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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak
szerint hozzám intézett „Mindenhol gond nélkül zajlott a segélyezés átalakítása?” című ,
K/4343. számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

A korábbi segélyezési rendszerben az államtól kapott támogatások kiosztása jegyző i
hatáskörben történt, amely egyes önkormányzatoknál átláthatatlan és jelentős
párhuzamosságokat tartalmazó eljárásrendek kialakulásához vezetett. Nem létezett
általános rendező elv az önkormányzati és állami feladatok megosztása és az
eljárásrendek tekintetében . Egységes szempontok érvényesítésének hiányában ne m
volt biztosított, hogy a támogatás a valóban rászorulókhoz kerüljön .

A Kormány 2015 . március 1-jétől egy új, igazságos és átlátható rendszert vezetett be ,
amelyben az állam finanszírozza és osztja ki a jövedelemkompenzáló támogatásokat ,
míg a szociális támogatások megállapítása az önkormányzatok hatáskörében marad,
akik a helyi viszonyokról és problémákról a legtöbb információval rendelkeznek .

Az önkormányzati hivatalokat vezető jegyzők az átadás-átvétel lebonyolításában
közreműködtek, azonban az átállás még így is jelentős pluszterhet rótt a járás i
hivatalokra. Az átvett ügyek jelentős részében az egységes eljárásrend hiánya miat t
nem kellően megalapozott döntések születtek, így sok esetben szükséges volt tovább i
adatok bekérése, ami jelentősen hátráltatta az ügyintézést. Szintén nehezítette az
átállást, hogy sok esetben azután, hogy nyilvánossá vált a segélyezés átalakításána k
tervezete a jegyző már nem érezte magáénak a feladatot, jelent ős ügyhátralékot
halmozott fel és hagyott a járási hivatalokra .

Jelentős humánerőforrás átcsoportosítás, valamint a Magyar Posta, a Magyar
Államkincstár és a Miniszterelnökség szoros együttműködése révén sikerült elérni ,
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hogy időben eljussanak a településekre a szükséges források és a jogosultak
megkapják a nekik járó juttatást . Az ügyek kevesebb mint 1 %-ánál fordult csupá n
elő, hogy az átvételt megelőző önkormányzati mulasztások, hiányosságok és rossz
adatközlések miatt nem került határidőre átutalásra a támogatás . De végül pár napos
csúszással ugyan, de ezek az érintettek is hozzájutottak a nekik járó juttatáshoz .

Bizonyára emlékszik arra, amikor egy közleményt adott ki arról, hogy Váncsodon 6 0
fő nem kapta meg időben a nekik járó foglalkoztatást helyettesít ő támogatást, holott
csupán 6 fő ellátása késett három napot amiatt, hogy az önkormányzat az érintetteke t
hibásan közfoglalkoztatásban résztvev őként tüntette fel .

Az átalakítás során a Kormány számára elsődleges szempont volt, hogy ne okozzon
a korábbinál nagyobb nehézséget a rászorulóknak a segéllyel kapcsolatos ügyei k
intézése. Ennek érdekében az ügysegédi rendszeren keresztül minden olya n
településen benyújthatók az igények, ahol erre korábban lehet őség volt. Ennek
köszönhetően az új struktúrában gyakorlatilag változatlan feltételek mellett tudták ,
és tudják majd ezentúl is a rászorultak a támogatási igényeiket benyújtani, így a
változás nem okozott egyetlen jogosult számára sem hozzáférési nehézséget. Az
átalakítás az állami segélyek esetében önmagában nem jár együtt a jogosultsá g
megváltozásával . Tehát amennyiben a támogatás folyósítására feljogosít ó
körülményekben nem állt be változás, úgy a segélyezett továbbra is jogosult marad .

A Kormánynak sem jogköre, sem szándéka nincs arra vonatkozóan, hog y
megmondja milyen szociális segélyezési rendszer illeszkedik leginkább a hely i
igényekhez. Ennek eldöntése minden esetben a helyi vezetők kezében kell, hogy
legyen, hiszen ők ismerik személy szerint az érintetteket és ők tudják felmérni való s
élethelyzetüket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sok esetben amennyiben a
támogatás folyósítását környezettanulmány és a kérelmez ő valós anyagi helyzetének
felmérése előzi meg, az érintettek a vizsgált id őszakra eltűnnek. Ez jelzi azt, hogy
jelentős azon esetek száma, amikor a kérelmező valós anyagi helyzete nem indokolj a
a támogatás folyósítását, és hogy csak a helyi, valós információval rendelkező
vezetők tudnak a támogatások elbírálásánál megalapozott döntéseket hozni . Ezért a
Kormány csupán törvényességi szempontból vizsgálja az önkormányzatok álta l
kialakított segélyezési szabályokat . Ez a kormányhivatalok feladata, amelyet
folyamatosan végeznek és amennyiben törvénytelenséget tapasztalnak, megteszik a
szükséges intézkedéseket .

Remélem minden kétséget sikerült eloszlatnom a segélyezés új rends
működésével kapcsolatban és válaszomat kielégítőnek találja .

Tisztelettel :
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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 .
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő „Mindenhol gond nélkü l
zajlott a segélyezés átalakítása?” című , K/4343 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére
adott válaszomat .

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon : (06 1) 795 3079 Fax. (06 1) 795 038 1
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