
 
 Szociális ellátásokat összefoglaló táblázat 

Típus Jogosultság feltételei 
Ki állapítja 

meg? 
Forma/összeg 

 

1. Rendszeres szociális 

segély 
 

1993. évi III.törvény 

(továbbiakban: Szt.) 

37.§ 

 

 

 

 

 

az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb 

összege 2013-ban 

28.500,- Ft,  

 

Rendszeres szociális segélyt állapítanak meg annak az aktív 

korúak ellátására jogosult személynek, aki az ellátásra való 

jogosultság kezdő napján 

- egészségkárosodott személynek minősül, vagy 

- a reá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy 

- 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a 

családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más 

személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási 

támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-

gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni 

ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy 

- a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak 

ellátására jogosult személyek családi körülményeire, 

egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott 

egyéb feltételeknek megfelel. 

A jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a 

családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme 

ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 90%-át (25.650,- Ft) és vagyonnal ne 

rendelkezzenek.  

 

Tiszakürt Község 

Önkormányzat 

Jegyzője 

 

A rendszeres szociális segély havi összege a családi 

jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi 

összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg 

a közfoglalkoztatási bér (75.500.-Ft) személyi 

jövedelem-adóval, munkavállalói, egészség-biztosítási 

és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át 

(44.508,- Ft).  

Ha a rendszeres szociális segélyre jogosult 

családtagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres 

szociális segély összege nem haladhatja meg a 44.508,- 

Ft és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 22.800 Ft 

összegének különbözetét.  Ebben az esetben a 

rendszeres szociális segély legmagasabb összege 

21.708,- Ft lehet. 

 

Az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg 

csak egy személy jogosult. 

Egy családban egyidejűleg két személy abban az 

esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik 

személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra míg a 

másik személy a rendszeres szociális segélyre jogosult. 

 

Természetben nyújtott szociális ellátás formájában: 

 A települési önkormányzat képviselő-testülete 

rendeletben előírhatja, hogy a tízezer forintot elérő 

összegben folyósított rendszeres szociális segély 

esetében az ellátás összegéből ötezer forintot 

természetben, fogyasztásra készétel vásárlására 

felhasználható Erzsébet-utalvány formájában kell 

nyújtani. 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint – a 

fentieken túl – a rendszeres szociális segély 

természetbeni szociális ellátás formájában akkor 

nyújtható, ha a családban védelembe vett gyermek él. 



 2 

Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete a 

rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás természetbeni szociális ellátás 

formájában történő nyújtásáról dönt, ebben az esetben a 

védelembe vett gyermekenként az ellátás megállapított 

összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a 

nyújtható természetben. A rendszeres szociális segély 

esetében a 20, illetve 60%-os mérték megállapításánál 

5000 Ft értékű Erzsébet-utalvány értékét figyelembe 

kell venni. 

Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, 

az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi 

díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának 

kifizetése, valamint a családi szükségletek kielégítését 

szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. 
 

 

2. Foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás   

  

              Szt. 35.§ 

 

 

 

 

Szt. 33. § 

 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapítanak meg 

annak a személynek, akinek az aktív korúak ellátására való 

jogosultságát megállapították kivéve, ha a rendszeres 

szociális segélyre való jogosultság feltételeivel rendelkezik. 

 

 

 

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci 

helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott 

ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot 

állapít meg annak az aktív korú személynek, 

a)aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki 

legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, 

vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 

komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os 

mértéket, vagy 

b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy 

c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)–c) pont 

szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott 

személy], vagy 

d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési 

járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a 

továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási 

 

 

Tiszakürt Község 

Önkormányzat 

Jegyzője 

 

Összege: 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

80%-a: 22.800 Ft 

 

Egy családban egyidejűleg csak egy személy 

részesülhet foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban. 
 



 3 

időtartama lejárt, vagy 

e) akinek esetében 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 

f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását 

megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel 

legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy 

g)akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, 

a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, 

a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az 

átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági 

nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi 

nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj 

folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból 

szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően 

az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig 

együttműködött, 

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más 

módon nem biztosított, és keresőtevékenységet – ide nem 

értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról 

szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében 

végzett, valamint a háztartási munkát – nem folytat. 

 

 
 

 

3. Lakásfenntartási 

támogatás 

 

Szt. 38.§ 

 

 

 

1.Normatív alapon állapítják meg a támogatást annak a 

személynek, akinek  háztartásában az egy fogyasztási 

egységre jutó havi jövedeleme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

250%-át,(71.250 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs 

vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi 

jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a 

fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

2.Támogatásra alanyi jogon jogosult az adósságkezelési 

szolgáltatásban részesülő személy. 

 

 

 

Tiszakürt Község 

Önkormányzat 

Jegyzője 

 

 

Összege minimum 2.500,- Ft. 

 

Pénzbeli elátás helyett elsősorban természetbeni 

szociális ellátásként  nyújtható, például: közüzemi 

díjak térítése, tüzelőutalvány 
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4. Ápolási díj 

 

Szt. 40.§ 

 

Az ápolási díjnak a 

költségvetési törvényben 

meghatározott alapösszege 

2013-ban 29.500,- Ft. 

 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személyek 

otthoni ápolását vállaló nagykorú hozzátartozó ellátása. 

 

Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó, 

ha az ápolt önmaga ellátására képtelen, állandó felügyeletre, 

gondozásra szoruló  

- súlyosan fogyatékos, ill. 

- 18 év alatti tartósan beteg. 

 

Méltányosságból állapítható meg, ha az ápolt 18 év feletti 

tartósan beteg. 

 

Tiszakürt Községi Önkormányzat 7/2011.(IX. 15.)  

a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

szóló rendelete alapján: 

 

A Szociális és Humánpolitikai Bizottság ápolási díjat állapít 

meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött 

tartósan beteg személy gondozását végzi, és az ápolást nyújtó 

és családja egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 100 %, egyedülálló esetén 

150%-át nem haladja meg. 

A kérelmet a 63/2006.(III. 27.) Korm. Rendelet 4. sz. 

melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A 

kérelemhez mellékelni kell a háziorvos által kiállított 5. sz. 

melléklet szerinti igazolást és szakvéleményt, valamint 

jövedelemnyilatkozatot és az abban feltüntetett jövedelmek 

valódiságának igazolására szolgáló iratot.  

 

Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit - ha annak 

szükségessége felmerül, de legalább kétévente egyszer – 

felül kell vizsgálni. 

 

 

 

 

 

 

 

Kunszentmártoni 

Járási Hivatal 

 

 

 

 

 

 

méltányossági 

jogkörben a 

Tiszakürt Község 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

 

 

A súlyosan fogyatékos, valamint a 18. életévét be nem 

töltött tartósan beteg személyek ápolása esetén az 

ápolási díj összege azonos az éves központi 

költségvetési törvényben meghatározott alapösszeggel 

(29.500,- Ft). 

A fokozott ápolást igénylő  súlyosan fogyatékos 

személy ápolása esetén az ápolási díj az éves központi 

költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 130 

százaléka (38.350,- Ft). 

A 18 év feletti tartósan betegek ápolása esetén az 

ápolási díj az éves központi költségvetési törvényben 

meghatározott alapösszeg 80 százaléka (23.600,- Ft). 

Időtartama szolgálati időre jogosít, mivel 10 százalék 

nyugdíjjárulék levonásra kerül. 
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5. Átmeneti segély 

 

Szt. 45.§ 

 

A települési önkormányzat képviselő-testülete a 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személyek részére a rendeletében meghatározott 

átmeneti segélyt nyújt.  

 

Tiszakürt Községi Önkormányzat 7/2011.(IX. 15.)  

a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

szóló rendelete 17. § (3) bekezdés alapján létfenntartást  

veszélyeztető helyzetek a következők: 

 

a.) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-

kiesés, 

b.) nagyobb összegű váratlan vagy tervezhető, de önhibán 

kívüli többletkiadások (pl. tüzelővásárlás), 

c.)munkanélküliek esetén a járadék, illetve az aktív korúak 

ellátásának folyósításáig terjedő időszak, 

d./) elemi károsultság, 

e.) egyedülálló esetén ellátatlanság, 

f.)egyéb támogatási formákból való kiszorulás, 

g.) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése. 

 

Az előbbiekben felsoroltak fennállása esetén akkor ítélhető 

meg támogatás, ha a kérelmező, illetve családja jövedelmi 

viszonyait figyelembe véve a családban az 1 főre jutó havi 

jövedelem  nem haladja meg: 

           a.)   családban élők esetében a mindenkori öregségi         

nyugdíjminimum összegét, 

          b.) egyedülálló esetén a mindenkori öregségi   

nyugdíjminimum 150 %-át 

 

Átmeneti segély feltételeknek megfelelő családok, illetve 

egyedülálló személy részére elsősorban természetben: 

 

       - ruházati támogatás, 

       - tűzifa vagy szén, 

       - élelmiszerutalvány, 

       - térítési díj (gyermek-, és felnőtt intézményi,) 

       - tankönyvtámogatás, illetve tankönyv teljes   

 

 

Tiszakürt Község 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

 

 

Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi 

rendszerességgel. Az alkalmankénti segély 

gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás 

által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi 

szolgáltatás díjaként is megítélhető. A havi 

rendszerességgel adott átmeneti segély 

jövedelemkiegészítő támogatásként, rendszeres nevelési 

támogatásként, továbbá az önkormányzat rendeletében 

meghatározott más ellátási formaként is nyújtható. 

Pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális 

ellátásban is nyútható, például: élelmiszer, tankönyv 

biztosítása, gyermek-intézmény díjainak kifizetése, 
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átvállalása, 

       - gyógyszervásárlás 

                                        formájában biztosítható. 

Amennyiben a rászorultsággal, illetve a nyújtott átmeneti 

segély céljának megfelelő felhasználásával kapcsolatban 

kétség merül fel, a kérelmező köteles a hivatal által 

kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában 

közreműködni. Ha a közreműködést megtagadja, kérelme 

elutasítható. 

 

 

 

 

6. Temetési segély 

 

Szt. 46.§ 

 

A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott 

feltételek szerint temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a 

meghalt személy eltemetéséről gondoskodott, annak ellenére, 

hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles 

hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése 

saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti. 

 

Tiszakürt Községi Önkormányzat 7/2011.(IX. 15.)  

a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

szóló rendelete 20-21.§ alapján: 

 

A Szociális és Humánpolitikai Bizottság temetési segélyt 

nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről 

gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, 

vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési 

költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását 

veszélyezteti. 

  

Temetési segély nem állapítható meg annak: 

a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri, 

vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300 %-át egyedül élő esetén 

350  %-át, 

b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 

16. §-a alapján temetési hozzájárulásban részesült. 

c) ahol a temetés költsége meghaladja a helyben 

szokásos legolcsóbb temetési költséget. 

 

 

Tiszakürt Község 

Önkormányzat 

Polgármestere 

 

Változó pénzösszeg, de a segély összege nem lehet 

kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 

költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes 

összegét, ha a temetési költségek viselése a 

kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását 

veszélyezteti. 

Pénzbeli ellátás helyett lehetséges természetbeni 

szociális ellátásként a temetési költségek átvállalása 
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A temetési segély összegét a képviselő-testület minden évben 

a költségvetési rendeletben határozza meg. 

 

A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a halotti 

anyakönyvi kivonat másolatát, a temetés költségeiről a 

segélyt kérő vagy egy  háztartásban élő családtagja nevére 

kiállított számlák eredeti példányát, valamint a kérelmező és 

családja jövedelemigazolását. 

 

 
 

 

 

 

 

7. Köztemetés  

 

Szt. 48.§ 

 

 

 

Tiszakürt Község 

Önkormányzat 

Képviselő-

testülete 

 

A haláleset szerint illetékes települési önkormányzat 

polgármestere gondoskodik az elhunyt személynek az 

eltemettetéséről, ha nincs, vagy nem lelhető fel az 

eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre 

köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

 

8. Közgyógyellátás 

 

Szt. 49.§ 

 

Az egyéni havi 

gyógyszerkeret 2013-ban 

legfeljebb havi 12.000,- 

Ft, az eseti keret évi  

6.000,- Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Alanyi jogon jogosult az ellátásra: az intézeti elhelyezett, 

az intézeti és állami nevelt kiskorú; a rendszeres szociális 

segélyben részesülő egészségkárosodott személy; a 

pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti 

gondozott; a központi szociális segélyben részesülő; a 

rokkantsági járadékos, továbbá az a személy, aki 

- rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a 

rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem 

haladja meg a 30%-os mértéket, 

- rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. 

vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra 

volt jogosult, 

- rokkantsági ellátásban részesül, de nem felel meg a fenti két 

feltételnek, de a közgyógyellátásra való jogosultságát 2012. 

április 15-éig megállapították, 

- öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. 

vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra 

volt jogosult, vagy 

- öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való 

 

 

 

 

alanyi jogon 

valamint 

normatív alapon  

Kunszentmártoni 

Járási Hivatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy 

térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási 

támogatásba befogadott  

* egyes gyógyszerekre,  gyógyszerkerete erejéig  

* gyógyászati segédeszközökre, protetikai és 

fogszabályozó eszközökre (ideértve a javítás 

költségeit is), valamint   

* az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető 

gyógyászati ellátásokra. 
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jogosultságának megállapítását megelőző napon rokkantsági 

ellátásban részesült 30%-os egészségi állapotára, vagy I.II. 

csoportú rokkantságára tekintettel, 

- az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb 

összegű családi pótlékban részesül.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiszakürt Község 

Önkormányzat 

Jegyzője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Normatív alapon jogosult közgyógyellátásra az a 

személy, akinek az egészségbiztosítási pénztár által elismert 

térítési díja az  öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 10%-át meghaladja (2.850,- Ft), feltéve, hogy a 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500,- 

Ft), egyedül élő esetén 150%-át (42.750,- Ft) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Méltányossági alapon: A jegyző méltányosságból 

állapítja meg a közgyógyellátást annak a szociálisan rászorult 

személynek, aki rendelkezik a települési önkormányzat 

rendeletében meghatározott feltételekkel. 

 

 

Tiszakürt Községi Önkormányzat 7/2011.(IX. 15.)  

a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

szóló rendelete 20-21.§ alapján: 

 

A szociálisan rászorult személy is jogosult méltányosságból 

közgyógyellátásra az egészségi állapot megőrzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére 

feltéve ha: 

 

a) a családjában az egy főre eső havi jövedelme az 

öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 

200 %-át, egyedül élőnél a havi 250 %-át nem haladja 

meg, és 

 

b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének 

mértéke  eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 25 -  %-át. 

 

A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti 
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kérelmet a 63/2006.(III. 27.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet  

szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

A kérelem elbírálásához mellékelni kell a havi rendszeres 

gyógyító ellátásokról kiállított 10. sz. melléklet szerinti  

háziorvosi igazolást, valamint az egy családban élő közeli 

hozzátartozók  jövedelmére vonatkozó ( a kérelem 

benyújtását megelőző hónap) igazolásokat. 

 

A Szt. 50. §. alapján benyújtott kérelmekben szereplő adatok 

ellenőrzésére környezettanulmány készíthető. Ha a 

kérelmező megtagadja a környezettanulmány elkészítésében 

való közreműködést, akkor kérelmét el kell utasítani.. 

 

 

 

 

 

9.Egészségügyi 

szolgáltatásra való  

jogosultság 

Szt. 54. §. 

 

 

 

 

 

 

 

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a 

személynek állapítják meg az egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultságát, 

-akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át 

(34.200 Ft), 

-aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft) 

nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. 

 

 

 

Kunszentmártoni 

Járási Hivatal 

 

A szociális rászorultság igazolásáról  hatósági 

bizonyítványt  állítanak  ki. A bizonyítvány hatályossága 

1 év. 

A bizonyítvány birtokában járulékfizetés nélkül lehet 

igénybe venni az egészségügyi szolgáltatást. 

   

 

 


