Időskorúak járadéka
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú
személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62.
életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele
együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, valamint azt
az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél
fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 95%-át, továbbá azt az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt,
akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130%-át.
Az időskorúak járadékának havi összege az első esetben az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80%-a, a második esetben 95%-a,,a harmadik esetben pedig 130%-a.

A tájékoztatás nem teljes körű, az ellátásra vonatkozó részletes szabályokat a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény tartalmazza.

Rendszeres szociális segély
A jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú személynek, aki
egészségkárosodott, vagy nem foglalkoztatott, illetve támogatott álláskereső. Az ellátás
feltétele, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított. A nem
foglalkoztatottak esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy
vállalja a beilleszkedését segítő programban való részvételt. Rendszeres szociális segélyre egy
családban egyidejűleg csak egy személy jogosult.
Egészségkárosodott személynek minősül az, aki munkaképességét legalább 67%-ban
elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy vakok
személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül.
Nem foglalkoztatott személynek minősül az, akinek esetében a munkanélküli-járadék,
álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék illetőleg a jövedelempótló
támogatás folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül,
vagy az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási
idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően álláskeresési
támogatásra nem szerez jogosultságot. Jogosult lehet továbbá az a személy, aki a rendszeres
szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási
szervvel, vagy a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat által kijelölt
legalább egy év időtartamig együttműködött.
A tájékoztatás nem teljes körű, az ellátásra vonatkozó részletes szabályokat a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény tartalmazza.
Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk
lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A települési önkormányzat lakásfenntartási
támogatást nyújt. Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi
költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja. A lakásfenntartás elismert
havi költsége a törvényben elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert
költség szorzata. Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy
albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a távhő-szolgáltatási díjat, a
közös költséget, a csatornahasználati díjat, a szemétszállítás költségeit, valamint a
villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni.
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A tájékoztatás nem teljes körű, az ellátásra vonatkozó részletes szabályokat a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény tartalmazza.

Ápolási díj
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult - a jegyes
kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló
súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.
Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha az ápolt személy két hónapot meghaladóan
fekvőbeteg-gyógyintézeti, ellátásban részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, vagy ha a
kérelmező rendszeres pénzellátásban részesül, illetve keresőtevékenységet folytat és
munkaideje a napi 4 órát meghaladja.
Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását arról, hogy
az ápolt súlyosan fogyatékos, vagy kiskorú esetében tartósan beteg, továbbá az arra
vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.
A tájékoztatás nem teljes körű, az ellátásra vonatkozó részletes szabályokat a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény tartalmazza.

Átmeneti segély
A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Létfenntartási gond,
illetve rendkívüli élethelyzet ha a kérelmező önmaga és családja fenntartásáról más módon

nem tud gondoskodni és a kialakult helyzet életüket, testi épségüket veszélyezteti, továbbá ha
a kérelmező alkalmanként jelentkező többletkiadások, krízishelyzet, különösen betegség,
elemi kár, vagy egyéb, előre nem látható esemény miatt saját és a családjában élők
létfenntartása veszélyeztetett.
Alkalmankénti átmeneti segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező és a vele egy
háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók együttes jövedelméből
kiszámított egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, egyedülálló, időskorúak és kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők
esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

Azon kérelmező aki aktív korú , köteles a rendkívüli élethelyzet tényét igazolni Az igazolás
módja lehet: betegség esetén orvosi igazolás, munkanélküliség esetén az álláskeresés
tényének igazolása (munkaügyi központ vagy bármely munkaáltató által – 30 napnál nem
régebben - kiállított igazolás, mely szerint az igénylő részére munkát felajánlani nem tud.)
elemi kár esetén bármely hivatalos szerv igazolása
A segély összege az alábbiak figyelembe vételével kerül megállapításra:
gyógyszertámogatásként:: a gyógyszernek a beteg által fizetendő térítési díja, egészségügyi
szolgáltatásként: halaszthatatlan esetben a beteg által fizetendő térítési díj, létfenntartási gond
esetén: a rászoruló családtagok számától függően az alapvető élelmiszerek (tej, kenyér, só,
zsiradék stb.,) ára, egészségügyi intézménybe történő utazás esetén: a felmerült
útiköltség,elemi kár esetén: a kérelmező illetve a rászoruló családtagjai alapvető élelmiszerrel,
illetve ruházattal való ellátása, lakhatási feltételeik biztosítása, készpénz vagy természetbeni
ellátás formájában történő biztosítása.

A tájékoztatás nem teljes körű, az ellátásra vonatkozó részletes szabályokat a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint az önkormányzat
egyes szociális ellátásokról szóló helyi rendelete tartalmazza.
Temetési segély
A települési önkormányzat temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti. Temetési segély nem állapítható meg annak akinek a családjában
az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosát, vagy aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési
hozzájárulásban részesült.

A tájékoztatás nem teljes körű, az ellátásra vonatkozó részletes szabályokat a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint az önkormányzat
egyes szociális ellátásokról szóló helyi rendelete tartalmazza.

Köztemetés
A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati
hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül - gondoskodik az
elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az
eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem
gondoskodik.
Az önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél
bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére
kötelezi.

A tájékoztatás nem teljes körű, az ellátásra vonatkozó részletes szabályokat a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint az önkormányzat
egyes szociális ellátásokról szóló helyi rendelete tartalmazza.

Közgyógyellátás
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez
és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy - jogszabályban meghatározottak
szerint - térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott járóbeteg
ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre egyes gyógyászati segédeszközökre, továbbá az
orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.
A gyógyszerkeret a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló egyéni
gyógyszerkeretből, és az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet támogatását
szolgáló eseti keretből tevődik össze.
Közgyógyellátásra jogosult az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett
kiskorú; az egészségkárosodottként rendszeres szociális segélyben részesülő; a
pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott; a központi szociális
segélyben részesülő; a rokkantsági járadékos; az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján
részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban; az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója
magasabb összegű családi pótlékban részesül. Közgyógyellátásra jogosult az a személy is,
akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak költsége az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedül élő esetén 150%-át. Mindezeken túl az a szociálisan rászorult személy is jogosult
közgyógyellátásra, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén a 200 %-át nem haladja meg,
ugyanakkor a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri vagy meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át. A közgyógyellátásra való
jogosultságról a jegyző dönt. A jogosultság a körülményektől függően egy vagy két évre kerül

megállapításra. A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát
megelőző három hónapban is benyújtható. A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a
háziorvos igazolja.
Az igazolványt az egészségbiztosítási szerv az abban megjelölt időtartamra, hivatalból állítja
ki. A gyógyszerkeret az igazolvány érvényességi ideje alatt használható fel. A gyógyszertár a
közgyógyellátás keretében történő gyógyszerkiadást megelőzően ellenőrzi, hogy a vényen
feltüntetett személy szerepel-e a hatósági nyilvántartásban, továbbá tájékoztatást ad a jogosult
részére még rendelkezésre álló gyógyszerkeret összegéről.

A tájékoztatás nem teljes körű, az ellátásra vonatkozó részletes szabályokat a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint az önkormányzat
egyes szociális ellátásokról szóló helyi rendelete tartalmazza.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
A jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja
meg szociális rászorultságát, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, vagy aki egyedül élő és jövedelme az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, és családjának
vagyona nincs. ) A szociális rászorultság igazolásáról a jegyző hatósági bizonyítványt állít
ki,melynek érvényességi ideje 1 év.

A tájékoztatás nem teljes körű, az ellátásra vonatkozó részletes szabályokat a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint az önkormányzat
egyes szociális ellátásokról szóló helyi rendelete tartalmazza.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív
kedvezményének,egyes pénzbeli támogatásoknak, és egyéb kedvezményeknek az
igénybevételére. A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó
családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 135%-át (egyes esetekben 125%-át ). A vagyoni helyzet
vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.
A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására
irányuló kérelmet elutasítja, ha személyek együttesen vagy külön-külön meghatározott értékű
vagyonnal rendelkeznek.
A kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszti elő. A feltételek

fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra megállapítja a gyermek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.
Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a
gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási
intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

A tájékoztatás nem teljes körű, az ellátásra vonatkozó részletes szabályokat a gyermekek
védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997.évi IIII. törvény valamint az önkormányzat a
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló helyi
rendelete tartalmazza.

Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei

A közlekedési kedvezmények iránti kérelem minden év április 30-áig nyújtható be. ( Kivétel:
átalakítási támogatás)

A szerzési támogatás a belföldi kereskedelmi forgalomban történő 3 millió forintot meg nem
haladó fogyasztói árú, legfeljebb 1610 cm3 lökettérfogatú benzinüzemű, illetve legfeljebb
2000 cm3 lökettérfogatú dízelüzemű személygépkocsi, vagy segédmotoros kerékpárnak
minősülő, három- vagy négykerekű jármű vásárlása esetén a vételárhoz nyújtott hozzájárulás.
A támogatás mértéke a vételár, 60%-a, legfeljebb azonban 300 000 forint. Szerzési támogatás
ugyanazon személyre tekintettel hétévenként egy ízben adható. Szerzési támogatásra való
jogosultsága annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek állapítható meg, aki érvényes
vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy ha vezetői engedéllyel nem rendelkezik, de
személygépkocsival történő szállítását érvényes vezetői engedéllyel rendelkező szülője,
házastársa vagy a vele legalább egy éve közös háztartásban élő élettársa írásbeli
nyilatkozatban vállalja,. A támogatás feltétele, hogy a családjában az egy főre jutó, a
tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a 71.250 ft-ot nem haladja meg(
2008.évben) és a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül
mozgáskorlátozottságára tekintettel nem részesült szerzési támogatásban.

Az átalakítási támogatás a vezetés feltételeként előírt, gyárilag automata sebességváltóval
felszerelt személygépkocsi vásárlásához, illetve személygépkocsi segédberendezéssel történő
felszereléséhez, átalakításához nyújtott támogatás, továbbá, a személygépkocsi olyan
átalakításához nyújtott támogatás, amely lehetővé teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy
személygépkocsival történő szállítását, vagy a személygépkocsinak a súlyos
mozgáskorlátozott személy biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához

nyújtott támogatás. Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 30
000 forint. Átalakítási támogatásra ugyanazon személy hétévenként egy ízben jogosult.

A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek
részleges támogatása. Alapösszege 7000 forint/év., mely meghatározott esetekben (
munkaviszony, kiskorú eltartása) a jogszabályban meghatározott szorzószámokkal növekszik.
Nem jogosult közlekedési támogatásra az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki
fogyatékossági támogatásban részesül. Nem állapítható meg a közlekedési támogatás, ha a
súlyos mozgáskorlátozott családjában az egy főre jutó jövedelem 2008. évben a 71.250 ft-ot
meghaladta.

A tájékoztatás nem teljes körű, az ellátásra vonatkozó részletes szabályokat a súlyos
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm.
rendelet tartalmazza.

