
S Z O C I Á L I S  I R O D A

 

Ápolási díj

Ügyleírás:

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó 
nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

 

Fajtái:

- súlyosan fogyatékos 

- fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos 

- 18 éven aluli tartósan beteg 

 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

- kérelem formanyomtatvány /4. sz. melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. 
rendelet/

- az ápolt személy háziorvosa által kiadott orvosi igazolás és szakvélemény /5. 
sz. melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm rendelet/

- a rokoni kapcsolat igazolására szolgáló okirat /személyazonosító igazolvány/

- lakcímnyilvántartó kártyája, TAJ-kártya, adóazonosító kártya

- magánnyugdíj pénztári tagság esetén a belépési nyilatkozat másolatát

- amennyiben az ápolt intézményi nevelésben, oktatásban részesül az erről 
szóló igazolás.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

Az ápolásra szoruló beteg személy előreláthatólag 3 hónapnál hosszabb 
időtartamban állandó ápolásra, gondozásra szorul.

A beteget ápoló hozzátartozó életvitelszerűen egy ingatlanban él az ápolásra 
szorulóval vagy állandó lakóhelye, tartózkodási helye olyan távolságra van, 
melyből feltételezhető, hogy a mindennapos ellátást, gondozást biztosítani 
tudja. 

A beteget ápoló hozzátartozó személyesen önmaga gondoskodik a tartósan 
beteg személy ápolásáról. 

Az ápolásra szoruló beteg személynek nincs olyan hozzátartozója, aki ellátását, 
gondozását, ápolását biztosítani tudja. 

 

 

Az ápolási díj összege:

Súlyosan fogyatékos személy vagy 18 év alatti tartós beteg ápolása esetén a 
nyugdíjminimum legkisebb összege (2008. évben 28.500.-Ft). 



Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos esetében a nyugdíjminimum 130 
%-a (2008. évben 37.050.-Ft). 

Az ápolási díjból 9,5 % nyugdíjjárulék kerül levonásra. - Az ápolási díj 
szolgálati időnek minősül, időtartama a feltételek fennállásáig szól. 

 

Az alkalmazott jogszabályok:

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

- A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006.(III.27.) Korm. rendelet

- Szeghalom Város Önkormányzat többszörösen módosított 5/1997.(III. 28.) 
számú helyi rendelete

 

Átmeneti segély

Ügyleírás:

A  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került,  valamint 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére 
átmeneti  segélyt  nyújt.  Különösen  indokolt  azon  személyeket  átmeneti 
segélyben részesíteni, akik önmaguk,  illetve családjuk létfenntartásáról  más 
módon  nem  tudnak  gondoskodni,  vagy  alkalmanként  jelentkező 
többletkiadásának, különösen betegség, elemi kár, stb. miatt szorulnak anyagi 
segítségre.

 

Szükséges dokumentumok:

Az ügyintézéshez a kérelmező személyazonosító  igazolványa,  lakcímnyílván-
tartó kártyája, TAJ- kártya, bemutatása szükséges.

 

A kérelemhez csatolni kell:

A  havi  rendszerességgel  járó  –  nem  vállalkozásból,  illetve  őstermelői 
tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónap  jövedelméről  szóló  igazolást,  a  nem havi  rendszerességgel  szerzett, 
illetve  vállalkozásból  származó  jövedelem  esetén  a  kérelem  benyújtásának 
hónapját  közvetlenül  megelőző tizenkét  hónap alatt  szerzett  jövedelem egy 
havi  átlagáról  szóló  igazolást,  gyermektartásdíj,  16  év  feletti  gyermek 
esetében iskolalátogatási igazolást, ösztöndíjra vonatkozó igazolást.

 

Formái:

- Egyszeri segély: 5.000 Ft/család/év., illetve családonként változik.

- Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán továbbtanulók részére beiskolázás 
címen naptári évenként 10.000,-Ft összegű egyszeri támogatás adható 
kivéve, ha a Bursa Hungarica pályázat alapján önkormányzati ösztöndíjban 



részesül.

- Az önkormányzat intézményeiben dolgozó és felsőfokú tanintézetben 
továbbtanuló közalkalmazottak és köztisztviselők részére naptári évenként 
egy alkalommal 10. 000.- Ft. egyszeri támogatás adható, amennyiben a 
munkaköre ellátásához szükséges végzettség megszerzésére irányul a 
továbbtanulás.

Kérelemhez  csatolni  kell  a  tanintézet  igazolását  arról,  hogy  a  hallgató  a 
következő  félévre  beiratkozott.  A  segély  kifizetése  készpénzben  történik, 
melyre szeptember és október hónapokban kerül sor. A kérelmet minden év 
október 31-ig kell benyújtani.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi  III. törvény.

- Szeghalom Város Önkormányzat többszörösen módosított 5/1997.(III. 28.) 
számú helyi rendelete

 

 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Ügyleírás:

A  szociálisan  rászorult  személyek  részére  egészségügyi  szolgáltatás 
igénybevétele  céljából  egészségügyi  szolgáltatásra  való  jogosultság 
megállapítása.

 

Szükséges dokumentumok:

Az ügyintézéshez kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó kártya és 
TAJ- kártya bemutatása szükséges!

 

A kérelemhez csatolni kell: 

A  havi  rendszerességgel  járó  –  nem  vállalkozásból,  illetve  őstermelői 
tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónap  jövedelméről  szóló  igazolást,  a  nem havi  rendszerességgel  szerzett, 
illetve  vállalkozásból  származó  jövedelem  esetén  a  kérelem  benyújtásának 
hónapját  közvetlenül  megelőző  tizenkét  hónap  alatt  szerzett  jövedelem 
egyhavi  átlagáról  szóló  igazolást,  gyermektartásdíj,  16  év  feletti  gyermek 
esetében iskolalátogatási igazolást, ösztöndíjra vonatkozó igazolást. /A család 
minden tagjának igazolása szükséges!/

 

Egyéb fontos tudnivalók:

Családban élő igénylő esetén, amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem a 
nyugdíjminimum legkisebb összegének 120%-át nem haladja meg, (2008. 
évben 34.200.-Ft) és családjának vagyona nincs.



 

Egyedülélő igénylő esetén, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg (2008. 
évben 42.750.-Ft) és nem rendelkezik vagyonnal.

 

Jogosultság időtartama: 1 év 

 

Az alkalmazott jogszabályok:

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.

- A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006.(III.27.)  Korm.  rendelet 

- Szeghalom Város Önkormányzat többszörösen módosított 5/1997.(III. 28.) 
számú helyi rendelete

 

 

 

Időskorúak járadéka

Ügyleírás:

A  jövedelemmel  nem  rendelkező  időskorúak  részére  nyújtott  megélhetési 
támogatás.

 

Szükséges dokumentumok:

Az ügyintézéshez kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyílvántartó-kártyája, 
TAJ- kártya bemutatása szükséges.

 

Jogosultság feltételei: 

62. életévét, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte

havi jövedelme, valamint a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a  nyugdíjminimum 80 %-át, 2008. évben 22.800 Ft.

egyedülálló  személy  esetén  a  62.  életévét,  illetőleg  a  reá  irányadó 
nyugdíjkorhatárt  betöltött,  de  75.  évesnél  fiatalabb  személyt,  ha  havi 
jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 95 %-át, amely 2008. évben 
27.075 Ft.

egyedülálló 75. életévét betöltött személyt, ha a havi jövedelme nem haladja 
meg a nyugdíjminimum 130 %-át, 2008 évben 37.050 Ft.

 

Támogatás összege: 

- családosoknál  22.800 Ft, a nyugdíjminimum 80 %-a,



- egyedülállók a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt 
betöltött, de 75 évesnél fiatalabb esetén 27.075 Ft, a nyugdíjminimum 95%-
a.

- 75 évet betöltött egyedülállók esetében: 37.050 Ft a nyugdíjminimum 130%-
a.

- ha jövedelemmel rendelkezik, akkor a támogatás összegének és a jogosult 
havi jövedelmének a különbözete.  

 

Az alkalmazott jogszabályok:

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi  III. törvény

 

Rendszeres szociális segély

Ügyleírás:

A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk 
részére nyújtott támogatás.

 

Szükséges dokumentumok:

- a kérelmező személyi igazolványa,

- lakcímnyílvántartó kártyája,

- TAJ- és adó kártyája,

- a kérelem mellékleteként szereplő vagyonnyilatkozat,

- a közös háztartásban élő gyermekek esetében, ha a tankötelezett korhatárt 
már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás,

- a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más 
fogyatékos állapotot igazoló irat,

- egészségkárosodott személy esetében az Országos Rehabilitációs és Szociális 
Szakértői  Intézet szakértőii bizottságának a munkaképesség legalább 67%-
os mértékű csökkenéséről,illetve a legalább 50%-os mértékű 
egészségkárosodásról készült szakvéleménye, vagy 

- a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságának igazolása arról, 
hogy a kérelmező vakok személyi járadékában, illetve fogyatékossági 
támogatásban részesül,

- a Munkaügyi Központ igazolása a munkanélküli járadék, illetve álláskeresési 
járadék, álláskeresési segély folyósítása időtartamának lejártáról, valamint 
arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresését ösztönző juttatásban 
nem részesül vagy,

- a Munkaügyi Központ igazolását 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,

- a Munkaügyi Központ igazolása az együttműködés teljesítéséről,



- a fent említett ellátások megszüntetéséről szóló határozat,

- az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló irat másolatát. 

 

Egyéb fontos tudnivalók:

Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelem, nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 90 %- át /2008. évben 25.650.- Ft-ot/, és 
vagyona nincs.

 

Az ellátás összege:

- egyedülálló esetében : 2008.-évben 25.650.- Ft/hó,

- családok esetében egyénenként eltérő összegű.

  

Jogcímei:

- Aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye

- Aktív korú egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye

- Támogatott álláskereső

 

Az alkalmazott jogszabályok:

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006.(III.27.) Korm. rendelet

- az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 
62/2006.(III.27.) Korm. rendelet,

- Szeghalom Város Önkormányzat többszörösen módosított 5/1997.(III. 28.) 
számú helyi rendelete

 

Temetési segély

Ügyleírás:

A temetési költségek viseléséhez biztosított anyagi hozzájárulás. A temetési 
segély a temetés után a kérelmező személynek utalt pénzbeli támogatás.

 

Szükséges dokumentumok:

Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya 
és TAJ- kártya bemutatása szükséges!



A kérelemhez csatolni kell: 

A  havi  rendszerességgel  járó  –  nem  vállalkozásból,  illetve  őstermelői 
tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónap  jövedelméről  szóló  igazolást,  a  nem havi  rendszerességgel  szerzett, 
illetve  vállalkozásból  származó  jövedelem  esetén  a  kérelem  benyújtásának 
hónapját  közvetlenül  megelőző  tizenkét  hónap  alatt  szerzett  jövedelem 
egyhavi  átlagáról  szóló  igazolást,  gyermektartásdíj,  16  év  feletti  gyermek 
esetében iskolalátogatási igazolást, ösztöndíjra vonatkozó igazolást, részletes 
eredeti temetési számlát.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

- Összege: 30.000 Ft, amennyiben

az eltemettető családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegét 28.500,-Ft-ot,

 

- Összege: 25.000 Ft, amennyiben

az eltemettető családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 42.750,-Ft-ot.

 

- Összege: 20.000 Ft, amennyiben

az eltemettető családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, 85.500,-Ft-ot.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

- Szeghalom Város Önkormányzat többszörösen módosított 5/1997.(III. 28.) 
számú helyi rendelete

 

Lakásfenntartási támogatás

 

Ügyleírás:

A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy 
nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiség  fenntartásával  kapcsolatos  rendszeres 
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

 

Szükséges dokumentumok:

Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya 
és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

 

A kérelemhez csatolni kell: 



A  havi  rendszerességgel  járó  –  nem  vállalkozásból,  illetve  őstermelői 
tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónap  jövedelméről  szóló  igazolást,  a  nem havi  rendszerességgel  szerzett, 
illetve  vállalkozásból  származó  jövedelem  esetén  a  kérelem  benyújtásának 
hónapját  közvetlenül  megelőző  tizenkét  hónap  alatt  szerzett  jövedelem 
egyhavi  átlagáról  szóló  igazolást,  gyermektartásdíj,  16  év  feletti  gyermek 
esetében iskolalátogatási igazolást, ösztöndíjra vonatkozó igazolást. /A család 
minden tagjának igazolása szükséges!/

 

 

Összege:

- családonként eltérő összegű (min.: 2.500 Ft/hó)

 

Jogosultság időtartama: 1 év 

 

Az alkalmazott jogszabályok:

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

- Szeghalom Város Önkormányzat többszörösen módosított 5/1997.(III. 28.) 
számú helyi rendelete

 

Fűtési támogatás

Ügyleírás:

a fűtési szezonban a fűtési költségek miatt megnövekedett kiadásokra nyújtott 
egyszeri támogatás.

 

Szükséges dokumentumok:

Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya 
és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

 

A kérelemhez csatolni kell: 

A  havi  rendszerességgel  járó  –  nem  vállalkozásból,  illetve  őstermelői 
tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 
hónap  jövedelméről  szóló  igazolást,  a  nem havi  rendszerességgel  szerzett, 
illetve  vállalkozásból  származó  jövedelem  esetén  a  kérelem  benyújtásának 
hónapját  közvetlenül  megelőző  tizenkét  hónap  alatt  szerzett  jövedelem 
egyhavi  átlagáról  szóló  igazolást,  gyermektartásdíj,  16  év  feletti  gyermek 
esetében iskolalátogatási igazolást, ösztöndíjra vonatkozó igazolást. /A család 
minden tagjának igazolása szükséges!/

 

Összege:



-         20.000 Ft, amennyiben lakásfenntartási támogatásban nem 
részesült, 

-         és az egyszemélyes háztartásban élő jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, valamint 
azon családok részére, akinek háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át

 

Jogosultság időtartama: 6 hónap /tárgyév október 15. és következő év április 
15. közötti időszak/.

 

Formái:

- Utalvány /tűzifa és szén utalvány/

- Villanytámogatás

- Gáztámogatás

 

Kizáró okok:

Nem  nyújtható  fűtési  támogatás  akkor,  ha  a  kérelmező  és  vele  közös 
háztartásban élő:

- a lakás hasznosításából származó jövedelemmel,

- további lakásingatlannal,

- üdülő, üdülőtelek-ingatlannal,

- személygépkocsival rendelkezik, kivéve a súlyos mozgáskorlátozottak 
tulajdonát képező személygépkocsit.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

- Szeghalom Város Önkormányzat többszörösen módosított 5/1997.(III. 28.) 
számú helyi rendelete

 

Újszülöttek támogatása

Ügyleírás:

Azon szeghalmi szülők részére nyújtott anyagi támogatás, akiknek a gyermek 
születését  megelőzően  legalább  1  éve  folyamatosan  Szeghalmon  volt  az 
állandó lakóhelye.

 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok::

- a kérelmező személyi igazolványa,

- lakcímnyílvántartó kártyája,



- TAJ- és adó kártyája,

- A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata.

 

Összege: 15.000 Ft/gyermekenként.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

- Szeghalom Város Önkormányzat többszörösen módosított 5/1997.(III. 28.) 
számú helyi rendelete

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Ügyleírás:

Az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő, vagy létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülő családoknak nyújtott támogatás.

 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok::

- a kérelmező személyi igazolványa,

- lakcímnyílvántartó kártyája,

- TAJ- és adó kártyája,

 

Összege: 5.000 Ft/gyermek/év.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

- Szeghalom Város Önkormányzat többszörösen módosított 5/1997.(III. 28.) 
számú helyi rendelete

 

 

 

 

 

 

 

Köztemetés

Ügyleírás:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének 
kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, 
ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az 
eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.



 

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat:

- a költségeket hagyatéki teherként a közjegyzőnél bejelenti,

- vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek 
megtérítésére kötelezi.   

 

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

- aki a temetést szerződésben vállalta,

- akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,

- végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő 
házastársa, vagy élettársa,

- az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b/ pontja) a törvényes 
öröklés rendje szerint.

 

A köztemetés elrendeléséhez szükséges valamennyi temetésre köteles személy 
erre  irányuló  kérelme,  annak  hiányában,  hivatalból  indított  eljárás  esetén 
hosszabb az elintézési idő, ami a költségeket növeli. 

Az  eltemettetésre  köteles  személy  a  köztemetési  költség  megtérítésére 
köteles,  kérelmére  a  részletfizetés  engedélyezhető,  az  önkormányzat 
rendeletében szabályozottak szerint  a megtérítési  kötelezettség alól  különös 
méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesíthető.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

- Szeghalom Város Önkormányzat többszörösen módosított 5/1997.(III. 28.) 
számú helyi rendelete

 

Közgyógyellátás

Ügyleírás:

A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és 
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított 
hozzájárulás.

 

Szükséges dokumentumok:

Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya 
és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

 

Csatolandó mellékletek:

- a havi rendszeres gyógyító ellátásokról kiállított háziorvosi igazolás, kivéve, 



ha normatív és méltányossági kérelem esetén 18 hónapnál nem régebbi 
szakhatósági állásfoglalással rendelkezik és kérelme elbírálását annak alapján 
kéri

- alanyi jogosultság esetén a jogosultságot igazoló okirat

- normatív alapon és méltányosságból a közös háztartásban élők 
jövedelemigazolásai

 

 

Fajtái:

Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult:        

- az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú, 

- az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesülő,

- a pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott,

- a központi szociális segélyben részesülő,

- a rokkantsági járadékos,

- az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti 
nyugellátásban, 

- az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi 
pótlékban részesül. 

 

Normatív alapon közgyógyellátásra jogosult:

-az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az 
egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a 10 %-át meghaladja, feltéve, hogy a 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetében annak 150 %-át.

 

Méltányossági alapon közgyógyellátásra jogosult:

- akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át, továbbá

b, családban élő személy esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át /jelenleg: 
42.750 Ft/, egyedül élő esetén annak 200%-át /jelenleg: 57.000 Ft/.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

Az  eljárás  az  ügyfél  kérelmére  indul,  alanyi  jogosultság  esetén  két  évre, 
normatív  alapon  és  méltányosságból  egy  évre  kerül  megállapításra, 
megújítását újból kérelmezni kell.

 



Az alkalmazott jogszabályok:

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

- Szeghalom Város Önkormányzat többszörösen módosított 5/1997.(III. 28.) 
számú helyi rendelete

 

Jövedelemigazolások kiadása személyes gondoskodás igényléséhez

 

Ügyleírás:

A  szociálisan  rászorultak  részére  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások 
keretében az  Önkormányzatok /étkeztetés,  házi  segítségnyújtás,  idősotthoni 
elhelyezés/ biztosítanak.

 

Szükséges dokumentumok:

- személyi igazolvány, lakcím igazolvány,

- a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolások

- minden más egyéb jövedelemről nyilatkozat,

- idősotthoni ellátás esetében a kérelmező vagyonnyilatkozata  

 

Egyéb fontos tudnivalók:

A szociális rászorultság esetében az igénybe vételt megelőzően, a jegyzőnek 
meg kell állapítani a családban az egy főre jutó jövedelmet.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

- Szeghalom Város Önkormányzat többszörösen módosított 5/1997.(III. 28.) 
számú helyi rendelete

 

Közlekedési támogatás

Ügyleírás:

A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges 
támogatása.

 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

- a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló I. fokú orvosi szakvélemény, 
amit a háziorvos, vagy beutalása alapján szakorvos állít ki (azoknak, akik 
már részesültek támogatásban és állapotuk végleges, új szakvéleményt nem 
kell beszerezniük)

- a kérelmező és a vele közös háztartásban élők elmúlt évi nettó jövedelmére 



vonatkozó igazolások (nyugdíjasok a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a 
tárgyév január hónapban kiküldött, az elmúlt évben kifizetett nyugdíj 
összegére vonatkozó igazolást csatolják).

 

Egyéb fontos tudnivalók:

Súlyos  mozgáskorlátozott  az  a  személy,  aki  mozgásszervi  betegsége 
következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, 
de  életvitelszerűen  nem  ágyhoz  kötött  és  a  járás,  terhelhetőség  és 
tömegközlekedési  jármű  használata  alapján  közlekedőképességének 
minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több.  

 

A támogatás annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek állapítható meg: 

- akinek a 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 haladja meg,

- aki fogyatékossági támogatásban nem részesül.

 

A közlekedési támogatás alapösszegének mértéke: 7000 Ft/év, ami magasabb, 
ha a kérelmező tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll, ill. saját 
háztartásában kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. 

 

A támogatás iránti kérelem a tárgyév április 30-áig nyújtható be!

 Az alkalmazott jogszabályok:

- 164/1995. /XII.27./ Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről

 

Személygépkocsi szerzési támogatás

Ügyleírás:

A súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsi szerzéséhez nyújtott 
támogatás.

 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

- a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló I. fokú orvosi szakvélemény, 
amit a háziorvos, vagy beutalása alapján szakorvos állít ki (azoknak, akik 
már részesültek támogatásban és állapotuk végleges, új szakvéleményt nem 
kell beszerezniük)

- a kérelmező és a vele közös háztartásban élők elmúlt évi nettó jövedelmére 
vonatkozó igazolások 

- érvényes gépjárművezetői engedély másolata, ill. szállítást vállaló nyilatkozat

- nyilatkozat, hogy hét éven belül nem részesült támogatásban 



- ha a gyermek a súlyos mozgáskorlátozott, úgy iskolai, orvosi igazolás.

 

Jogosultsága annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek állapítható meg:

- aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy szállítását érvényes 
vezetői engedéllyel rendelkező szülője, házastársa, vagy vele legalább egy 
éve közös háztartásban élő élettársa vállalja, 

- akinek a 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 haladja meg,

- a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül nem részesült szerzési 
támogatásban,

valamint: aki a vele közös háztartásban élő 3. életévét betöltött súlyos 
mozgáskorlátozott kiskorú gyermeke személygépkocsival történő szállítását 
vállalja, ha a szállítás a gyermek tanulói jogviszonya, gyógykezelése, 
rendszeres intézményi ellátása miatt indokolt.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

A támogatás iránti kérelem a tárgyév április 30-áig nyújtható be!

A jogosultságot megállapító határozat érvényességi ideje egy év, a határozat 
érvényességi ideje  kérelemre évente meghosszabbítható. 

A  szerzési  támogatás  tárgyévi  kielégítéséről  a  Dél-Alföldi  Regionális 
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala az általa létrehozott bizottság 
véleményének figyelembevételével július 31-ig dönt és értesíti a kérelmezőt.  

A szerzési támogatás belföldi kereskedelmi forgalomban történő vásárlás, ill. a 
Foglalkoztatá-si  és  Szociális  Hivatal  előzetes  engedélyével  a  külföldről 
behozandó személygépkocsi, ill. segédmotoros rokkantkocsi vagy kerekesszék 
magyarországi  forgalomba  helyezésével  kap-csolatos  költségének 
megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.

Mértéke a vételár, ill. a vám és általános forgalmi adó együttes költségének 60 
%-a,  legfeljebb  azonban  300.000  Ft.  A  támogatás  ugyanazon  személyre 
tekintettel hétévenként egy ízben adható. 

 

Az alkalmazott jogszabályok:

- 164/1995. /XII.27./ Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről

 

Személygépkocsi átalakítási támogatás

 

Ügyleírás:

A súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsija átalakításához nyújtott 
támogatás.



 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

- a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló I. fokú orvosi szakvélemény, 
amit a háziorvos, vagy beutalása alapján szakorvos állít ki (azoknak, akik 
már részesültek támogatásban és állapotuk végleges, új szakvéleményt nem 
kell beszerezniük)

- a kérelmező és a vele közös háztartásban élők elmúlt évi nettó jövedelmére 
vonatkozó igazolások 

- érvényes gépjárművezetői engedély másolata, ill. szállítást vállaló nyilatkozat

- nyilatkozat, hogy hét éven belül nem részesült támogatásban.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

- a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt, gyárilag automata 
sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárlásához, ill. 
személygépkocsi segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához 
nyújtott támogatás, továbbá

- a személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott támogatás, amely lehetővé 
teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő 
szállítását, vagy,

- a személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott személy biztonságos 
szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott támogatás.

 

Mértéke  az  átalakítás  költsége,  de  legfeljebb  30.000  Ft.  A  támogatásra 
ugyanazon személy hétévenként egy ízben jogosult. 

Nem jogosult támogatásra, akinek a 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 meghaladja. 

 

A támogatás iránti kérelem a tárgyévben bármikor benyújtható!

 

Az alkalmazott jogszabályok:

- 164/1995. /XII.27./ Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről.

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Ügyleírás:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg 
annak a gyermeket nevelő családnak, ahol  az egy főre eső jövedelem nem 
haladja meg a nyugdíjminimum legkisebb összegének 125%-át /35.625 Ft/, 
gyermekét  egyedül  nevelő  szülő,  tartósan  beteg  gyermeket  nevelő  szülő, 
valamint  nagykorú  gyermek  esetében  pedig  a  nyugdíjminimum  135%-



át /38.475 Ft/, és vagyonnal nem rendelkezik.

 

 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

- személyi igazolvány, lakcím igazolvány, 

- 3 havi nettó átlagkeresetről, illetve minden más egyéb jövedelemről 
(munkabér, családi pótlék, GYES, gyermektartásdíj, nyugdíjszerű ellátás, 
árvaellátás, alkalmi munka stb.) szóló igazolás, nyilatkozat, 

- őstermelő esetén az őstermelői igazolvány betétlapjának másolata, 

- külön élő szülők esetén a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú 
elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági 
határozat, 

- a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos nagykorú gyermek esetén egészségi 
állapotára vonatkozó igazolás, 

- középfokú oktatási intézményben, főiskolán, egyetemen tanuló gyermek 
iskolalátogatási igazolása.

 

A kérelem beadásakor ki kell tölteni a vagyonnyilatkozatot.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

A  vagyoni  helyzet  vizsgálata  kiterjed  a  közös  háztartásban  élő  közeli 
hozzátartozó  vagyonára  is.  Vagyon  alatt  hasznosítható  ingatlant,  járművet, 
továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek az egy főre jutó értéke a 
gyermeket gondozó családban 

- külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
húszszorosát, vagy,

- együtt  számítva az öregségi  nyugdíj  legkisebb összegének hetvenszeresét 
meghaladja azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a 
szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, 
az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanok áll fenn, továbbá a 
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző három hónap 
havi  átlagát kell  figyelembe venni.  Ettől eltérni  akkor lehet, ha a jövedelmi 
viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása jogosít: 

- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 

- az egyszeri támogatásnak, valamint 

- az egyéb kedvezményeknek (pl. tankönyvtámogatásnak) az igénybevételére.

 



Az alkalmazott jogszabályok:

- 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,

- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról,

- 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- 
és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről.

 

 


