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Az Országgyűlés 1993. február 17-i ülésnapján fogadta el a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényt (Szociális törvény).
A Szociális törvény az önkormányzatok által nyújtható
támogatások keretszabályait tartalmazza. Az ellátásokra vonatkozó
részletes szabályokat az önkormányzatok rendeleteikben állapítják
meg.
A törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése
érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális
ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való
jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
Tájékoztató füzetünkben a pénzbeli, a természetben nyújtott és a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáit, a
jogosultság feltételeit, valamint a Szociális törvényen kívüli egyéb
(megváltozott munkaképességű dolgozók ellátásai, fogyatékossági
támogatás, közlekedési támogatás) ellátásokat ismertetjük.
Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály

ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐK ELÉRHETŐSÉGE.................................... 82
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SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
Pénzbeli ellátások
A pénzbeli ellátások iránti kérelmet az a szociális hatáskört gyakorló szerv
bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. Az igénylő
lakcíme az a lakóhely, ahol életvitelszerűen lakik, vagy az a tartózkodási hely,
ahol életvitelszerűen lakik.
A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető
arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat
igazolja.
A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást
megállapító szervet.
A havi rendszeres szociális ellátásra és a lakásfenntartási támogatásra jogosult
halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt
házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást
követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:
• időskorúak járadéka,
• rendszeres szociális segély,
• lakásfenntartási támogatás,
• ápolási díj,
• átmeneti segély,
• temetési segély.

- 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 (2007. január 01-től 21.464,- Ft,
2007. február 15-től 21.704,- Ft)
- 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
(2007. január 01-től 25.488,- Ft, 2007. február 15-től 25.773,- Ft )
- az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át
(2007. január 01-től 34.879,- Ft 2007. február 15-től 35.269,- Ft)
Összege:
- a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a (2007.
január 01-től 21.464,- Ft, 2007. február 15-től 21.704,- Ft)
- az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt
betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 95%-a (2007. január 01-től 25.488,- Ft,
2007. február 15-től 25.773,- Ft )
- az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy estén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 130%-a (2007. január 01-től 34.879,- Ft 2007. február
15-től 35.269,- Ft)
A jövedelemmel rendelkező jogosult esetén a járadék összege a fenti összegek
és a jogosult havi jövedelmének különbözete

Időskorúak járadéka
Az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik
szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú
nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek.

Nem állapítható meg a járadék, illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha a
jogosult előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés
büntetését tölti, vagy az EGT állampolgára és tartózkodási engedélyének
érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve engedélyét
visszavonták.

Jogosultak köre:
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező
időskorú személyek részére nyújtott támogatás.
A települési önkormányzat jegyzője időskorúak járadékában részesíti azt

A hajléktalan személy részére megállapított időskorúak járadéka esetén a
határozat egy példányát megküldik a fővárosi főjegyző részére.
A főjegyző gondoskodik az időskorúak járadékának a hajléktalan személy által
meghatározott, határozatban foglalt címre történő folyósításáról.
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Ha a hajléktalan személy az időskorúak járadékát három hónapon keresztül
nem veszi át, a támogatás folyósítását a főjegyző szünetelteti, és erről a tényről
a járadékot megállapító önkormányzatot tájékoztatja, amely dönt az ellátás
fenntartásáról, illetve megszüntetéséről.
Rendszeres szociális segély
Jogosultak köre:
A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú
személyek és családjuk részére nyújtott támogatás.
A települési önkormányzat jegyzője rendszeres szociális segélyt állapít meg
annak az aktív korú személynek, aki
- egészségkárosodott, vagy
- nem foglalkoztatott, vagy
- támogatott álláskereső
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem
biztosított, és a nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély
megállapításának feltételeként vállalja a beilleszkedését segítő programban való
részvételt.
Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy
jogosult.
A rendszeres szociális segély szociális rászorultságtól függő ellátás, ezért az
igénylő és családja jövedelmi, vagyoni helyzetét a kérelem benyújtásakor
megvizsgálják.
Abban az esetben nem biztosított a segélyt igénylő megélhetése, ha
családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (2007. január 01től 24.147,- Ft, 2007. február 15-től 24.417,- Ft) és vagyona nincs.
A családi jövedelemszámításnál a rendszeres szociális segélyt igénylő részére a kérelem
benyújtását megelőzően folyósított rendszeres pénzellátás összegét, valamint a
keresőtevékenységből származó jövedelmet figyelmen kívül hagyják.
A családi jövedelem számítása során új fogalom, a fogyasztási egység került
bevezetésre. A fogyasztási egységre vetített jövedelem alapján történik a
jogosultság megállapítása, és a segély összegének meghatározásánál is ez kerül
figyelembevételre.
9

Fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet
kifejező arányszáma, ahol
1. az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét
egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik;
2. a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9;
3. az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8;
4. minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7;
5. a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0 azzal, hogy az 1.- 2. alpontok szerinti
arányszám további 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági
támogatásban részesül.
Összege:
A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének
és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete, de nem
haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére
megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének
személyi
jövedelemadóval,
munkavállalói,
egészségbiztosítási
és
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét.
Ha a segélyben részesülő személy az önkormányzat által szervezett
foglalkoztatásban vesz részt, s e foglalkoztatásból származó keresete a
megállapított rendszeres szociális segély összegénél legalább ezer forinttal
kevesebb, a rendszeres szociális segélyt olyan összegben kell folyósítani, hogy a
kereset és a segély együttes összege ne haladja meg a teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér
mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét.
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez
tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege 90%-ának szorzatával.
A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában is
nyújtható akkor, ha a családban védelembe vett gyermek él. A rendszeres
szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában történő eljárási
szabályait, a természetbeni juttatás formáit a települési önkormányzat
rendeletben szabályozza, azzal, hogy védelembe vett gyermekenként a
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rendszeres szociális segély megállapított összegének 15%-a, de összesen
legfeljebb 50%-a nyújtható természetben.
Példák a rendszeres szociális segély összegének megállapítására:
Egy gyermeket nevelő család esetén
Az egygyermekes családban az apa jövedelemmel nem rendelkezik, az anya a
gyermek után gyermekgondozási segélyben részesül.
Két szülő, egy egészséges gyermek:
Fogyasztási egység
A család tényleges jövedelme
1. szülő
1
2. szülő
0,9
24.550,- Ft (Gyes)
1. gyermek
0,8
11.700,- Ft (családi pótlék)
Szorzószám: 2,7
összesen: 36.250,- Ft
A családi jövedelemhatár: 24.147,- x 2,7 = 65.196,- Ft
Rendszeres szociális segély összege: 65.196,- Ft – 36.250,- Ft =28.946,- Ft
Ha ugyanebben a családban az anya sem rendelkezik jövedelemmel, és ő is
rendelkezik a rendszeres szociális segély megállapításához szükséges
feltételekkel, a segély megállapítása a következőképpen történik. (Ha mind a
két szülő jogosult lenne a segélyre, döntésük alapján csak egyiküknek lehet
megállapítani, hiszen a segélyezés családi alapú).
Fogyasztási egység
A család tényleges jövedelme
1. szülő
1
2. szülő
0,9
1. gyermek
0,8
11.700,- Ft (családi pótlék)
Szorzószám:
2,7
összesen: 11.700,- Ft
A családi jövedelemhatár: 24.147,- x 2,7 = 65.196,- Ft
Rendszeres szociális segély összege: 62.694,- Ft - 11.700,- Ft = 53.496,- Ft
A két gyermeket nevelő családban az apa jövedelemmel nem rendelkezik, az
anya a kisebb gyermek után gyermekgondozási segélyben részesül.
Fogyasztási egység
1. szülő
1

A család tényleges jövedelme
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2. szülő
0,9
24.550,- Ft
1. gyermek
0,8
12.700,- Ft (családi pótlék)
2. gyermek
0,8
12.700,- Ft
Szorzószám
3, 5
összesen: 49.950,- Ft
A családi jövedelemhatár: 24.147,- x 3,5 = 84.514,- Ft
Rendszeres szociális segély összege: 84.514,- Ft - 49.950,- Ft = 34.564,- Ft
Ha a kétgyermekes családban az apa munkaviszonyban áll, és a nettó keresete
pl. 58.000 Ft, a gyermek egészséges, az anya jövedelemmel nem rendelkezik,
akkor a segély összege a következőképpen alakul.
Fogyasztási egység
A család tényleges jövedelme
1. szülő
1
2. szülő
0,9
58.000,- Ft
1. gyermek
0,8
12.700,- Ft (családi pótlék)
2. gyermek
0,8
12.700,- Ft
Szorzószám:
3,5
összesen: 83.400,- Ft
A családi jövedelemhatár: 24.147,- x 3,5 = 84.514,- Ft
A rendszeres szociális segély összege: 84.514,- Ft - 83.000,- Ft = 1.114,- Ft
Jó tudni:
A segély megállapítása szempontjából
egészségkárosodott személynek minősül az, aki
- munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy
- vakok személyi járadékában részesül, 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 az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot,
vagy
- 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 szervvel legalább egy év
időtartamig együttműködött, vagy
12

- az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a
rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási
járadéka, az átmeneti járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági
nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve a kiskorú
gyermekek tartása miatt megállapított az özvegyi nyugdíj folyósítása
megszűnt, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi
központtal, vagy az együttműködésre kijelölt szervvel legalább három
hónapig együttműködött,
- a rendszeres szociális segély folyósítása a munkaképesség-csökkenés
mértékének változása miatt szűnt meg,
és keresőtevékenységet nem folytat, ide nem értve a települési önkormányzat
által szervezett foglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett
munkát.

- a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását közvetlenül
megelőzően folyósított jövedelempótló támogatásának időtartama alatt az
önkormányzattal, illetőleg az állami foglalkoztatási szervvel nem működött
együtt,
- katonai szolgálatot teljesít,
- az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal
rendelkezik,
- keresőtevékenységet folytat, ide nem értve a települési önkormányzat által
szervezett foglalkoztatásban való részvételt és az alkalmi munkavállalói
könyvvel történő munkavégzést,
- közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy képzési támogatásként
keresetpótló juttatásban részesül.

Támogatott álláskeresőnek minősül az a személy, aki az Flt.(1991.évi IV.
törvény) alapján álláskeresési támogatásban, illetőleg álláskeresést ösztönző
juttatásban részesül.

Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának
időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor
- a segély összegét az önkormányzat rendeletében meghatározott időtartamig,
de legfeljebb 6 hónapig 75%-os mértékben folyósítják,
- az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő ismételt
megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt megszűntetik.
Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének az önkormányzat rendeletében
meghatározottakon túl az az eset minősül, ha a segélyben részesülő személy a felajánlott és
megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy ha az önkormányzat által szervezett
foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg.

A segélyre való jogosultság szempontjából nem foglalkoztatott személynek
minősül az a személy, aki 67%-os mértékű munkaképesség-csökkenése miatt
rendszeres szociális segélyben részesült, de az orvosi bizottság szakvéleménye
szerint munkaképesség-csökkenésének mértéke már nem éri el azt a mértéket.
Ebben az esetben az egészségkárosodás jogcímén megállapított rendszeres
szociális segély megszüntetését követően előzetes együttműködés nélkül lehet
kérni az aktív korú személyeknek megállapítható rendszeres szociális segélyt.
A segély megállapítása iránti kérelem a munkanélküliek jövedelempótló
támogatása, illetőleg az álláskeresési támogatás, vagy az álláskeresést ösztönző
juttatás, vagy a vállalkozói járadék kimerítésétől, vagy a keresőtevékenység,
vagy a rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnésétől számított 12
hónapon belül nyújtható be
Nem állapítható meg, illetve meg kell szüntetni a rendszeres szociális segély
folyósítását annak a személynek, aki
- előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés
büntetését tölti,
- akinek tartózkodási engedélyének érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül
lejárt, illetve engedélyét visszavonták;
a nem foglalkoztatott személynek, aki
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A nem foglalkoztatott személy részére megállapított rendszeres szociális segély
a megszüntetéstől számított harminchat hónapon belül – kivéve, ha
együttműködést nem vállalónak minősül – az előzetes együttműködési
kötelezettség teljesítése nélkül ismételten megállapítható, amennyiben a
rendszeres szociális segélyre való jogosultsági feltételek egyébként fennállnak.
Szünetel a rendszeres szociális segély folyósítása - az alábbiak kivételével - ha a
nem foglalkoztatott személy a települési önkormányzat által szervezett
foglalkoztatásban vesz részt, ide nem értve az alkalmi munkavállalói könyvvel
történő foglalkoztatást.
Ha a segélyben részesülőnek az önkormányzat által szervezett
foglalkoztatásból származó havi keresete a megállapított rendszeres szociális
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segély havi összegénél legalább ezer forinttal kevesebb, a keresetet a családi
jövedelemhatár összegéig kiegészítik.
Ha a segélyben részesülő személy számára álláskeresési támogatásra való
jogosultságot állapítanak meg, a jegyző a rendszeres szociális segélyre való
jogosultságot felülvizsgálja. Ha a segélyre való jogosultság továbbra is fennáll, a
rendszeres szociális segélyt módosított összegben folyósítják tovább.
A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának
feltételeként együttműködésre köteles, amelynek keretében
- az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és
- a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre
kijelölt szervvel, továbbá teljesíti a beilleszkedését segítő programban
foglaltakat.
A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő
személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre
terjedhet ki:
- az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
- a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő
vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a
munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre,
- a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben
történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első
szakképesítés megszerzésére,
- a felajánlott és számára megfelelő munkalehetőség elfogadására,
- a munkaügyi központnál álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre és az
elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttműködésre.
A települési önkormányzat rendeletben szabályozza az együttműködés eljárási
szabályait, továbbá a beilleszkedési programok típusait és az együttműködés
megszegésének és súlyos megszegésének eseteit, valamint az együttműködési
kötelezettség megszegése esetén a rendszeres szociális segély csökkentett
összegben történő folyósításának időtartamát.
Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy házastársa vagy élettársa
a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megfelel, az
együttműködésre kijelölt szervvel maga is együttműködhet.
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Ha a rendszeres szociális segélyt kérelmező személy házastársa vagy élettársa
vállalja az együttműködést, akkor ez erről szóló nyilatkozatát a kérelemhez
mellékelni kell.
Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy keresőtevékenységet
folytat - ide nem értve a települési önkormányzat által szervezett
foglalkoztatásban való részvételt és az alkalmi munkavállalói könyvvel történő
munkavégzést -, részére a rendszeres szociális segélyt
- a keresőtevékenység kezdő napjától számított három hónapig 50%-os
összegben,
- a fenti időtartam lejártát követő naptól számított három hónapig 25%-os
összegben
továbbfolyósítják, feltéve, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő
személy keresőtevékenysége folyamatosan fennáll.
Ha a rendszeres szociális segélyt a keresőtevékenység folytatása miatt
részösszegben folyósítják, ez alatt az idő alatt
- a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot, illetve a segély összegét
nem vizsgálják felül,
- az aktív korú személynek együttműködési kötelezettsége nincs, azonban a
keresőtevékenység folyamatos fennállását havonta igazolnia kell.
A települési önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci
helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási
kötelezettség közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka biztosításával
teljesíthető.
Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás időtartama legalább harminc
munkanap, kivéve, ha a nem foglalkoztatott személyt alkalmi munkavállalói
könyvvel foglalkoztatják. Az alkalmi munkavállalói könyvvel közcélú munka
keretében történő foglalkoztatásra abban az esetben kerülhet sor, ha a
foglalkoztatás első napjától számított hat hónapon belül a foglalkoztatás
együttes időtartama eléri a harminc munkanapot.
A nem foglalkoztatott személy által egybefüggően végzett közcélú munka időtartama a 12
hónapot nem haladhatja meg. A nem foglalkoztatott személy ezen foglalkoztatásának
megszűnését követő 12 hónapon belül - egyéb feltételek fennállása esetén - ismételten akkor
foglalkoztatható közcélú munka keretében, ha a személy nem jogosult az álláskeresési
támogatásra.
A közcélú munkára való felkészítés érdekében az önkormányzat betanítást
szervezhet, amelynek időtartama nem haladhatja meg a foglalkoztatási napok
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számának 20%-át, és nem lehet több mint 40 munkanap. A betanítás
időtartama közcélú munkavégzésnek minősül.
Közcélú munka keretében foglalkoztatható
- a rendszeres szociális segélyre jogosult,
- a segély megállapítása érdekében együttműködő személy
- a rendszeres szociális segélyre az álláskeresési támogatásra való jogosultsága
miatt már nem jogosult
nem foglalkoztatott személy.
A nem foglalkoztatott személy akkor köteles a felajánlott munkát elfogadni, ha
- a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének, vagy annál eggyel
alacsonyabb szintű végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig
betöltött munkakör képzettségi szintjének, valamint a Foglalkoztatási törvény
előírásainak megfelel, a munkahely és a lakóhely közötti oda-és visszaút ideje
a három órát (tíz éven aluli gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a két
órát) nem haladja meg és
- a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér
összegét,
- a részmunkaidős foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti
naponta történő oda- és visszautazás ideje a másfél órát nem haladja meg és
várható havi keresete legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér
összegének időarányos részét eléri.
A hajléktalan személyekre vonatkozó rendelkezések
A hajléktalan személy részére a tartózkodási helye szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzője állapítja meg a rendszeres szociális segélyt.
A segély folyósításáról a főjegyző gondoskodik a hajléktalan személy által
meghatározott címre történő kiutalással.
Ha a hajléktalan személy a rendszeres szociális segélyt három hónapi
időtartamon keresztül nem veszi át, a segély folyósítását a főjegyző szünetelteti
és erről a tényről a segélyt megállapító jegyzőt tájékoztatja, aki dönt az ellátás
fenntartásáról, illetve megszüntetéséről.
A hajléktalan nem foglalkoztatott személynek az előírt együttműködési
kötelezettsége azzal a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti települési
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önkormányzat által kijelölt szervvel áll fenn, amelynek határozata alapján a
főjegyző a rendszeres szociális segélyt folyósítja.
Amennyiben a rendszeres szociális segélyt a fővárosi önkormányzat főjegyzője
állapította meg, a hajléktalan nem foglalkoztatott személy együttműködési
kötelezettsége a fővárosi önkormányzat által kijelölt szervvel áll fenn.
Fontos tudni
- a rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelem elbírálására az a
szociális hatáskört gyakorló szerv köteles, amelynek illetékességi területén a
kérelmező lakcíme van. (az igénylő lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási
hely, ahol életvitelszerűen lakik)
- a kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni
szükséges:
- vagyonnyilatkozatot, továbbá
- a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan
- ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói
jogviszony fennállásáról szóló igazolást, valamint
- a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más
fogyatékos állapotot igazoló iratot.
Az egészségkárosodott személy esetében a fentieken túlmenően a kérelem
elbírálásához szükséges
- az Országos Orvosszakértői Intézet orvosi bizottságának a munkaképesség
legalább 67%-os mértékű csökkenéséről készült szakvéleménye, vagy
- a Kincstár igazolása arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában,
illetve fogyatékossági támogatásban részesül.
A tartósan beteg állapot fennállása a magasabb összegű családi pótlék, a
rokkantsági járadék, a saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irattal,
a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos állapot
fennállása a magasabb összegű családi pótlék, a vakok személyi járadéka, a
fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irattal igazolható.
Ha az egészségkárosodott személy esetében az egészségkárosodást megállapító
vizsgálatra még nem került sor, a jegyző - a kérelmező egyetértésével - az
OOSZI illetékes orvosi bizottságánál kezdeményezi a vizsgálat lefolytatását.
A nem foglalkoztatottnak minősülő személy esetében a kérelem elbírálásához
szükséges még
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- a regionális munkaügyi központ, illetőleg annak kirendeltsége igazolása a
munkanélküli járadék, illetve az álláskeresési járadék, álláskeresési segély,
vállalkozói járadék folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a
nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül,
vagy
- a jövedelempótló támogatás folyósítási időtartamának lejártáról szóló
határozat, vagy
- a munkaügyi központ igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való
jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon
napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál
figyelembe kell venni, vagy
- a munkaügyi központ vagy a lakcím szerint illetékes települési önkormányzat
által kijelölt szerv igazolása az együttműködés teljesítéséről, vagy
- a rendszeres pénzellátások megszüntetéséről szóló határozat, továbbá
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata; az alapfokú
vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségről okirat hiányában nyilatkozat.
A támogatott álláskereső személy esetében szükséges – a fentieken túl – a
kérelem elbírálásához a munkaügyi központ igazolása arról, hogy a kérelmező
álláskeresési támogatásban részesül.
Az igazolásnak tartalmaznia kell az álláskeresési támogatás havi összegét és a
folyósítás lejártának várható időpontját.
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 lakásfenntartási támogatás alanyi jogon, normatív alapon és méltányosságból
állapítható meg.
Alanyi jogon jogosult az a személy, aki adósságkezelési szolgáltatásban
részesül. A támogatást az adósságkezelés időtartamára állapítják meg.
Normatív alapon jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át (2007. január 01-től 40.245,- Ft, 2007. február 15-től
40.695,- Ft) feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás
havi összjövedelmének 20%-át meghaladja.
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Méltányosságból az önkormányzat rendeletében meghatározottak alapján.
A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás
elismert havi költsége:
az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata
(pl.: egy személy esetén 35 m2 X 425,- Ft).
Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2007-ben 425,- Ft.
A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
• ha a háztartásban egy személy lakik, 35 m2
• ha a háztartásban két személy lakik, 45 m2
• ha a háztartásban három személy lakik, 55 m2
• ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2
• ha négy személynél több lakik a háztartásban, az előző pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2,
• de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága (ha az kisebb területű,
mint az elismert lakásnagyság).
Az alanyi jogon, illetve a normatív alapon megállapított lakásfenntartási
támogatás havi összege
• a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át
• a fenti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a
lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (TM)
szorzata,
de nem kevesebb, mint 2.500,- Ft. A támogatás összegét 100,- Ft-ra
kerekítve kell meghatározni.
A támogatás mértékének (TM) kiszámítása a következő módon történik:
j – 0,5 NYM
TM = 0,3 - ------------------- x 0,15
NYM
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ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra
kerekítve kell meghatározni.
A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre állapítják meg.
Az önkormányzat rendelete alapján is megállapíthat helyi
lakásfenntartási támogatást.
A települési önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási
támogatás jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait és a támogatás összegét. A
helyi lakásfenntartási támogatást a települési önkormányzat a normatív, illetve
az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy részére meghatározott
lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként és/vagy önálló ellátásként nyújtja.
Ha az önkormányzat a lakásfenntartási támogatást önálló ellátásként nyújtja,
helyi rendeletében határozza meg:
• a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az egy
főre számított havi jövedelmi határát,
• a lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi összjövedelméhez
viszonyított arányát,
• a támogatás összegét, melynek egy hónapra jutó összege nem lehet
kevesebb 2.500,- Ft-nál,
• az igénylés menetét,
• a lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vett költséget (1
m2-re jutó helyben elismert havi költséget vagy a költség típusait).
A helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása szempontjából
költségnek lehet tekinteni:
A helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy albérleti díjat, a
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletét, a távhő-szolgáltatási díjat, a
közös költséget, a csatorna használati díjat, a szemétszállítás költségeit,
valamint a villanyáram, a víz és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag
költségeit kell érteni.

- A támogatásra való jogosultság megállapításához a lakás nagyságát –
amennyiben az önkormányzatnak nincs hivatalos tudomása róla – a
kérelmezőnek hitelt érdemlő módon igazolni kell. Ha a kérelmezőnek ilyen
irat nincs a birtokában, a jegyző megkeresi az ingatlan fekvése szerint
illetékes földhivatalt.
Ápolási díj
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó
nagykorú személy részére biztosított anyagi hozzájárulás.
Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – az a hozzátartozó,
aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló
- súlyosan fogyatékos (korhatár nélkül), vagy
- tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi. Az ápolási
díj összege nem lehet kevesebb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege (2007. január 01-től 26.830,- Ft, 2007. február 15-től
27.130,- Ft).
Az ápolási díjat ebben az esetben az ápolást végző személy lakóhelye szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzője állapítja meg.
A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek esetén
ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak is, aki 18. életévét
betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi.
A díj összege nem lehet kevesebb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80%-a (2007. január 01-től 21.464,- Ft, 2007. február 15től 21.704,- Ft).

Jó tudni:
- Ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy jogosultnak lehet a támogatást
megállapítani, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
- Külön lakásnak tekintik azonban a társbérletet, albérletet és a jogerős bírói
határozattal megosztott lakás lakrészeit.

A települési önkormányzat jegyzője a fokozott ápolást igénylő súlyosan
fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére emelt
összegű ápolási díjat állapít meg, mely azonos az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 130%-val (2007. január 01-től 34.879,- Ft, 2007. február
15-től 35.269,- Ft)
Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül
önállóan nem képes
- étkezni, vagy
- tisztálkodni, vagy
- öltözködni, vagy
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- illemhelyet használni, vagy
- lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,
feltéve, hogy esetében a fentiek közül legalább három egyidejűleg fennáll.
A települési önkormányzat a fenti feltételek fennállásáról az ápolt személy
tartózkodási helye szerint illetékes megyei, fővárosi szociális módszertani
intézmény szakvéleménye alapján dönt.
Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult
esetén az a fenti összegek és a jogosult részére folyósított más rendszeres
pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot
nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani.
Az ápolási díj folyósításának időtartama nyugdíjszerző szolgálati időnek
minősül, mivel a folyósított összegből 8,5% nyugdíjjárulékot vonnak.
Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a háziorvos
igazolását arról, hogy az ápolt
- súlyosan fogyatékos, vagy
- tartósan beteg,
és arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra
szorul.
A háziorvos az igazolás arról, hogy az ápolt tartósan beteg, vagy súlyosan
fogyatékos személy
- az orvosszakértői szerv szakvéleménye szakvéleménye, vagy
- a megyei gyermek-szakfőorvos igazolása, vagy
- a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes
szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás
alapján állítja ki.
A háziorvos a súlyos fogyatékosság tényéről szóló igazolást a tanulási
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
is kiállíthatja.
Tartósan betegnek minősül az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál
hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.
Súlyosan fogyatékos személynek minősül az, aki
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- segédeszközzel, vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége
teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik
és ezért kizárólag tapintó-halló-életmód folytatására képes,
- hallásvesztesége oly mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő
megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel nem képes és
halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
- értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési
trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévet megelőzően
bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb
mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő
(pervezív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján
állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti
besorolása: F84.0-F84.9),
- mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy
helyváltoztatása
a
külön
jogszabályban
(141/2000.(VIII.9.)
Kormányrendelet) meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű
használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még
segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiány miatt önmaga ellátására nem
képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul.
Ha az ápolást végző hozzátartozó nem ért egyet a háziorvos
igazolásával,
annak felülvizsgálatát az egészségügyi államigazgatási szerv által kijelölt, az
ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy szervtől kérheti,
szakvéleményével
annak felülvizsgálatát az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes
megyei, fővárosi szociális módszertani intézménytől kérheti.
(Ez a lehetőség az önkormányzatot is megilleti.)
Nem jogosult a díjra a hozzátartozó, ha
- az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti,
valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi
ellátásban, illetőleg óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos
intézményi elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója,
illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója kivéve, ha
- a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai
foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagy
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- az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény
igénybevételének, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatási
kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,
vagy
- az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása,
vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az
ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,
- az ápoló
- rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az
ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási
díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből
adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása esetén
- folyósítanak,
- szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali
tagozatos tanulója, hallgatója,
- keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő
munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja,
Meg kell szüntetni az ápolási díj folyósítását, ha
- az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
- az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
- az ápolt személy meghal,
- az ápolást végző, vagy az ápolt személy tartózkodási engedélyének
érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve az engedélyt
visszavonták,
- a jogosultságot kizáró körülmény következett be.
Az ápolt személy halála esetén a halál időpontját követő második hónap első
napjától szüntetik meg az ellátás folyósítását.
2006. január 1-jétől, ha súlyosan fogyatékos beteget ápoló személy részére saját
jogú nyugdíjnak minősülő ellátást (öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj)
állapítanak meg, továbbra is jogosult az ápolási díjra, feltéve, hogy az ápolási
díjat a nyugdíj megállapítása időpontjában több mint tíz éve folyósítják.
Átmeneti segély
A települési önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal
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küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak alapján átmeneti
segélyt állapít meg.
A segély adható alkalmanként, vagy havi rendszerességgel is. Az alkalmankénti
segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem, vagy
csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető.
A havi rendszerességgel adott átmeneti segély jövedelem-kiegészítő
támogatásként, továbbá az önkormányzat rendeletében meghatározott más
ellátási formaként is nyújtható.
Temetési segély
A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint
állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott
annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó
volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti.
A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségeinek 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét is, ha a temetési
költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását
veszélyezteti.
A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre
számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell
szabályozni, hogy az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél
(2007-ben 26.830,- Ft, 2007.02.15-től 27.130 Ft) egyedül élő esetén annak
150%-ánál alacsonyabb nem lehet.
Természetben nyújtott szociális ellátások
Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így
- lakásfenntartási támogatás,
- átmeneti segély,
- temetési segély,
- rendszeres szociális segély.
Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a
közüzemi díj, illetve a gyermekintézmények térítési díjának átvállalása, valamint
a családi szükségleteket kielégítő gazdálkodást segítő támogatás.
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Családi szükségleteket kielégítő gazdálkodást segítő támogatás
Családi szükségleteket kielégítő gazdálkodást segítő támogatásnak minősül
különösen
- a földhasználati lehetőség,
- a mezőgazdasági szolgáltatások és juttatások,
- a munkaeszközök és a munkavégzéshez szükséges forgóeszközök,
- a szaktanácsadás és szakképzés biztosítása.
A családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítő támogatás
nyújtására akkor van lehetőség, ha a települési önkormányzat rendeletben
szabályozza
- a támogatás eljárási szabályait,
- a támogatás formáit és értékét,
- a támogatott jogait és kötelezettségeit, illetve a kötelezettség megszegésének
következményeit.
Továbbá természetbeni ellátás a
- köztemetés,
- közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
- adósságkezelési-szolgáltatás.
Köztemetés
A haláleset szerint illetékes önkormányzat polgármestere gondoskodik annak
az elhunyt személynek az eltemettetéséről, akinek
- nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
- az eltemettetésre köteles személy arról nem gondoskodott.
Az elhunyt személy lakóhelye szerinti települési önkormányzat a költséget
hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az
eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére
kötelezi.
Közgyógyellátás
A közgyógyellátottak gyógyszerellátásában 2006. július 1-jétől jelentős változást
hozott a krónikus betegséghez igazodó keretösszegű támogatás bevezetése az
igen szűkre szabott közgyógyellátási lista helyett. Személyre szabott, a krónikus
betegségnek megfelelő, maximálisan 12.000,- forintos havi keret
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meghatározására került sor egy olyan keret-megállapítási lista alapján, mely a
legalacsonyabb napi terápiás költségű hatóanyagokat tartalmazó
készítményeket sorolja fel. A közgyógyellátott az egyéni gyógyszerkeret
összegét
bármely,
a
társadalombiztosítás
által
támogatott
gyógyszerkészítményre költheti. Az egyéni gyógyszerkeret mellett évi 6.000,forintos, eseti keret áll a közgyógyellátott rendelkezésére abból a célból, hogy
akut megbetegedés esetén is támogatással tudja gyógyszerét kiváltani.
A 2006. július 1-jén érvényes igazolvánnyal rendelkező személy
jogosultságának lejárta előtt is kérheti a közgyógyellátásnak az új szabályok
szerinti megállapítását.
Közgyógyellátás
A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási
igazolvány adható ki.
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult
a társadalombiztosítási támogatásba befogadott
- járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre - ideértve a különleges
táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is - gyógyszerkerete erejéig,
- gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és fogszabályozó
eszközöket is, valamint azok javítására és kölcsönzésére, továbbá
- az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.
Jogosultak köre
Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult
- az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú,
- a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy,
- 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 saját jogán jogosult magasabb összegű családi pótlékra, vagy aki után
szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.
Normatív alapon történő megállapítás
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Normatív alapon jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek esetében a
havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert
térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át
meghaladja, (ez 2007. január 01-től 2.630 Ft, 2007. február 15-től 2.713,- Ft),
feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (ez 2007. január 01-től
26.830,- Ft, 2007. február 15-től 27.130,- Ft ), egyedül élő esetén 150%-át (ez
2007. január 01-től 40.245,- Ft, 2007. február 15-től 40.695,- Ft ).
Méltányosságból történő megállapítás
A jegyző méltányosságból állapítja meg a közgyógyellátást annak a szociálisan
rászorult személynek, akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében
meghatározott feltételek fennállnak.
Jó tudni:
A közgyógyellátásra való jogosultságról a települési önkormányzat jegyzője
dönt.
A jogosultság egy évre kerül megállapításra. A jogosultság kezdő időpontja a
jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követő 15 nap.
A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát
megelőző három hónapban is benyújtható. Amennyiben az eljárás a
jogosultság lejárta előtt legalább 15 nappal korábban befejeződik, az új
jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot
kell megállapítani.
Ha a közgyógyellátás iránti kérelmet jogerősen elutasították, és az újabb
kérelem benyújtásáig
- a gyógykezelést szolgáló terápiában, illetőleg a gyógyszerek térítési díjában
nem következett be olyan változás, amelynek következtében a havi
rendszeres gyógyító ellátás költsége megnőtt, és
- a kérelmező jövedelme nem változott,
a jegyző a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A közgyógyellátásra való jogosultság megállapításának menete:
A jogosult számára kizárólag a személyes szükségletének kielégítéséhez
szükséges gyógyító ellátás rendelhető.
A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos, illetve - személyes
gondoskodást nyújtó átmeneti és bentlakásos szociális intézményben vagy
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gyermek- és ifjúságvédő intézetben, nevelőotthonban elhelyezett jogosult
esetén - az intézmény orvosa igazolja.
Az igazolás tartalmazza a kérelmező személyes azonosító adatait (név, születési
név, anyja neve, születési hely, születési idő, lakóhely, tartózkodási hely),
társadalombiztosítási azonosító jelét, a tartósan fennálló betegségének a
betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódját. Az igazolás tartalmazza
továbbá az alkalmazandó terápiához szükséges gyógyító ellátások
megnevezését, mennyiségét, gyógyszerek esetében a gyógyszer megnevezését
és a külön jogszabályban meghatározott azonosító adatait, a gyógyszer
formáját, mennyiségét, valamint a kívánt terápiás hatás eléréséhez szükséges
napi mennyiségét és az adagolást. A csak szakorvos által vagy csak szakorvosi
javaslatra rendelhető gyógyszereket az igazoláson a szakorvos nevének,
pecsétszámának feltüntetésével külön meg kell jelölni. A szakorvos - a
kérelmező igénye esetén - az általa rendelt havi rendszeres gyógyító ellátásokról
a háziorvost tájékoztatja.
A háziorvos igazolását a kérelemmel együtt be kell nyújtani a jegyzőhöz, aki az
igazolást három munkanapon belül továbbítja az egészségbiztosítási szervnek.
(ha az ellátás megállapítását normatív alapon, vagy méltányosságból kérik, a
jegyző csak abban az esetben továbbítja az igazolást, ha igénylő megfelel a
jövedelmi feltételeknek.)
Az egészségbiztosítási szerv megvizsgálja az igazolásban feltüntetett havi
rendszeres gyógyító ellátás iránti szükséglet szakmai megalapozottságát. Ha az
igazolásban feltüntetett gyógyító ellátás iránti szükségletet nem tartja
megalapozottnak, a szakhatósági állásfoglalást megelőzően adategyeztetés
céljából megkeresi az igazolást kiállító háziorvost.
Az egészségbiztosítási szerv az általa elismert gyógyító ellátási szükséglet
alapján szakhatósági állásfoglalást ad a jegyzőnek a rendszeres gyógyító
ellátások havi költségéről, melyben megjelöli az egyéni gyógyszerkeret alapjául
szolgáló gyógyszer térítési díjának összegét (gyógyszerköltség)
A szakhatósági állásfoglalásban külön megjelölik az egyéni gyógyszerkeret
alapjául szolgáló gyógyszer térítési díjának - ideértve a külön jogszabály szerint
kiemelt, indikációhoz kötött támogatásban részesített gyógyszerért
dobozonként fizetendő díjat - összegét (a továbbiakban: gyógyszerköltség).
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A gyógyszerköltség meghatározásánál a kérelmező krónikus betegségéhez
igazodó, egyhavi mennyiségre számolva legalacsonyabb költségű, külön
jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint elsőként választandó,
legalacsonyabb napi terápiás költséggel alkalmazott készítményeket kell alapul
venni.
A gyógyszerköltség megállapítása során legfeljebb havi 6.000,- forintig vehetők
figyelembe a nem csak szakorvos által, illetve nem csak szakorvosi javaslatra
rendelhető gyógyszerek.
Ha a kérelmező havi gyógyszerköltsége a 6.000,- forintot meghaladja, a 6.000,forint feletti összeg a szakhatósági állásfoglalásban a csak szakorvos által,
illetve csak szakorvosi javaslat alapján rendelhető gyógyszerek
figyelembevételével, az egészségbiztosítási szerv vezetőjének döntése alapján
állapítható meg.
Az egyéni gyógyszerkeret összege a jogosult egyéni havi rendszeres
gyógyszerköltsége, de 2007. évben legfeljebb havi 12.000,- Ft lehet.
Amennyiben az egyéni rendszeres gyógyszerköltség a havi 1.000,- Ft-ot nem
éri el, egyéni gyógyszerkeret nem kerül megállapításra.
Az eseti keret éves összege 2007. évben 6.000,- Ft.
Amennyiben a közgyógyellátásra jogosult személy részére egyéni
gyógyszerkeret nem kerül megállapításra, a gyógyszerkeret megegyezik az eseti
kerettel.
Az egészségbiztosítási szerv szakhatósági állásfoglalásának kézhezvételétől
számított 8 napon belül a jegyző határozattal dönt
- a közgyógyellátásra való jogosultság megállapításáról,
- a közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontjáról,
- a jogosult gyógyszerkeretéről, külön megjelölve - a szakhatósági állásfoglalás
alapján - az egyéni gyógyszerkeret összegét.
Ha az alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult személynek nincs rendszeres
gyógyszerköltsége, részére egyéni gyógyszerkeretet nem lehet megállapítani,
mivel a gyógyszerkeret meghatározása a havi rendszerességgel szedett,
krónikus betegségek gyógyítását szolgáló gyógyszerek alapján történik. Ebben
az esetben eseti keretet lehet megállapítani.
Az egyéni gyógyszerkeret és az eseti keret egy évre kerül megállapításra.
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Amennyiben az ellátásban részesülő személy egészségi állapotában, a
gyógykezelését szolgáló terápiában, illetőleg a keret megállapításakor
figyelembe vett gyógyszerek térítési díjában olyan változás következik be,
amelynek következtében havi rendszeres kiadása a gyógyszerkeret
megállapításakor figyelembe vett gyógyszerköltséghez képest ténylegesen
legalább 1.000,- forinttal megváltozik, az ellátásban részesülő személy
kérelmére lehetőség van az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálatára.
A felülvizsgálat során az egyéni gyógyszerkeret újbóli megállapítására abban az
esetben kerül sor, ha a gyógyszerköltség havi változásának összege az 1.000,forintot eléri.
A felülvizsgálat során módosított egyéni gyógyszerkeret a határozat
meghozatalát követő 15. naptól jár.
A jogosultság lejártát megelőző három hónapban az egyéni gyógyszerkeret
felülvizsgálatát nem lehet kérni.
Az igazolványt az egészségbiztosítási szerv – a jogosultságot megállapító
határozat alapján – egy éves időtartamra, hivatalból állítja ki, és - eltérő kérés
hiányában - postai úton kézbesíti a jogosult részére. A jogosult kérésére
biztosítják azonban az igazolványnak az egészségbiztosítási szervnél történő
személyes vagy meghatalmazott útján történő átvételének lehetőségét.
Az egészségbiztosítási szerv ellenőrzi a háziorvos, illetve a szakorvos
közgyógyellátással kapcsolatos tevékenységét. Ha az ellenőrzés alapján
indokoltnak tartja a közgyógyellátásra jogosult személy egyéni
gyógyszerkeretének felülvizsgálatát, azt a jegyzőnél kezdeményezi.
Az egészségbiztosítási szerv az elszámolási-nyilvántartási rendszerében az
egyéni gyógyszerkeretet háromhavonta, egyenlő részletekben – első
alkalommal a jogosultság kezdő időpontjával – nyitja meg. Az egyéni
gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálata esetén a módosított egyéni
gyógyszerkeretnek az időarányos, a jogosultság időtartamából hátra levő
időtartamra eső részét nyitja meg három havonta.
Az eseti keret éves összegét a jogosultság kezdő időpontjával nyitják meg.
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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 gyógyszertár a közgyógyellátás keretében térítésmentesen a
gyógyszerkeretnek az egészségbiztosítási szerv nyilvántartása szerint
meghatározott időszakban rendelkezésre álló összegéig ad ki gyógyszert.
A gyógyszer térítési díját nem lehet részben gyógyszerkeretből, részben a
jogosult saját költségéből fedezni. Amennyiben a gyógyszer térítési díját az
egészségbiztosítási szerv által a három hónapos tárgyidőszakra megnyitott
gyógyszerkeret nem fedezi, az a közgyógyellátásra jogosultat terheli. A három
hónapos tárgyidőszakban így megmaradt összeg – a jogosultsági éven belül – a
következő három hónapos tárgyidőszakban megnyitott gyógyszerkeret
összegét növeli.
Az éves gyógyszerkeret kimerülése előtt a gyógyszerkeretből még
rendelkezésre álló, a jogosult részére rendelt gyógyszer térítési díját el nem érő
maradványösszeg a gyógyszer térítési díjának kiegészítésére is felhasználható,
azzal, hogy a maradványösszeg és a gyógyszer térítési díja közötti különbözetet
a közgyógyellátott fizeti meg.
A közgyógyellátás keretében gyógyszert a jogosult részére
- a háziorvosa, illetve azon gyógyszerek esetében, melyeket a vonatkozó
jogszabályok alapján csak szakorvos írhat fel, a kezelést végző szakorvos,
- sürgős szükség esetén a tartózkodási hely szerint illetékes kezelőorvos statim
jelzéssel legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban,
- a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa a beteg elbocsátásakor legfeljebb egy,
eredeti legkisebb gyári csomagolásban,
- a járóbeteg-szakellátás szakorvosa vizsgálatra, kezelésre megjelent betegnek
legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban,
- gyógyászati segédeszközt a kezelőorvos,
- az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokat a
kezelőorvos
rendelhet.
Az igazolvány érvényessége a megállapított jogosultsági időtartam lejárta előtt
megszűnik, ha
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- a közgyógyellátásra való jogosultságot megszüntették, vagy
- az igazolványt érvénytelenné nyilvánították, vagy
- a jogosult meghalt.
Meg kell szüntetni a közgyógyellátásra való jogosultságot, ha
- az igazolvány kiállítására jogosultság hiányában került sor, vagy
- a jogosultság az igazolvány kiállítását követően megszűnt, vagy
- a jogosult az igazolványt rosszhiszeműen, a jogszabályokkal ellentétesen
használta fel.
A méltányosságból megállapított igazolvány után a települési önkormányzat
térítést fizet. A térítés az igazolvány kiállítását követő egy éves időtartamra
szól. A térítés összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-a,
amelyet a határozat jogerőre emelkedésétől számított három napon belül az
egészségbiztosítási szervnek át kell utalni.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele érdekében az önkormányzat
polgármestere hatósági bizonyítványt állít ki annak a személynek, akinek
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2007. január 01-től 26.830,- Ft, 2007.
február 15-től 27.130,- Ft), egyedülálló esetén annak 150%-át (2007. január 01től 40.245,- Ft, 2007. február 15-től 40.695,- Ft) és nem rendelkezik vagyonnal.
A hatósági bizonyítvány érvényességi ideje 1 év, mely a feltételek fennállta
esetén ismét kiállítható.
Járulékfizetés alapjának igazolása
A települési önkormányzat polgármestere a járulékfizetés alapjának
meghatározása céljából kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki - a kérelmező
saját és családtagjai jövedelmére vonatkozó igazolás alapján - annak a
személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított
személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegét. Ha a kérelmező az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság feltételeknek is megfelel, a
polgármester hatósági bizonyítványt állít ki.
A bizonyítványt a polgármester egy évre állítja ki. A bizonyítvány tartalmazza a
kérelmező nevét, lakcímét, TAJ számát és a családban egy főre jutó jövedelem
összegét.
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Adósságkezelési szolgáltatás
Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére
nyújtott, lakhatást segítő ellátás. A települési önkormányzat határozatában
megjelölt időponttól adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot
vagy személyt, akinek
- az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek az alább felsorolt
adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy
- a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
- akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint
- aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem
haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési
önkormányzat
által
megállapított
adósságcsökkentési
támogatás
különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való
részvételt.
Adósságnak minősül
- a közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és
csatornahasználati, valamint szemétszállítási, több lakást tartalmazó
lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás, közös költség
hátralék),
- a társasházi lakások esetén fizetendő közösköltség-hátralék,
- a lakbérhátralék,
- a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék.
Az adósságkezelés időtartama – kivéve a hitelintézettel kötött
kölcsönszerződésből fennálló hátralék esetén - legfeljebb tizennyolc hónap,
amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható.
Ha a hitelintézettel kötött kölcsönszerződésből fennálló adósság a fenti
időtartam alatt nem kezelhető, az adósságkezelési szolgáltatás időtartama
legalább huszonnégy, de legfeljebb hatvan hónap, amennyiben
- az adósság összege meghaladja a kettőszázezer forintot
- a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50%-át
és
- az adós hozzájárul az adósságkezelés időtartamára a támogatás összegét
biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak
ingatlanára történő bejegyzéséhez, illetőleg feljegyzéséhez.
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A jelzálogjog bejegyzésének és az elidegenítési és terhelési tilalom ténye
feljegyzésének kezdeményezéséről az adósságkezelési szolgáltatásra való
jogosultságot megállapító határozat rendelkezik. A határozat egy példányát az
ingatlanügyi hatósághoz meg kell küldeni. Az ingatlanügyi hatóság a
jelzálogjogot és az elidegenítési és terhelési tilalmat az önkormányzat javára az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzi, illetőleg feljegyzi.
Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön
lakásnak kell tekinteni a társbérletet, albérletet, és a jogerős bírói határozattal
megosztott lakás lakrészeit.
Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult
- adósságkezelési tanácsadásban, és
- adósságcsökkentési támogatásban
részesül, amelyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani.
Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az
adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb
kettőszázezer forint lehet. A hitelintézettel kötött kölcsönszerződésből
fennálló hátralék esetén a támogatás mértéke legfeljebb négyszázezer forint
lehet. A támogatás nyújtható a hitelintézeti kölcsön kivételével egy összegben,
vagy havi részletekben az adós vállalásától függően.
Azon személynek, akinek vezetékes gáz-, illetőleg áramszolgáltatási díjtartozása
miatt a szolgáltatást kikapcsolták, a szolgáltatás visszaállítása érdekében
előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék is biztosítható, feltéve,
hogy lakásfenntartási támogatásban részesül és tartozásának megfizetése
érdekében megállapodást köt a szolgáltatóval, valamint legalább egyéves
időtartamra vállalja a készülék rendeltetésszerű használatát.”
Jó tudni:
Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő szociális
támogatásnak minősül.
Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható és a kifizetett
összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult
- az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy
- az általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem teljesíti, illetőleg
- az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a
kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz
eleget.
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Az adósságcsökkentési támogatás a megszüntetésétől számított 24 hónapon
belül ismételten nem állapítható meg.
Azon család vagy személy, aki adósságkezelési szolgáltatásban részesült és az
adott adósságtípus teljes összege kiegyenlítésre került a szolgáltató felé,
ugyanazon adósságtípusra vonatkozóan adósságkezelési szolgáltatásban a
kiegyenlítést követő 12 hónapon belül ismételten nem részesülhet. Az adósság
típusai a következők:
- vezetékes gázdíj-tartozás
- áramdíj-tartozás
- távhő-szolgáltatási díjtartozás
- víz- és csatornahasználati díjtartozás
- szemétszállítási díjtartozás
- központi fűtési díjtartozás
- közösköltség-hátralék
- lakbérhátralék
- hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék.
A települési önkormányzat adósságkezelési szolgáltatást akkor nyújthat, ha
- az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről önkormányzati rendeletet
alkot,
- adósságkezelési tanácsadást működtet, továbbá
- az adósságcsökkentési támogatás és az alanyi jogú lakásfenntartási
támogatás nyújtásához saját forrást különít el.
Az önkormányzat rendeletében szabályozza az adósságkezelési szolgáltatás
részletes szabályait,
- így különösen a helyben elismerhető lakásnagyságot és minőséget,
- az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósság típusok körét és összegük
felső határát,
- az adósságcsökkentési támogatás folyósításának módját,
- az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó jövedelmi és vagyoni jogosultsági
feltételeket,
- a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapítási módját,
- az eljárási szabályokat,
- az adósságkezelési tanácsadást végző intézmény által ellátandó feladatokat és
- az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel módját.
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SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátást az
állam, az önkormányzatok, valamint a civil szervezetek biztosítják.
A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és
szakosított ellátásokat.
I. Szociális alapszolgáltatások
falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés.
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
közösségi ellátások
támogató szolgáltatás
utcai szociális munka
nappali ellátás.
II. Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások
- az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
- a rehabilitációs intézmény,
- a lakóotthon
- az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
- az egyéb speciális szociális intézmény
III. Az intézmények igénybevételével kapcsolatos tudnivalók
- A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylésének módja
- Térítési díj
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben ellátottak
jogai
- Tájékoztatási kötelezettség
- A jogosultak érdekvédelme
- Ellátottjogi képviselő
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Alapszolgáltatások
Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget
nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben
önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális
állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
A szociális rászorultságot
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- támogató szolgáltatás
esetében kell vizsgálni.
Az intézményvezető a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás
igénybevételét megelőzően, valamint az igénybevétel során legalább kétévente
megvizsgálja.
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és
külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek
intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek
kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes
szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi
szintű szükségletek teljesítésének segítése.

alacsonyabb jövedelmet jogosultsági feltételként nem lehet előírni; a szociális
rászorultság további feltételeit az önkormányzat a helyi viszonyoknak
megfelelően szabályozza.
A házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében
szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítják:
- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában
való segítségnyújtást.
Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik
szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az
otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.
A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az,
akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását.

A szociális rászorultság feltételeit a települési önkormányzat rendeletében
szabályozza. Az önkormányzat rendeletében az egy főre számított havi családi
jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 100%-ánál, egyedül élő esetén annak 150%-ánál

Családsegítés
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő
jelzőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató,
intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi
segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és
magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak,
intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.
A családsegítés keretében biztosítani kell:
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni
ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás
megszervezését,
c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldásának elősegítését,
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Étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani,
különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.

d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok
szervezését,
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és
lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus
betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószerproblémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és
családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő,
családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat,
valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.
A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybe
vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges
mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának
tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha
a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
b) a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül – e
szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.
A közösségi pszichiátriai ellátás keretében a pszichiátriai beteg részére
lakókörnyezetében komplex segítséget nyújtanak mindennapi életvitelében,
továbbá lehetőség szerint biztosítják a meglévő képességeinek megtartását,
illetve fejlesztését.
A pszichiátriai beteg számára segítséget nyújtanak:
- egészségi és pszichés állapota javításához,
- a mindennapi életében adódó konfliktusok feloldásában és problémái
megoldásához,
- a szociális és mentális gondozáshoz,
A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása támogató szolgálat
megszervezésével is megvalósulhat.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi
állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék
megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve
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pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő
krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítják
- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a
helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges
azonnali intézkedések megtételét,
- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából
szociálisan rászorult
- az egyedül élő 65 év feletti személy,
- az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
- a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos
vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a
szolgáltatás folyamatos biztosítását.
Közösségi ellátások
Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott
közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott
alacsonyküszöbű ellátás.
A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás
keretében biztosítják:
- a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,
- a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
- a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást
igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
- a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
- az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton
való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,
- megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése
érdekében.
A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás keretében még
biztosítják:
- a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez
szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat,
- a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és
életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére.
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Támogató szolgáltatás
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben
történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének
segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli
speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően
különösen
- az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi
szállítás, szállító szolgálat működtetése),
- az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő
egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez
való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,
- információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a
társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás
biztosítása,
- a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
- segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához,
családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való
részvételükhöz,
- egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos
személyek speciális szükségleteihez igazodóan,
- segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának
megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős
kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek
biztosítása,
- a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások
elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.
A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a
súlyosan fogyatékos személy.
Súlyosan fogyatékos a fogyatékossági támogatásban, vakok személyi
járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.

Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat (ellenőrző vizsgálat) időpontját,
illetve az állapot fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig
az időpontig áll fenn.”

A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet
- az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más
okirattal,
- az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását
igazoló szakvéleménnyel.

Az intézmények típusai
- Ápolást, gondozást nyújtó intézmények,
- Rehabilitációs intézmények,
- Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények,
- Lakóotthon.
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Utcai szociális munka
Az utcai szociális munka keretében biztosítják az utcán tartózkodó hajléktalan
személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén
ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó
intézkedés megtételét.
Nappali ellátás
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
- tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk
miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes személyek,
- tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem
igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
- harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy
önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista
személyek
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra,
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint
megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére
is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási
segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.

Szakosított ellátási formák
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt
rászoruló személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet
gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő
szakosított ellátási formában kell gondozni.
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Szakosított Ellátási formák
Jó tudni:
A bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények igénybevétele során vizsgálják a
jövedelmi, vagy a gondozásra, ápolásra való rászorultságot.
Az intézményi elhelyezés szempontjából szociálisan rászorult személy az,
akinek
- havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosát (2007. január 01-től 80.490,- Ft, 2007. február 15-től
81.390,- Ft) nem haladja meg, és amennyiben egyszeri hozzájárulást fizet,
annak mértéke nem több, mint kettő millió forint, vagy
- önellátási képessége hiányzik, és
– soron kívüli elhelyezésre tarthat igényt, vagy
– egyedül vagy családban élő és az életvezetési feladatok ellátására nem
képes segítség nélkül, vagy ezen képesség helyreállítása szükséges, vagy
– egyedül élő és egészségi állapota miatt folyamatos ellátást igényel, és azt
a háziorvosa igazolja, vagy
– egyedül vagy családban él, de a folyamatos ellátása a családban nem
megoldott és a települési önkormányzat nem tud olyan szolgáltatást
nyújtani részére, amellyel biztosítható saját lakókörnyezetében történő
ellátása, vagy
– rehabilitációs intézményben történő elhelyezés esetén, ha az ellátást
igénylő szociális rehabilitációs szolgáltatás igénybevételére szorul,
képességének fejlesztése, képzése, foglalkoztatásra való felkészítése
szükséges.
Az idősek otthonának igénybevétele esetén a jövedelmi feltételnek és az
önellátási képesség hiányának együttesen kell fennállnia.
A rászorultság tényét állami fenntartású intézmény esetében a szociális ellátás
iránti kérelemről döntő intézményvezető, egyházi, illetőleg nem állami
fenntartású intézmény esetén a szociális szolgáltatás igénybevételéről döntő
személy vizsgálja.

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek
napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal való
ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint
lakhatásáról az ápolást, gondozást nyújtó intézményben gondoskodnak.
Az intézmények típusai:
idősek otthona: a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását, gondozását
végzi. Az otthonba a 18. életévét betöltött személy is felvehető, ha betegsége
miatt nem tud önmagáról gondoskodni.
fogyatékos személyek otthona: itt az a fogyatékos személy gondozható,
akinek oktatására, képzésére, gondozására csak intézményi keretek között van
lehetőség.
pszichiátriai betegek otthona: az intézménybe az a krónikus pszichiátriai
beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem
veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi
állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem
képes.
Azt az ellátást igénylőt, akinek a kezelőorvos által meghatározott alapbetegsége
időskori, vagy egyéb szellemi leépülés, súlyos antiszociális, közösségi
együttélésre képtelen személyiségzavar, vagy szenvedélybetegség, csak abban
az esetben veszik fel az intézménybe, ha az alapbetegségével összefüggésben is
képesek számára szolgáltatást nyújtani.
szenvedélybetegek otthona: a szomatikus és mentális állapotot stabilizáló,
illetve javító kezelést igénylő, önálló életvitelre időlegesen nem képes
személyek gondozását végzi, ha kötelező intézeti gyógykezelésre nem
szorulnak.
hajléktalanok otthona: itt olyan hajléktalan személyeket gondoznak, akiknek
ellátása átmeneti szálláshelyen, rehabilitációs intézményben nem biztosítható és
koruk, egészségi állapotuk miatt tartós ápolást, gondozást igényelnek.
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Rehabilitációs intézmények
A rehabilitációs intézmény a bentlakó önálló életvezetési képességének
kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja.
Az intézmények típusai:
A pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye: azt
a 18. életévét betöltött pszichiátriai, illetve 16. életévét betöltött
szenvedélybeteget látja el, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem
szorul és utógondozására nincs más mód. A gondozottak részére képzési,
munka jellegű vagy terápiás foglalkoztatást szerveznek és előkészítik a családi
és lakóhelyi környezetükbe történő visszatérésüket.
A fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye: azoknak a fogyatékos,
valamint mozgás-, illetőleg látássérült személyeknek elhelyezését szolgálja,
akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak
intézményi keretek között valósítható meg. Az intézmény előkészíti az ott élők
családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérését, valamint megszervezi az
intézményi ellátás megszűnését követő utógondozást.
A hajléktalanok rehabilitációs intézménye: azoknak az aktív korú,
munkaképes hajléktalan személyeknek az elhelyezését szolgálja, akiknek
szociális ellátása ily módon indokolt, és akik önként vállalják a rehabilitációs
célú segítőprogramokban való részvételt.
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények – a hajléktalanok éjjeli
menedékhelye és átmeneti szállása kivételével – ideiglenes jelleggel, legfeljebb
egy évi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak.
Az intézmények típusai:
időskorúak gondozóháza: azoknak az időskorúaknak, valamint a 18.
életévüket betöltött beteg személyeknek biztosítanak ellátást, akik önmagukról
betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek
gondoskodni;
fogyatékos személyek gondozóháza: azoknak a fogyatékos személyeknek
biztosítanak ellátást, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az
átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá;
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pszichiátriai betegek átmeneti otthona: az intézményben az a pszichiátriai
beteg helyezhető el, akinek ellátása átmenetileg más intézményben, vagy a
családjában nem oldható meg, viszont tartós bentlakásos intézményi
elhelyezése, vagy fekvőbeteg gyógyintézeti kezelése nem indokolt;
szenvedélybetegek átmeneti otthona: az átmeneti otthonban az a személy
helyezhető el, akinél szakorvosi szakvélemény alapján szenvedélybetegség
került megállapításra, és ellátása átmeneti jelleggel családjában vagy
lakókörzetében nem oldható meg;
éjjeli menedékhely
Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak
betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint
krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.
hajléktalan személyek átmeneti szállása
A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek
az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális
munka segítségével képesek az önellátásra.
Lakóotthon
A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettő, illetve tizennégy pszichiátriai beteget vagy
fogyatékos személyt - ideértve az autista személyeket is -, illetőleg
szenvedélybeteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére
életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást
biztosít.
A lakóotthonok típusai a következők:
- fogyatékos személyek lakóotthona;
- pszichiátriai betegek lakóotthona;
- szenvedélybetegek lakóotthona.
A lakóotthoni ellátás formái:
Fogyatékos személyek lakóotthona esetében,
- rehabilitációs célú lakóotthon,
- ápoló-gondozó célú lakóotthon;
Pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek lakóotthona esetében
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- rehabilitációs célú lakóotthon.
A rehabilitációs célú lakóotthonba az a személy helyezhető el,
- aki intézményi elhelyezés során felülvizsgálatban részt vett, és a
felülvizsgálat eredménye, illetve a gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján
lakóotthoni elhelyezése az önálló életvitel megteremtése érdekében
indokolt;
- aki családban él és képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni
keretek között biztosítható és rehabilitációja családjában nem oldható meg;
- önellátásra legalább részben képes;
- lakóotthonba kerülése időpontjában a tizenhatodik életévét már betöltötte,
de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem.

Az intézmények igénybevételével kapcsolatos tudnivalók
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja
Az ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes
képviselője kérelmére, indítványára történik.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését
- a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat határozata;
- a bíróság ideiglenes intézkedést tartalmazó végzése;
- bírói ítélet;
- átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetén a gyámhivatal
határozata;
- az intézményvezető intézkedése;
- nem állami fenntartású intézmény esetén a fenntartó és az ellátást igénylő,
illetve törvényes képviselőjének megállapodása alapozza meg.
Pszichiátriai betegek ellátását biztosító bentlakásos intézményi szolgáltatás
kötelező igénybevételét a bíróság abban az esetben rendeli el, ha
- a pszichiátriai beteg további fekvőbeteg gyógyintézeti elhelyezést nem
igényel, és saját lakóhelyére nem bocsátható vissza, mivel önmaga ellátására
nem képes, ellátásra alkalmas családtagja nincs, illetve
- a korábban szociális, vagy egészségügyi ellátásban részesült személy
esetében tartós bentlakásos intézményi elhelyezés indokolt.

intézményvezető dönt, és döntéséről írásban értesíti az igénylőt, vagy
törvényes képviselőjét.
Ha az intézményvezető döntésével nem értenek egyet, az értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény fenntartójához lehet
fordulni, aki határozattal dönt a beutalás kérdéséről, s erről értesíti az
intézményvezetőt is.
Az állami fenntartású intézmény esetén, ha az intézményben történő felvételről
az intézményvezető dönt, az ellátás igénybevételének megkezdésekor az
ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.
A megállapodás tartalmazza
- az intézményi ellátás időtartamát;
- az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét;
- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat;
- egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás
összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges
visszafizetésére vonatkozó szabályokat.
Nem állami fenntartású intézmény esetén (pl.: alapítványi, egyházi fenntartású)
a személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételéről a fenntartó az ellátást
igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.
A megállapodás tartalma megegyezik az állami fenntartású intézmény esetén
megkötendő megállapodással, de tartalmazza még az ellátás kezdetének
időpontját, valamint megszüntetésének módjait is. (A megállapodásra a Polgári
Törvénykönyv szabályai vonatkoznak, ezért vitás esetben a felek a bírósághoz
fordulhatnak.)
Az intézmény vezetője az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről gondoskodik,
ha annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja.
A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben, illetve a beutaló
határozatban fel kell tüntetni.
Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem, illetve beutaló határozat
esetén az intézményvezető az igény kielégítésének sorrendjéről az intézmény
orvosának és a fenntartó képviselőjének bevonásával dönt.

Az állami fenntartású intézmény esetén a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátás iránti kérelemről, ha a fenntartó (pl. a települési önkormányzat,
a megyei, fővárosi önkormányzat) eltérően nem rendelkezik, az
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Térítési díj
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért az ellátást igénybe vevőnek,
szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselőnek, vagy a jogosult
tartására, gondozására köteles és képes személynek személyi térítési díjat kell
fizetni.
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat a fizetésre kötelezett rendszeres
havi jövedelme, valamint az intézményi térítési díj figyelembevételével
állapítják meg.
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a
szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.
A törvényben foglalt kivételekkel a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt a
jogosultat, aki
- jövedelemmel nem rendelkezik;
- bentlakásos intézményben él, jövedelemmel nem rendelkezik, és akinek a
térítési díj alapjául szolgáló készpénz vagy ingatlan vagyona, valamint
tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs.
A kötelezett által fizetendő térítési díj összegéről az intézmény vezetője az
ellátás igénybevétele után, de legkésőbb az igénybevételtől számított 30 napon
belül írásban értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. A személyi térítési díj
nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
A személyi térítési díj összege - önkormányzati intézmény esetén - a fenntartó
rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett
jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.
Ha az ellátott vagy törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
a térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri,
az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz
fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó határozattal dönt a személyi térítési díj
összegéről.
Ha az ellátott vagy törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy
a térítési díj egyházi vagy nem állami fenntartó által megállapított összegét
vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A bíróság jogerős
határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni.
A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente
két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha a kötelezett
jövedelme
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olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj
fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni;
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó
mértékben növekedett.

Térítésmentesen kell biztosítani
- a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást,
- a családsegítést,
- a közösségi ellátásokat,
- az utcai szociális munkát,
- hajléktalan személyek részére a nappali ellátást,
- az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást.
A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a
kötelezett rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.
A házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató
szolgáltatás igénybevételekor a szociálisan nem rászorult személy esetében a
térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevő, valamint a
szociálisan rászorult igénybe vevő, kiskorú igénybe vevő esetében a vele közös
háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének
- 25%-át étkeztetés,
- 20%-át házi segítségnyújtás,
- 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve
támogató szolgáltatás,
- 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
- 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében.
A személyi térítési díjat az intézmény, szolgáltató vezetője mérsékelheti.
A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások intézményi térítési
díjának alapja
- nappali ellátást nyújtó intézmények esetén az élelmezési térítés;
- átmeneti, valamint ápolást, gondozást nyújtó és rehabilitációs intézmény,
továbbá ápoló, gondozó célú lakóotthon esetén az egy ellátottra jutó
önköltség napi összege;
- rehabilitációs célú lakóotthon esetén az egy ellátottra jutó lakhatási költség
napi összege, továbbá étkezés igénybevétele esetén az élelmezési térítés,
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valamint szolgáltatások igénybevétele esetén az egy ellátottra jutó összköltség
napi összege.
A fentiek szerint meghatározott intézményi ellátásért fizetendő személyi
térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének
- 30%-át a nappali ellátást;
- 60%-át az átmeneti elhelyezést;
- 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést;
- 80%-át az egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén.
Jó tudni:
Az állami fenntartó által működtetett intézmény esetén, ha az intézményvezető
férőhely hiányában az ellátásra vonatkozó igényt nem teljesíti, úgy a kérelmet,
vagy a beutaló határozatot a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi az
igények teljesítési sorrendjének megállapítása céljából, s erről az igénylőt is
értesíti.
A nyilvántartásba vételt követően előgondozás keretében (mely két szakaszból
áll) az első szakaszban az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy,
vagy nem állami fenntartású intézmény esetén a megállapodás megkötésére
feljogosított személy tájékozódik az igénylő helyzetéről. Az előgondozás I.
szakaszának célja annak megállapítása, hogy az intézmény szolgáltatása
megfelel-e az igénylő állapotának, szükségleteinek, továbbá megvizsgálják,
hogy az igénylő jogosult-e az ellátásra, tájékoztatják az igénylőt a megállapodás
tartalmáról, valamint a várható személyi térítési díj mértékéről.
A tényleges intézményi elhelyezést megelőzően szintén előgondozást
végeznek. Az előgondozás II. szakaszában az intézményben előkészítik a
szolgáltatás biztosítását az igénylő részére, valamint felkészítik az
intézményben élőket az új lakó érkezésére.
Az intézményben elhelyezett részére az egészségi állapot javításához, vagy
szinten tartásához szükséges alapgyógyszereket térítésmentesen biztosítják.
Ezen túlmenően az egyéni gyógyszerigények költségét az ellátott viseli.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben ellátottak
jogai
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő
ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára
tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint
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egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás,
szolgáltatás igénybevételére.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított
szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe
vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben
tartására, különös figyelemmel
- az élethez, emberi méltósághoz,
- a testi épséghez,
- a testi-lelki egészséghez
való jogra.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a
magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során
különös figyelmet fordítanak arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az
arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az intézményvezető köteles biztosítani
továbbá, hogy az intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával,
személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról
más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen
tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybe vevő szociális
rászorultságának tényére.
Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat a személyes tulajdonát képező
tárgyai, illetve mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve a
házirendben meghatározott azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek
az intézményben élők testi épségére. A veszélyeztető tárgyak körét, ezen
tárgyak birtoklásának feltételeit, illetve ellenőrzését a házirend szabályozza. A
korlátozás azonban nem érintheti a mindennapi használati tárgyakat.
Tájékoztatási kötelezettség
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem
benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének
legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve
hozzátartozóját értesíti.
Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és
hozzátartozója számára
- az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről;
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;
- a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti
kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről;
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panaszjoguk gyakorlásának módjáról;
az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;
az intézmény házirendjéről;
a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás
következményeiről;
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.
A jogosultak érdekvédelme
Az intézményvezető az ellátás igénybevételekor a fenntartó által jóváhagyott
intézményi házirend egy példányát átadja a jogosultnak. Egyébként a
házirendet az intézményben jól látható helyen kifüggesztik és gondoskodnak
arról, hogy az a jogosultak hozzátartozói és az intézmény dolgozói számára
folyamatosan hozzáférhető legyen.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója
meghatározza az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak
érdekvédelmét szolgáló fórum megalakításának és tevékenységének szabályait.
Az érdekképviseleti fórum az ellátottak jogainak, érdekeinek érvényesülését
elősegíteni hivatott szerv, mely a házirendben meghatározott feltételek és
eljárás szerint működik.

Az ellátottjogi képviselő feladatai
- megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az
ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény
kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról,
- segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással
kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget
nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában,
- segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza
megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény
vezetőjénél és a fenntartónál,
- intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat
megszüntetésére,
- észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára
vonatkozóan az intézmény vezetőjénél,
- amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását
észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok felé.

Hasznos tudnivalók

Az ellátottjogi képviselő
Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított
ellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban
részesülő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában.

A szociális törvényben meghatározott egyes ellátások igénylésekor mi
minősül
jövedelemnek?
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről
vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel) függetlenül attól, hogy az
adómentes vagy adóköteles,
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.
Ha a magánszemély, az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20
százalékával. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az
egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
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Az érdek-képviseleti fórum
- előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal,
valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a
szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére
készült tájékoztatókat,
- megtárgyalja az intézményben élők panaszait - ide nem értve a jogviszony
keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat , és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé,
- tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben,
az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban,
- intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más
illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével
kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.

egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
- a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási
támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az évi két alkalommal folyósított
pénzbeli támogatás, valamint a tartásra köteles hozzátartozó részére évi két
alkalommal folyósított pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj
és külön ellátmány,
- az anyasági támogatás,
- a tizenharmadik havi nyugdíj,
- a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása
kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
- a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított
juttatás.
vagyonnak?
Ha a törvény másként nem rendelkezik az a hasznosítható ingatlan, jármű,
továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
- külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, vagy
- együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a hetvenszeresét meghaladja.
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek
vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett
személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott
ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott
gépjármű.
A vagyoni helyzet vizsgálata során a lízingelt dolgon fennálló használati jogot
meghatározott időre szóló vagyoni értékű jogként kell figyelembe venni. A
meghatározott időre szóló vagyoni értékű jog értékének meghatározására az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72. §-ának (2) bekezdése az
irányadó.
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rendszeres pénzellátásnak?
A táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az
öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a
munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi,
munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az
ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra
jogosultfogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra
jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a
baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti
nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a
rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a
rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli
ellátásai, a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása, a
gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak
járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális
segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a
1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított azonos
típusú ellátás.
kereső tevékenységnek?
Minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, ide
értendő az őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy tevékenysége is
(kivéve, ha a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem
kiszámításánál nem kell figyelembe venni).
Kit tekinthetünk
aktív korúnak?
A 18. életévét betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62.
életévét be nem töltött személyt.
egyedülállónak?
Azt a személyt, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él,
kivéve, ha élettársa van.
egyedül élőnek?
Azt, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
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közeli hozzátartozónak?
- a házastárs, az élettárs,
- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 23 évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat
folytató vér szerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek,
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi,
értelmi, beszéd vagy más fogyatékos, vérszerinti, örökbefogadott, mostohaés nevelt gyermek
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vérszerinti és az
örökbefogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.
tartásra köteles és képes személynek?
a fentiekben meghatározott közeli hozzátartozó, akinek családjában az egy főre
jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, továbbá a tartást a
szerződésben vállaló, illetve az a személy is, akit a bíróság tartásra kötelezett.

- hallásvesztesége oly mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő
megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel nem képes és
halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
- értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési
trauma következtében, továbbá a tizennegyedik életévet megelőzően
bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb
mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő
(pervezív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján
állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti
besorolása: F84.0-F84.9),
- mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy
helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó
és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra
még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiány miatt önmaga ellátására
nem képes,
- és állandó ápolásra, gondozásra szorul.

családnak?
Egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
háztartásnak?
Az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége.
Az ápolási díjra való jogosultság szempontjából ki minősül
tartósan betegnek?
aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást,
gondozást igényel.
súlyosan fogyatékos személynek?
akinek
- segédeszközzel, vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége
teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik
és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,
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EGYÉB ELLÁTÁSOK
A Szociális törvényben szabályozott ellátásokon kívül szólnunk kell azokról az
ellátásokról is, melyek meghatározott mértékű munkaképesség-csökkenés
esetén rendszeres pénzellátást biztosítanak, valamint azokról, melyek bizonyos
betegséghez, illetve fogyatékossághoz, illetőleg szociális helyzethez
kapcsolódnak.
Szociális helyzettől függő ellátások:
- gázár támogatás
- távhő támogatás
A megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásai:
- rendszeres szociális járadék,
- átmeneti járadék,
- bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka.
A fiatalon munkaképtelenné vált személyek ellátása: a rokkantsági járadék.
Egészségkárosodáshoz, illetve fogyatékossághoz kapcsolódó ellátások:
- Súlyos fogyatékos személyek esetén: fogyatékossági támogatás.
- A súlyos mozgáskorlátozott személyek esetén közlekedési kedvezmények:
– közlekedési támogatás,
– személygépkocsi szerzési támogatás,
– személygépkocsi átalakítási támogatás,
- Parkolási Igazolvány
Szociális helyzettől függő ellátások
Gázár-támogatás
Gázár- támogatásra a gázszolgáltatást háztartási célra igénybe vevő fogyasztó
jogosult, feltéve, hogy háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének (2007. január 01-től 26.830,- Ft) három és félszeresét, azaz a
93.905,- Ft-ot, 2007. február 15-től (27.130,- Ft) három és félszeresét azaz
a 94.955,- Ft-ot.
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Fogyasztási egység alatt a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási
szerkezetet kifejező arányszámát értjük, amely szerint
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
Ha a háztartás fentiekben felsorolt a)-c) pontja alá tartozó nagykorú tagja
magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban
részesül, vagy a d)-e) pontja alá tartozó tagjára tekintettel magasabb összegű
családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-vel
növekszik.
Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő él, a rá tekintettel
figyelembe vett arányszám 0,2-vel növekszik.
A család egy fogyasztási egységre jutó jövedelmét úgy kell kiszámítani, hogy a
család összes nettó jövedelmét el kell osztani a háztartás szerkezetét kifejező
fogyasztási egységek összegével. (jövedelemként a kérelem benyújtását
megelőző három hónap átlagjövedelmét kell figyelembe venni)
A gázár támogatás fajlagos összege:
Ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem:
a) nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, (2007. január 01-től
53.660,- Ft, 2007. február 15-től 54.260,- Ft) 1,180 Ft/MJ, (40,12 Ft/m3)
b) meghaladja a nyugdíjminimum kétszeresét, (2007. január 01-től 53.660,- Ft,
2007. február 15-től 54.260,- Ft), de nem haladja meg annak két és
félszeresét, (2007. január 01-től 67.075,- Ft, 2007. február 15-től 67.825,- Ft)
0,965 Ft/MJ, (32,81 Ft/m3 )
c) meghaladja a nyugdíjminimum két és félszeresét, (2007. január 01-től
67.075,- Ft, 2007. február 15-től 67.825,- Ft) de nem haladja meg annak
háromszorosát, (2007. január 01-től 80.490,- Ft, 2007. február 15-től
81.390,- Ft) 0,751 Ft/MJ, (25,53Ft/m3)
d) meghaladja a nyugdíjminimum háromszorosát, (2007. január 01-től 80.490,Ft, 2007. február 15-től 81.390,- Ft) de nem haladja meg annak három és
félszeresét. (2007. január 01-től 93.905,- Ft, 2007. február 15-től 94.955,- Ft)
0,536 Ft/MJ, (18,22 Ft/m3)
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Támogatás a jogosultsági időszakban legfeljebb 102.000 MJ, (3.000 m3)
nagycsaládos háztartás esetében legfeljebb 170.000 MJ (5.000 m3)
hőmennyiségre jár.
A támogatás havi összege:
A fent említett fajlagos összeg, valamint a jogosultsági időszakban a
jogosultság kezdő időpontjától – a fentiek szerinti felső határra tekintettel – a
felhasznált hőmennyiség szorzata
A támogatásra való jogosultságot a fogyasztó kérelmére lakóhelye, tartózkodási
helye szerint illetékes Kincstár állapítja meg.
A kérelmet igénylőlapon lehet benyújtani a Kincstár részére.
A kérelemhez mellékelni kell:
- a kérelem benyújtását megelőző hónapban (nem havonkénti számlázás
esetén a kérelem benyújtását megelőző fogyasztási időszakban) kiállított
gázszámla (részszámla) másolatát,
- közös mérővel rendelkező társasházi lakásban lakó, gázszolgáltatást igénybe
vevő fogyasztó esetén a közös képviselő nyilatkozatát,
- a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt fogyasztási hely esetén a szerződés
másolatát.

Önálló mérőórával rendelkező fogyasztó esetén a támogatás összege havonta a
számlán jelenik meg (első ízben a jogosultsági időszakra eső első számlában
érvényesíti a szolgáltató)
Társasházi fogyasztó esetén a jogosult háztartására eső összeget a támogatás
beszámításával a közös képviselő állapítja meg.
Megszüntetik a támogatást:
Ha a fogyasztó a támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe.
Ebben az esetben kötelezik a támogatás kamattal megemelt összegének
visszafizetésére.
Jó tudni:
- nem jogosult támogatásra a fogyasztó, ha a gázt szabálytalanul vételezi,
- támogatás csak a lakás céljára használt ingatlanban igénybe vett
gázfogyasztásra jár,
- a fogyasztó, valamint háztartásának tagja egyidejűleg csak egy ingatlan
tekintetében jogosult támogatásra. Egy lakóingatlan esetében a támogatás
fogyasztási helyenként vehető igénybe,

Ha a fogyasztó a kérelmet 2007. március 31-ig benyújtja, a feltételek fennállása
esetén a jogosultságot 2007. január 1-jétől 2007. december 31-ig állapítják meg.
Ha a kérelmet 2007. március 31. után nyújtják be, a jogosultságot a kérelem
benyújtása hónapját követő hónap első napjától 2007. december 31-ig
állapítják meg.
A megállapított támogatás fajlagos összegét nem befolyásolja, ha a család
jövedelme nő, vagy csökken, illetve a családszerkezetben változás következik
be.

A gázár támogatásra való jogosultság szempontjából
Jövedelem:, elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről
vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel) függetlenül attól, hogy az
adómentes vagy adóköteles,
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.
Ha a magánszemély, az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20
százalékával. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az
egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
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A közös képviselő nyilatkozata tartalmazza:
- annak igazolását, hogy a fogyasztó gázszolgáltatást igénybe veszi,
- a fogyasztó lakása fogyasztásának a társasház fogyasztására jutó, négy
tizedesjegy pontossággal meghatározott hányadát,
- a számlán feltüntetett fogyasztási hely-, ügyfél-, illetve mérőazonosítót.

egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
A temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási
támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, az évi két alkalommal folyósított pénzbeli támogatás, valamint a
tartásra köteles hozzátartozó részére évi két alkalommal folyósított pótlék, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági
támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a személyes gondoskodásért
fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, a fogadó szervezet által az
önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás.
Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;
Jogosultsági időszak: minden évben a január 1. és december 31. közötti időszak.
Nagycsaládosnak minősül, aki három vagy több gyermek után kap családi
pótlékot, továbbá a nevelőszülő hivatásos nevelőszülő, ha legalább három,
ideiglenes hatállyal elhelyezet gyermek után részesül családi pótlékban.
Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szolgáltatóval vagy annak
megbízottjával gázfogyasztására, illetve távhő-felhasználásra szolgáltatási
szerződést kötött, illetve akinek nevében a társasház, illetve annak közös
képviselője a szolgáltatóval szerződést kötött, és a szolgáltatás díjának
megfizetésére a társasház vagy a szolgáltató felé kötelezett;
Háztartási cél: a földgáz alapú hőnek, továbbá a távhőnek, illetve a vezetéken
szolgáltatott földgáznak, a vezetéken szolgáltatott propán- és bután gáznak,
valamint ezek elegyének főzés, sütés, vízmelegítés, fűtés, hűtés, valamint
használati melegvíz céljára történő felhasználása;
Távhő-támogatás
Távhő-támogatásra a távhőszolgáltatást háztartási célra igénybe vevő fogyasztó
jogosult, feltéve, hogy háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének (2007. január 01-től 26.830,- Ft) három és félszeresét, azaz a
93.905,- Ft-ot, 2007. február 15-től (27.130,- Ft), három és félszeresét, azaz
a 94.955,- Ft-ot.
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Fogyasztási egység alatt a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási
szerkezetet kifejező arányszámát értjük, amely szerint
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
Ha a háztartás fentiekben felsorolt a)-c) pontja alá tartozó nagykorú tagja
magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban
részesül, vagy a d)-e) pontja alá tartozó tagjára tekintettel magasabb összegű
családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-vel
növekszik.
Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő él, a rá tekintettel
figyelembe vett arányszám 0,2-vel növekszik.
A család egy fogyasztási egységre jutó jövedelmét úgy kell kiszámítani, hogy a
család összes nettó jövedelmét el kell osztani a háztartás szerkezetét kifejező
fogyasztási egységek összegével.
A távhő-támogatás fajlagos összege:
Ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem:
a) nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, (2007. január 01-től
53.660,- Ft, 2007. február 15-től 54.260,- Ft) 1,680 Ft/MJ,
b) meghaladja a nyugdíjminimum kétszeresét, (2007. január 01-től 53.660,- Ft,
2007. február 15-től 54.260,- Ft), de nem haladja meg annak két és
félszeresét, (2007. január 01-től 67.075,- Ft, 2007. február 15-től 67.825,- Ft)
1,380 Ft/MJ
c) meghaladja a nyugdíjminimum két és félszeresét, (2007. január 01-től
67.075,- Ft, 2007. február 15-től 67.825,- Ft), de nem haladja meg annak
háromszorosát, (2007. január 01-től 80.490,- Ft, 2007. február 15-től
81.390,- Ft) 1,068 Ft/MJ,
d) meghaladja a nyugdíjminimum háromszorosát, (2007. január 01-től 80.490,Ft, 2007. február 15-től 81.390,- Ft), de nem haladja meg annak három és
félszeresét. (2007. január 01-től 93.905,- Ft, 2007. február 15-től 94.955,- Ft)
0,768 Ft/MJ.
A támogatás havi összege:
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A fent említett fajlagos összeg, valamint a jogosultsági időszakban a felhasznált
havi hőmennyiség szorzata.

költségének megfizetése során a jogosult háztartására eső összeget a támogatás
beszámításával a közös képviselő állapítja meg.

A támogatásra való jogosultságot a fogyasztó kérelmére a lakóhelye,
tartózkodási helye szerint illetékes Kincstár állapítja meg.

Megszüntetik a támogatást:
Ha a fogyasztó a támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe.
Ebben az esetben kötelezik a támogatás kamattal megemelt összegének
visszafizetésére.

A kérelmet igénylőlapon lehet benyújtani a Kincstár részére.
A kérelemhez mellékelni kell:
- a kérelem benyújtását megelőző hónapban (nem havonkénti számlázás
esetén a kérelem benyújtását megelőző fogyasztási időszakban) kiállított
távhő-szolgáltatási számla (részszámla) másolatát,
- közös mérővel rendelkező társasházi lakásban lakó, a távhőszolgáltatást
igénybe vevő esetén a közös képviselő nyilatkozatát.
A közös képviselő nyilatkozata tartalmazza:
- annak igazolását, hogy a fogyasztó a távhőszolgáltatást igénybe veszi,
- a fogyasztó lakása fogyasztásának a társasház fogyasztására jutó, négy
tizedesjegy pontossággal meghatározott hányadát,
- a számlán feltüntetett fogyasztási hely-, ügyfél-, illetve mérőazonosítót.
Ha a fogyasztó a kérelmet 2007. március 31-ig benyújtja, a jogosultsági
feltételek fennállása esetén a jogosultságot 2007. január 1-jétől 2007. december
31-ig állapítják meg.
Ha a kérelmet 2007. március 31-e után nyújtják be, a jogosultságot a kérelem
benyújtása hónapját követő hónap első napjától 2007. december 31-ig
állapítják meg.
A megállapított támogatás fajlagos összegét - a jogosultsági időszakon belülnem befolyásolja, ha a család jövedelme nő, vagy csökken, illetve a
családszerkezetben változás következik be.
A szolgáltató a támogatást az általa vagy megbízottja által kiállított számlában
(részszámlában) havonta figyelembe veszi.
Ha a jogosult a távhőszolgáltatás díját a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül
fizető társasházban lakó fogyasztó, a szolgáltató a támogatást a társasház
részére kiállított számlában (részszámlában) érvényesíti. A szolgáltató a
társasház részére kiállított számlán a jóváírt támogatás összegét a jogosultságot
megállapító határozat figyelembevételével tünteti fel. A távhőszolgáltatás
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Jó tudni:
- nem jogosult támogatásra a fogyasztó, ha a távhőt szabálytalanul vételezi,
- támogatás csak a lakás céljára használt ingatlan esetén vehető igénybe
- a fogyasztó, valamint háztartásának tagja egyidejűleg csak egy ingatlan
tekintetében jogosult támogatásra. Egy lakóingatlan esetében a támogatás
fogyasztási helyenként vehető igénybe,
- a távfűtés ára minden településen eltérő, mivel annak megállapítása az
önkormányzat hatáskörébe tartozik,
A távhő támogatásra jogosultság szempontjából:
Jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről
vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel) függetlenül attól, hogy az
adómentes vagy adóköteles,
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.
Ha a magánszemély, az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20
százalékával. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az
egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
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A temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási
támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, az évi két alkalommal folyósított pénzbeli támogatás, valamint a
tartásra köteles hozzátartozó részére évi két alkalommal folyósított pótlék, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági
támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a személyes gondoskodásért
fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, a fogadó szervezet által az
önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás.
háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;
jogosultsági időszak: minden évben a január 1-je és december 31-e közötti
időszak.
Nagycsaládosnak minősül, aki három vagy több gyermek után kap családi
pótlékot, továbbá a nevelőszülő hivatásos nevelőszülő, ha legalább három,
ideiglenes hatállyal elhelyezet gyermek után részesül családi pótlékban.
fogyasztó: az a természetes személy, aki a szolgáltatóval vagy annak
megbízottjával gázfogyasztására, illetve távhőfelhasználásra szolgáltatási
szerződést kötött, illetve akinek nevében a társasház, illetve annak közös
képviselője a szolgáltatóval szerződést kötött, és a szolgáltatás díjának
megfizetésére a társasház vagy a szolgáltató felé kötelezett;
háztartási cél: a földgáz alapú hőnek, továbbá a távhőnek , illetve a vezetéken
szolgáltatott földgáznak, a vezetéken szolgáltatott propán- és bután gáznak,
valamint ezek elegyének főzés, sütés, vízmelegítés, fűtés, hűtés, valamint
használati melegvíz céljára történő felhasználása;

Betegséghez, illetve fogyatékossághoz kapcsolódó ellátások
A megváltozott munkaképességű dolgozók pénzbeli ellátásai
Megváltozott munkaképességű dolgozónak tekinthető, aki
- munkaviszonyban, közalkalmazotti-, közszolgálati jogviszonyban áll,
valamint a bedolgozó, a munkaviszonyban foglalkoztatott szövetkezeti tag,
- az átmeneti járadék és a rendszeres szociális járadék tekintetében az, aki
munkaviszonyban, bedolgozói munkaviszonyban, bedolgozói tagsági
viszonyban, szövetkezettel munkaviszony jellegű jogviszonyban nem áll, és
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nem folytat semmiféle olyan tevékenységet, amely díjazással, jövedelemmel
jár,
eredeti munkakörében egészségének károsodása nélkül, illetve rehabilitációs
intézkedés nélkül, teljes értékű munka végzésére tartósan alkalmatlanná
válik,
öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági
nyugdíjban nem részesül,
üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatt baleseti járadékban
részesül és eredeti munkakörében teljes értékű munka végzésére tartósan
alkalmatlanná nyilvánítják,
gümőkóros betegség miatt nem foglalkoztatható,
fegyveres testülettől egészségügyi alkalmatlansága miatt leszerelték.

A megváltozott munkaképességű dolgozóról, amennyiben
- munkaviszonyát,
szövetkezeti
tagsági
viszonyát,
bedolgozói
munkaviszonyát, bedolgozói tagsági viszonyát megszüntetik, illetőleg a
mezőgazdasági szövetkezet tagjaként a közös munkában a megváltozott
munkaképessége miatt nem tud részt venni, és
- öregségi, rokkantsági nyugdíjra, baleseti rokkantsági nyugdíjra, öregségi
vagy munkaképtelenségi járadékra, növelt összegű öregségi vagy
munkaképtelenségi járadékra nem jogosult, valamint
- az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása nem oldható meg
- rendszeres pénzbeli ellátás útján gondoskodnak.
Az ellátás lehet átmeneti járadék, vagy rendszeres szociális járadék, vagy a
bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka.
Átmeneti járadék
Jogosultak köre
Átmeneti járadékra jogosult az a munkaviszonyban álló megváltozott
munkaképességű dolgozó, aki
- az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik
(résznyugdíjhoz 15, teljes nyugdíjhoz 20 év szolgálati idő szükséges) és nem
jogosult rokkantsági nyugdíjra,
- 5 éven belül eléri a reá irányadó öregségi korhatárt,
- munkaképesség-csökkenése 50%, melyet az Országos Orvosszakértői
Intézet minősített,
- munkanélküli ellátásban, kereset-kiegészítésben, táppénzben, baleseti
táppénzben, gyermekgondozási díjban nem részesül.
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Összege
A várható öregségi nyugdíj 75%-a, mely nem lehet kevesebb a rendszeres
szociális járadék havi összegénél.
Az átmeneti járadék a munkaviszony (a közös munkában való részvételi
kötelezettség) megszűnését követő naptól a jogosultra irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséig jár.
Megszűnik a jogosultság, ha a megváltozott munkaképességű dolgozó
- öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra válik jogosulttá,
- az OOSZI véleménye szerint munkaképesség-csökkenése már nem éri el az
50%-ot,
- egészségügyi állapotának megfelelő munkahelyet indokolatlanul nem
fogadja el,
- állandó letelepedéssel külföldön tartózkodik.
Rendszeres szociális járadék
Annak a munkaviszonyban álló,
- nem rehabilitálható,
- a reá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött, megváltozott
munkaképességű dolgozónak,
aki az átmeneti járadék megállapításához szükséges feltételekkel nem
rendelkezik, rendszeres szociális járadékot állapítanak meg, ha
- a rokkantsági nyugdíjhoz az életkora szerint szükséges szolgálati idő felével
rendelkezik, és
- munkaképesség-változásának mértéke az OOSZI Orvosi Bizottságának
szakvéleménye szerint az 50%-ot eléri,
- munkanélküli ellátásban, kereset-kiegészítésben, táppénzben, baleseti
táppénzben és gyermekgondozási díjban nem részesül.
Összege
A 62. életévüket betöltött személyek esetén 2007. január 01-től 28.330,- Ft,
2007. február 15-től 28.530,- Ft a korhatár alatti személyek esetében 2007.
január 01-től 24.270,- Ft, 2007. február 15-től 24.570,- Ft
Megszűnik az ellátásra való jogosultság, ha a járadékban részesülő
megváltozott munkaképességű dolgozó
- az egészségügyi állapotának megfelelő munkát indokolatlanul nem fogadja
el,
- Magyarországot állandó letelepedési szándékkal elhagyja,
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- öregségi, rokkantsági, baleseti nyugdíjra válik jogosulttá,
- munkaképesség-változásának mértéke az OOSZI Orvosi Bizottságának
véleménye szerint már nem éri el az 50%-ot.
Az átmeneti járadékban, illetőleg rendszeres szociális járadékban részesülő
megváltozott munkaképességű dolgozó a rokkantsági nyugdíjasokra vonatkozó
szabályok szerint folytathat kereső tevékenységet (amennyiben nem dolgozik
rendszeresen, vagy akkor, ha keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás
előtti kereseténél).
Bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka
Jogosultak köre
A bányász dolgozó egészségkárosodási járadékra az alábbi feltételek együttes
fennállása esetén jogosult
- munkaképesség változásának mértéke legalább 36%
- életkorától függően, meghatározott ideig föld alatti bányamunkát végzett
- munkaviszonya megszűnését megelőzően rehabilitációs munkakörben
dolgozott
- munkanélküli ellátásban, keret-kiegészítésben, táppénzben, baleseti
táppénzben, gyermekgondozási díjban nem részesül.
Összege
A rehabilitációs foglalkoztatás megszűnésének időpontjában a rehabilitációs
munkakörben megállapított keret-kiegészítés összegével azonos, de nem lehet
magasabb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosa (2007-ben 80.490,- Ft)
Jó tudni:
Az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék iránti igényt a jogosult
lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz (kirendeltséghez)
kell benyújtani. Az ellátásokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.
Rokkantsági járadék
Jogosultak köre
Rokkantsági járadékra jogosult az a 18. életévét betöltött személy, aki a 25.
életévének betöltése előtt 100%-ban munkaképtelenné vált és nyugellátást
(sem saját jogú, sem hozzátartozói pl. árvaellátás), illetve baleseti nyugellátást
részére nem állapítottak meg.
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Összege
2007. január 01-től 30.130,- Ft, 2007. február 15-től 30.330,- Ft
A rokkantsági járadék megállapítása iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz lehet benyújtani.
Fogyatékossági támogatás
A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az
esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A
támogatás célja, hogy – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől
függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból
eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.
Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött, súlyosan fogyatékos
személy jogosult, aki
- látási fogyatékos,
- hallási fogyatékos,
- értelmi fogyatékos,
- autista,
- mozgásszervi fogyatékos, vagy
- halmozottan fogyatékos,
és állapota tartósan vagy végelegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem
képes vagy mások állandó segítségére szorul.
A fogyatékossági támogatásra jogosult az a személy, akinek
- segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége
teljesen hiányzik vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik
és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes (látási
fogyatékos);
- hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő
megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy
- halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy
- halláskárosodása mellett hangzó beszéd érthető ejtése elmarad (hallási
fogyatékos).
- értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési
trauma következtében, továbbá 14. életévét megelőzően bekövetkező
súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű (értelmi
fogyatékos);
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- állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az
autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
- a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása
a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű
használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége
miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható
(mozgásszervi fogyatékos);
- halmozottan fogyatékos személy az, akinek
- fenti súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van;
- hallásvesztése oly mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő
megértésére segédeszközzel sem képes, és látási fogyatékos, vagy értelmi
fogyatékos, vagy mozgásszervi fogyatékos.
Összege
Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2007. január 01-től
26.830,- Ft, 2007. február 15-től 27.130,- Ft)
65%-a: ha az igénylő látási fogyatékos, vagy hallási fogyatékos, vagy értelmi
fogyatékos, vagy mozgásszervi fogyatékos személy, és önkiszolgálási
képességgel rendelkezik;
80%-a:
- ha az igénylő halmozottan fogyatékos személy, vagy
- ha az igénylő látási fogyatékos, értelmi fogyatékos, vagy mozgásszervi
fogyatékos személy, feltéve, hogy az önkiszolgáló képessége teljesen
hiányzik.
Ha a vakok személyi járadékában részesülő látási fogyatékos személy
fogyatékossági támogatásra tart igényt a járadék helyett
- a 65%-os mértékű támogatás illeti meg, ha az önkiszolgálási képességének
vizsgálatát nem kéri,
- a 80%-os mértékű támogatás pedig akkor illeti meg, ha önkiszolgálási
képességének hiányát megállapítják.
Jó tudni:
A fogyatékossági támogatás megállapítását a lakóhely (tartózkodási hely)
szerint illetékes Kincstárnál lehet igényelni.
A fogyatékossági támogatást igénylő személynek fel kell keresnie háziorvosát,
aki kitölti az „Orvosi beutalót az OOSZI Orvosi Bizottságához”.
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Az orvosi beutalóban a háziorvos
- nyilatkozik arról, hogy a rendelkezésére álló orvosi dokumentáció a
súlyosan fogyatékos állapot minősítésére alkalmas-e,
- véleményt ad az igénylő önkiszolgálási képességének minősítéséhez
- nyilatkozik arról, hogy az önkiszolgálási képesség megállapításához az
igénylő szakértői bizottság általi személyes vizsgálata szükséges, a
vizsgálatot az igénylő lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy az OOSZI
telephelyén indokolt-e elvégezni.
Ha a vakok személyi járadékában részesülő személy kéri a fogyatékossági
támogatás megállapítását, de nem kéri az önkiszolgálási képességének
vizsgálatát, a kérelemhez nem kell csatolni a háziorvosi beutalót, sem az orvosi
dokumentációt.
Ha azonban kéri az önkiszolgálási képességének vizsgálatát, az igényhez
mindkét dokumentumot csatolni kell.
A Kincstár az igénybejelentést követően keresi meg az OOSZI szakértői
bizottságát a súlyos fogyatékosság minősítésének elvégzése céljából.
A súlyos fogyatékosság minősítését követően a Kincstár határozattal dönt a
fogyatékossági támogatás megállapításáról, illetve az igény elutasításáról.
A fogyatékossági támogatással egyidejűleg nem folyósítható a magasabb
összegű családi pótlék és a vakok személyi járadéka és a súlyos
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása.
Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei
A közlekedési kedvezményeket a súlyos mozgáskorlátozott személyek vehetik
igénybe.

Személygépkocsi-szerzési 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 a megyei (fővárosi) rehabilitációs főorvos javaslata
alapján a segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű,
illetőleg a járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 6 km/óra sebességnél
gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a
vételárhoz, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium előzetes
engedélyével a külföldről behozandó, a fentieknek megfelelő személygépkocsi,
illetőleg segédmotoros rokkant-kocsi vagy kerekesszék magyarországi
forgalomba helyezésével kapcsolatos költségének megtérítéséhez nyújtott
hozzájárulás.
A támogatás mértéke a vételár, illetve a forgalomba helyezésével kapcsolatos
költségének 60%-a, legfeljebb azonban 300.000,- forint.
A gépkocsi szerzési támogatás megállapítását az a súlyos mozgáskorlátozott
személy kérheti, aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy
gépjárművezetői alkalmasságát a szakértői bizottság megállapította, vagy ha
vezetői engedéllyel nem rendelkezik, de személygépkocsival történő szállítását
érvényes vezetői engedéllyel rendelkező szülője, házastársa vagy vele legalább
egy éve közös háztartásban élő élettársa írásbeli nyilatkozatban vállalja.
Továbbá az is, aki a vele közös háztartásban élő, 3. életévét betöltött súlyos
mozgáskorlátozott kiskorú gyermeke személygépkocsival történő szállítását
írásbeli nyilatkozatban vállalja, feltéve, ha a szállítás a gyermek tanulói
jogviszonya, gyógykezelése, rendszeres intézményi ellátása miatt indokolt.

A közlekedési kedvezményekre való jogosultság szempontjából súlyos
mozgáskorlátozott személynek tekinthető, aki mozgásszervi betegsége
következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni,
de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött, és a járás, terhelhetőség, valamint
tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése
során pontjainak száma 7, vagy annál több.

Az alábbi feltételek együttes fennállása esetén a Közigazgatási Hivatal vezetője
szerzési támogatásra való jogosultságot állapíthat meg annak a súlyos
mozgáskorlátozott személynek is,
- aki a szakértői bizottság véleménye szerint gépjármű vezetésére alkalmatlan,
- akinek a gépjármű használata munkaviszonya vagy tanulói jogviszonya
fenntartása miatt indokolt,
- akinek szállítását érvényes vezetői engedéllyel rendelkező, vele legalább egy
éve közös háztartásban élő nagykorú gyermeke, testvére írásbeli
nyilatkozatban vállalja.
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Személygépkocsi átalakítási támogatás
Az átalakítási támogatás a gyárilag automata sebességváltóval felszerelt
személygépkocsi vásárlásához, gépkocsi 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.
Közlekedési támogatás
A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési
többletköltségeihez való hozzájárulás.
Alapösszege: 7.000,- Ft/év.

Jó tudni:
A közlekedési kedvezmények iránti, illetve a szerzési támogatás
érvényességének meghosszabbítására irányuló kérelmet a lakóhely vagy
tartózkodási hely szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez kell
benyújtani a tárgyév április 30-ig, a közlekedési támogatás iránti igény a fenti
határidőt követően is benyújtható, amennyiben a súlyos mozgáskorlátozottság
ténye a tárgyévben következik be.
Átalakítási támogatás a tárgyévben bármikor benyújtható.
A közlekedési kedvezmények megállapításának jövedelmi határa: az igénylő
családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó
jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb
összegének kettő és félszeresét nem haladhatja meg.
Szerzési, illetve átalakítási támogatás ugyanazon személyre tekintettel hét
évenként egy ízben adható.

A közlekedési támogatás mértéke
Életkor
év
1-62
62-

Tanul, dolgozik
támogatás
Ft/év
24.500
7.000

Inaktív támogatás
Ft/év
7.000
7.000

A támogatás mértéke a családfenntartói támogatással együtt
Életkor
Év
1-62
62-

Tanul, dolgozik
és kiskorú
eltartásáról is gondoskodik
támogatás Ft/év
28.000
10.500

Inaktív támogatás
ha kiskorú eltartásáról
is gondoskodik
Ft/év
10.500
10.500

A szerzési támogatással megvásárolt, vagy külföldről behozott gépkocsit a
vásárlás, illetve a vámkezelés időpontjától számított 3 éven belül csak a Megyei
Közigazgatási Hivatal előzetes hozzájárulásával lehet elidegeníteni, az
elidegenítési tilalmat a járműnyilvántartásba az állam javára bejegyzik.
A jogosult a szerzési támogatással történő vásárláskor a kereskedelmi
értékesítésről szóló számlát, vagy az adásvételi szerződést, illetve külföldről
behozott gépkocsi esetén a vámokmányt a vásárlás, illetve a behozatal
időpontjától számított 5 napon belül köteles bemutatni az utalványt kiállító
hivatalnak, amely a bemutatott számlán, szerződésen, illetőleg a vámokmányon
záradékban igazolja a bemutatás tényét.
A szerzési támogatásban részesült személy a jármű forgalomba helyezésére
vagy átírására irányuló eljárás során köteles nyilatkozni arról, hogy a járművet a
szerzési támogatás felhasználásával vásárolta. Kérnie kell a törzskönyv
kiállításának felfüggesztését a hivatal határozatának megérkezéséig. Ha a fenti
bejelentési kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy ha a gépkocsi átírását
elmulasztja, a szerzési támogatást vissza kell fizetnie.
A közlekedőképesség minősítését a háziorvos, illetve beutalása alapján a
szakorvos végzi.
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Nem jogosult a közlekedési támogatásra az a személy, aki fogyatékossági
támogatásban részesül.

Az Országos Orvosszakértői Intézet orvosi bizottságának szakvéleményét a
súlyos fogyatékosság minősítéséről.

Parkolási igazolvány
Parkolási igazolványra jogosult az, aki
- súlyos mozgáskorlátozott,
- látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, illetve autista,
- 2001. július 1-jét megelőzően vaknak, vagy
- a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és
fogyatékosságokról szóló rendelet szerint vaknak vagy gyengénlátónak,
mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak, vagy autistának
minősül,
és a minősítést szakvéleménnyel igazolja.

- a 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősített személynek?
A területi vezető szemész által kiállított, a vakok személyi járadékát
kérelmező nyilvántartási lapot.

Az igazolvány birtokosa (illetve az őt szállító jármű vezetője) a KRESZben meghatározottak alapján az alábbiakra jogosult
- egyes behajtást tiltó jelzőtáblánál a tilalom ellenére behajthat, ha uticélja a
jelzőtáblával megjelölt úton van, vagy csak ezen az úton közelíthető meg.
- a járdán a járművével akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy
útburkolati jel nem engedi meg
- járművével olyan helyen is várakozhat, ahol azt várakozást jelző tábla tiltja,
- ellenőrző óra vagy jegykiadó automata működtetése nélkül is várakozhat,
korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben. (A kijelölt
rakodóhelyre vonatkozó rendelkezés azonban a mozgáskorlátozottat
szállító járműre is vonatkozik.)

Meddig érvényes az igazolvány?
Az igazolvány érvényességének időtartama a kiállítás napjától számított 3 év.
Amennyiben a már említett orvosi szakvélemény kötelező felülvizsgálatot ír
elő, az igazolvány érvényességének időtartama megegyezik a szakvélemény
érvényességének időtartamával.

Jó tudni:
Az igényt formanyomtatványon, lakóhely szerint illetékes okmány-irodánál kell
benyújtani. A formanyomtatványhoz ugyanitt lehet hozzájutni. A kérelemhez
csatolni kell a jogosultsághoz szükséges orvosi szakvéleményt, valamint egy
darab igazolványképet.
Milyen szakvéleményt kell benyújtani
- a súlyos mozgáskorlátozott személynek?
A háziorvos által kiállított szakvéleményt, mely szerint közlekedőképességének vizsgálata során pontjainak száma 7 vagy annál több.
- a látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, illetve autista személynek?
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- a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és
fogyatékosságokról szóló rendelet szerint vaknak, gyengénlátónak,
mozgásszervi, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősülőnek
(törvényes képviselőjének)?
A szakorvos által kiállított Igazolást a tartósan beteg, illetőleg súlyosan
fogyatékos gyermekről.

A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány érvényessége újabb 3
éves időtartamra, illetve a szak-vélemény érvényességének megfelelő
időtartamra meghosszabbítható.
A jogosult részére 5 éves időtartamra állítják ki az igazolványt, ha a kérelemhez
mellékelt szakvélemény szerint a jogosult állapota végleges. Az érvényességi
idő leteltével az igazolvány érvényességét további 5 évvel újabb szakvélemény
bemutatása nélkül meghosszabbíthatják.
Jó tudni továbbá:
- A igazolványt a jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja
az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen.
- Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés
céljából át kell adni.
- Az igazolványban foglaltak adat-tartalmát, érvényességét, jogszerű
használatát a rendőrség és a közterület-felügyelő ellenőrizheti.
- A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított
kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.
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- Az igazolvány nem adható át az arra jogosulatlan személynek.
- A kedvezményeket az Unió országaiban is igénybe lehet venni.
Érvénytelen az igazolvány akkor, ha
- a jogosult meghalt,
- érvényességi ideje lejárt,
- a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására
alkalmatlan,
- meghamisították,
- az Okmányiroda az Igazolvány visszavonását a nyilvántartásba bejegyezte.
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