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Szociális alapszolgáltatások 1 

Szociális étkeztetés – napi egyszeri (kor, egészségi 

állapot, fogyatékkal élés, szenvedélybetegség, 

hajléktalanság) – helyi önkormányzat határozza meg 

a jogosultsági feltételeket 

Házi segítségnyújtás (max 4 óra) – gondozási, 

ápolási feladatok – szakértői bizottság véleménye 

alapján 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – 

krízishelyzetekre (térítés a jövedelem max 2%-a) 

 

 



    

Szociális alapszolgáltatások 2 

Nappali ellátás – hajléktalanok, mentális támogatásra 

szorulók számára (kereset max 30%-a) 

Családsegítés – szociális, mentálhigiénés problémák 

megoldására (ingyenes) 

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 

(ingyenes) 

Közösségi ellátás – pszichiátriai ill. szenvedélybetegek 

segítése önálló életvitelre (ingyenes) 

Támogató szolgáltatás – fogyatékkal élő 

lakókörnyezetben történő ellátása (térítési díj van) 

Utcai szociális munka – hajléktalan ellátás 

 

 



    

Milyen szolgáltatást kell az önkormányzatnak 

biztosítani? 

• Valamennyinek, állandó lakólétszámtól 

függetlenül: étkeztetés és házi segítségnyújtás 

• 2000 fő állandó lakos:+ családsegítés 

• 3000 fő felett: + idősek nappali ellátása 

• 10 000 fő felett: +jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, nappali ellátás, támogató 

szolgáltatás és közösségi ellátások 

• 30 000 fő felett: + átmeneti elhelyezést nyújtó 

ellátás, utcai szociális munka 

 

 

 



    

Súlyos mozgáskorlátozott jogosultságai 

• Személygépkocsi szerzési támogatás max 

900 000 Ft (új járműnél); használt (max 4 

éves) 600 000 Ft, a vételár max 60%-a 

• Személygépkocsi átalakítás, max 90 000 Ft 

• A kérelmet a lakóhely szerint illetékes 

szociális és gyámhivatalnál kell minden év 

március 31-éig és szeptember 30-áig  

benyújtani.  

 

 



    

Fogyatékos személyek egyéb lehetőségei 

• Fogyatékos személyek szja kedvezménye (a 

minimálbér 5%-ának megfelelő összeg vonható le az 

adóalapból) 

• Fogyatékos személyek otthona 

• Lakóotthonok (max 8-12 fő részére) 

• Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye 

• Parkolási igazolvány (a kiállítástól 3 évig érvényes) 

 



    

Egyéb ellátások 

Közgyógyellátás 

• Alanyi jogon jogosultak (pl. rokkantak) 

• Normatív alapon jogosultak: havi gyógyszer költség 

meghaladja a minimum nyugdíj 10%-át (azaz 2850 Ft-ot) + a 

családban az egy főre eső jövedelem kisebb mint a min. 

nyugdíj, vagy ha egyedül élő esetén annak 150%-át 

(42.750,- Ft-ot). 

• Havi gyógyszerkeret max 12 000 Ft lehet. 

• Igényt háziorvos igazolásával önkormányzathoz benyújtani 



    

Lakásfenntartási támogatás 
• Alanyi jogon jogosult az, aki adósságkezelési szolgáltatásban részesül 

• Normatív alapon: a család egy főre eső fogyasztási egysége nem több, mint az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,- Ft), és a 

háztartás tagjai egyikének sincs vagyona 

• Fogyasztási egység: 2 felnőtt és 1 gyerek esetén pl. a  család összjövedelmét 

2,7-tel osztják.   

• Milyen támogatás kapható?  

• A lakásfenntartás 30%-a, ha az egy főre jutó fogyasztási egység nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, 

•  Pénzbeli vagy természetbeni ellátás (a szolgáltató felé közvetlenül) 

• A normatív alapú támogatást egy évre állapítják meg 

• Az önkormányzat egyéb feltételeként előírhatja, hogy az ellátás jogosultja a 

lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében 

megállapított feltételeket teljesítse (pl. járda tisztántartása, ingatlan 

rendezettsége).  



    

Ápolási díj   

Annak a hozzátartozónak adható, aki önmaga ellátására 

képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló súlyosan 

fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 

év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi.  

• alapösszeg 29.500,- Ft,  

• emelt összeg (súlyosan fogyatékos személy ápolásakor) 

(2014) 44.250 Ft (150%) 

• kiemelt ápolási díj (új 2014-től!) 53100 Ft (180%) (pl. 

annak, aki kiemelt családi pótlékban részesül)  

• Önkormányzat által méltányosságból megállapított 

ápolási díj, 18 év feletti tartósan beteg hozzátartozó 

ápolására 23600 Ft (80%) 

• Nyugdíjszerző szolgálati időnek minősül  



    

Aktív korúak ellátása 

Jogosultságot a jegyző állapítja meg 

• aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy 

legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett 

• lejárt mindenféle munkanélküli ellátása 

• nem részesül álláskeresési támogatásban 

• A megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel 

legalább egy év időtartamig együttműködött  

• A települési önkormányzat a rendeletében előírhatja, hogy a 

kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a 

lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a 

helyi rendeletben megállapított feltételeket teljesítse.  

Formája 
• A foglalkoztatást helyettesítő támogatás, melynek havi összege az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 80%-a, 2014-ben 22.800,- Ft.  

• A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a 

jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a 

közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb nettó összegének 90%-át, 45.569,- 

forintot 

 



    

Köszönöm  a figyelmet!  
 

Az előadás a TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 
PROJEKT finanszírozásával valósult meg.  

 


