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I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igényelhető,
• ha a gyermeket egyedülálló szülő, ill. más törvényes képviselő
gondozza, vagy
• ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
• ha a nagykorúvá vált 23. életévét még be nem töltött fiatal felnőtt
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy
• ha a nagykorúvá vált 25. életévét még be nem töltött fiatal felnőtt
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény akkor állapítható meg, ha a gyermeket
gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át, (2009-ben 39.900,- Ft-ot)
minden más esetben, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130%-át (2009-ben 37.050,- forintot). Kedvezmények:
1. gyermekétkeztetés esetén: az óvodás, az 1-6 évfolyamon nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek esetében az
intézményi térítési díj 100%-a.
A fent említett feltételbe nem tartozó, kedvezményben részesülő
gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a.
2. három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként a térítési díj
50%-a,
3. a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanulói után az intézményi
térítési díj 50%-a,
4. a kollégiumi, externátusi ellátásban részesülő gyermek és tanuló után
az intézményi térítési díj 30%-a,
5. július 1-én és november 1-én pénzbeli támogatás,

gyermekenkénti összege 2009. évben 5.500 Ft.
6. Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények

igénybevételére (tankönyvtámogatás és díjkedvezmények).
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II. Óvodáztatási támogatás
A jegyző annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta
az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll
a) a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek
óvodai beíratása
aa) az év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való
részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének június
hónapjában,
ab) az év első felében történik, de júniusig nem telt el három hónap, a
beíratás évének december hónapjában,
ac) az év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való
részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének december
hónapjában,
ad) az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem
telt el három hónap, a következő év június hónapjában [a továbbiakban az
aa)-ad) pont alattiak együtt: első alkalom],
b) a gyermek beíratását követően második és további alkalommal
ba) a tárgyév június hónapjában,
bb) a tárgyév december hónapjában,
pénzbeli támogatást folyósít.
A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek
törvényes felügyeletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot
tegyen arról, hogy legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott
tanulmányait fejezte be sikeresen.
A pénzbeli támogatás összege a 2009. évben gyermekenként első alkalommal
20.000,- forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként 10.000,- forint.
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III. Mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása
A támogatást az veheti igénybe, aki mozgásszervi betegsége következtében az I.
fokú orvosi szakvélemény szerint tömegközlekedési eszközt önerőből nem
képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött, és
közlekedőképességének minősítése pontokban kifejezve a járás, terhelhetőség,
valamint tömegközlekedési jármű használata alapján 7 vagy annál több. További
feltétel, hogy családjában az előző évi egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelem
ne haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét. Ez
az összeg 2009-ben 71.250,- Ft. A támogatás alapösszege évi 7.000,- Ft, de ha a
jogosult tanulói jogviszonyban, vagy munkaviszonyban áll, a támogatás az
alapösszeg 3,5-szöröse, amely idén 24.500,- Ft. Az alapösszeg tovább
emelkedik, ha a súlyos mozgáskorlátozott személy kiskorú(ak) eltartásáról saját
háztartásában gondoskodik. A kérelem benyújtható minden év április 30-ig.
Nem részesülhet ebben a támogatásban az, aki fogyatékossági támogatásban
részesül.

IV. Lakásfenntartási támogatás
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2009-ben 42.750,-Ft),
feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 20%-át meghaladja.
Normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi
költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség
szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves
központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.
Például egy háromgyermekes család egy 60 m2-es lakásban, 25.000,- Ft egy
főre jutó jövedelem mellett, havonta 6.600,- Ft támogatást kaphat.
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V. Ápolási díj
Az ápolási díj olyan anyagi hozzájárulás, amelyet a tartósan gondozásra szoruló
személy otthoni ápolását ellátó hozzátartozó vehet igénybe. A gondozott után
csak egyetlen nagykorú személy igényelhet ápolási díjat.
Az ápolási díj három jogcímen vehető igénybe:
1. állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos, vagy
tartósan beteg 18 év alatti személy ápolására
2. a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása,
ápolására
3. a 18. évét betöltött tartósan beteg személy ápolása, gondozása
esetén.
Az ápolási díj szempontjából hozzátartozónak kell tekinteni a házastársat, az
egyeneságbeli rokont; az örökbefogadott, a mostoha- és a neveltgyermeket; az
örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülőt; a testvért; az élettársat; az
egyeneságbeli rokon házastársát; a házastárs egyeneságbeli rokonát és testvérét,
valamint a testvér házastársát.
Az 1. pontban megjelölt esetben az ápolási díj igénybevételének további
feltétele, hogy a hozzátartozó állandó és tartós felügyeletre szoruló súlyosan
fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti.
A 2. pontban megjelölt esetben "fokozott ápolást" igénylőnek számít az a
személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes étkezni,
tisztálkodni, öltözködni, illemhelyet használni, lakáson belül segélyeszközök
igénybevételével sem közlekedni feltéve, ha a felsoroltak közül legalább három
egyidejűleg fennáll.
A 3. pontban említett esetben ezen felül a települési önkormányzatok
rendeletükben, további meghatározott feltételek alapján is megállapíthatnak
ápolási díjat olyan hozzátartozók részére, aki 18. életévét betöltött, tartósan
beteg személyek gondozását, ápolását végzik. Az önkormányzat képviselőtestületének azonban ilyen esetekben a jogosultság megállapítása szempontjából
figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatárt úgy kell
szabályoznia, hogy az a nem egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegénél - azaz 28.500 forintnál - egyedülálló esetén
pedig annak 150%-ánál, azaz 42.750 forintnál, nem lehet alacsonyabb.
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VI. Aktív korúak ellátása
Aktív korúak ellátására jogosult az a 18. évet betöltött személy, aki
a) Munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve 50%-os
egészségkárosodást szenvedett, vagy
b) Vakok személyi járadékban, vagy
c) Fogyatékossági támogatásban részesül (a továbbiakban együtt:
"egészségkárosodottak") vagy
d) Munkanélküli járadéka, álláskeresési járadéka, álláskeresési segélye,
vállalkozói járadéka (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás)
folyósításának időtartama lejárt, vagy
e) Az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása
miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a
keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra nem szerez
jogosultságot, vagy
f) Az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az
állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött,
vagy
g) Az ápolási díjának, a gyermekgondozási segélyének, a gyermeknevelési
támogatásának, a rendszeres szociális járadékának és a bányász dolgozók
egészségkorosodási járadékának, az átmeneti járadékának, a rehabilitációs
járulékának, a rokkantsági nyugdíjának, a beleseti rokkantsági nyugdíjának,
az ideiglenes özvegyi nyugdíjának folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi
nyugdíj folyósítása megszűnt, és közvetlenül a kérelem benyújtását
megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig
együttműködött.
Az aktív korúak ellátására való jogosultság az álláskeresési támogatás
időtartamának kimerítésétől, vagy a keresőtevékenység megszüntetésétől, illetve
a rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnésétől számított 12 hónapon
belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg, ha a kérelmező és családja
megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet – ide nem értve
a közfoglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát –
nem folytat.
Az aktív korúak pénzbeli ellátásának típusai a rendszeres szociális segély és a
rendelkezésre állási támogatás.
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Rendszeres szociális segélyre jogosultak azok, akiknek a jegyző megállapította
az aktív korúak ellátására való jogosultságát és
• Egészségkárosodottak vagy
• 55. életévüket már betöltötték vagy
• 14 év alatti gyermeket nevelnek feltéve, hogy a családban élő
gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst.
szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy díjban, terhességi
gyermekágyi segélyben és a gyermek napközbeni ellátását nem tudják
intézményben biztosítani,
ÉS
• Vállalják az önkormányzattal az együttműködést,
Fontos szabály, hogy egy családban csak egy személynek állapítható meg
rendszeres szociális segély.
Ki jogosult rendelkezésre állási támogatásra? Az a személy, akinek az aktív
korúak ellátására való jogosultságát megállapították, de nem jogosult rendszeres
szociális segélyre. Ezek a személyek – fizetésért – kötelesek az
Önkormányzatnál a közfoglalkoztatásban részt venni. Közülük az, aki 35. év
alatti, és nem fejezte be az általános iskola 8. osztályát, iskolai oktatásban kell
részt vegyen. Továbbá mindegyikük köteles az állami foglalkoztatási szervnél
álláskeresőként nyilvántartásba vetetni magát, és a foglalkoztatási
megállapodásban foglaltakat elhelyezkedése érdekében betartani. Ha a
közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt, vagy olyan
képzésben vesz részt, amelyhez keresetpótló juttatást részére nem állapították
meg, rendelkezésre állási támogatásra jogosult.

VII. Közgyógyellátási jogosultság
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás.
A közgyógyellátási igazolvány jelentősége
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A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező ingyen jogosult a
társadalombiztosítás által támogatott
• egyes gyógyszerekre a megállapított gyógyszerkeret erejéig,
• egyes – jogszabályban meghatározott – gyógyászati segéd-eszközökre,
ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is (ideértve ezek
javításának költségeit is), valamint
• rehabilitáció céljára igénybe vehető gyógyászati ellátásokra (pl.
gyógyfürdőben nyújtott fizioterápiás kezelésre).
A jogosult számára kizárólag személyes szükségletének kielégítéséhez
szükséges gyógyító eljárás rendelhető.
Gyógyszerkeret a jogosult krónikus betegségéhez igazodó terápiát szolgáló
egyéni gyógyszerkeretből és az év közben bármikor jelentkező akut
megbetegedés kiadásaihoz kapcsolódó eseti keretből tevődik össze.
Közgyógyellátásra alanyi jogon jogosult:
• a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, az
átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú,
• a 18. életévét betöltött és aktív korú személy, ha munkaképességét
legalább 67%-ban elvesztette, vagy vakok személyi járadékában
részesül, vagy fogyatékossági támogatásban részesül, de csak abban az
esetben, ha a szociális törvényben foglaltak alapján a települési
önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapított meg részére,
• a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott,
• a központi szociális segélyben részesülő,
• a rokkantsági járadékos,
• az, aki I., II. csoportú rokkantság alapján részesül nyugellátásban,
baleseti nyugellátásban,
• az, aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban
részesül.
Ki jogosult normatív alapon közgyógyellátásra?
Kérelemre a települési önkormányzat jegyzője megállapítja egy személy
jogosultságát, ha havi rendszeres gyógyító ellátásának a területileg illetékes
Megyei Egészségügyi Pénztár által elismert térítési díja 2009-ben a 2.850,forintot meghaladja, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2009-ben 28.500
forint), egyedülálló esetén 150 százalékát (2009-ben 42.750,- forintot).
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VIII. Állami krízisalapból folyósítható segély,
egyszeri, 2009 november 30-ig igényelhető
A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.)
Korm. rendelet alapján a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság szociális segélyként
egyszeri, vissza nem térítendő támogatást állapíthat meg annak a személynek
•

•

•
•
•
•

•

akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem 2009ben nem haladta meg az 57.815 Ft-ot, és részére nyugellátást nem
folyósítanak, és
aki a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem látható esemény
következtében, családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan
veszélyeztető krízishelyzetbe került
Súlyosan veszélyeztető krízishelyzet, ha a kérelmező
a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követően elvesztette,
jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 20 %-ot elérő
mértékben csökkent
lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége a 2008.
szeptember havi összegéhez képest 20 %-ot elérő mértékben emelkedett,
vagy
egészségi állapota indokolja.

Nem jogosult támogatásra:
• akinek 2009. év folyamán 15 ezer forintot meghaladó összegben
átmeneti segélyt állapítottak meg, vagy
• akinél az átmeneti segély iránt eljárás van folyamatban, és részére még
nem állapították meg a segélyt -- a kérelem elbírálásának időpontjáig,
vagy
• aki 90 napon belül átmeneti segély iránti kérelmet még nem nyújtott be
(kivéve, ha arra nem lenne jogosult).
A krízistámogatásra az igényt – a kérelmező bejelentett lakó- vagy bejelentett
tartózkodási helye szerinti Polgármesteri Hivatalnál – 2009. augusztus 1-je és
2009. november 30-a között lehet benyújtani.
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A jogosultsági feltételek fennállását a jegyző igazolja, az ellátás összegét a
Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság állapítja meg.
A támogatás:
• összege legalább húszezer, legfeljebb ötvenezer – különös méltánylásra
okot adó körülmény fennállása esetén – legfeljebb százezer forint
• egy alkalommal, a család egy tagja számára állapítható meg.

IX. Átmeneti segély
Átmeneti segély annak adható, aki
a/ aki a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy önmaga, illetve
családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és a családjában az
egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedülálló
esetén annak 150%-át nem haladja meg, vagy
b/ akinek családja krízishelyzet miatt segítségre szorul, és vagyoni, jövedelmi és
egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhető, hogy ezen élethelyzetét más
módon nem tudja megoldani.
Az egy alkalomra szóló átmeneti segély összege legalább 2.000,- Ft, és
legfeljebb 10.000,- Ft lehet, amelynek megállapításáról a Szociális és
Egészségügyi Bizottság, krízis helyzetben a Polgármester dönt.
Átmeneti segély ugyanazon személynek, illetve családnak évente legfeljebb
négy alkalommal állapítható meg.
A krízishelyzet miatt folyósított segély felhasználásáról a kérelmező
számlával igazolt elszámolást köteles a Polgármesternek benyújtani.
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X. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól igényelhető segítségek
Méltányossági nyugellátások az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja
vagy törvényes képviselője kérelmére adhatók.
1. Kivételes nyugellátás megállapításának engedélyezésére csak a törvényes
ellátásra való jogosultság iránti igény jogerős elutasítását követően van
lehetőség, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő, vagy rokkant személyek,
továbbá árvák részére. A kérelmezőnek rendelkeznie kell a nyugdíj
megállapításához egyébként szükséges szolgálati idő legalább felével, árva
kérelmező esetében ez a feltétel az elhunyt szülőre vonatkozik. Rendkívül
indokolt esetben rokkant személy részére kivételes rokkantsági nyugdíj
akkor is megállapítható, ha a kérelmező nem rendelkezik a jogosultsághoz
szükséges szolgálati idő felével sem.
2. Méltányossági nyugdíjemelés engedélyezhető annak a nyugellátásban
részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő vagy rokkant személynek
illetve árvának, továbbá a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy
legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó
özvegynek, akinek nyugellátásának és rendszeres pénzellátásának együttes
havi összege nem haladja meg a 65.000,- forintot, kivéve, ha a nyugellátás
megállapításától, továbbá a korábbi méltányossági nyugdíjemeléstől
számított 3 év még nem telt el.
3. Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére,
ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi
jövedelme, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, nem haladja
meg a 65.000,- forintot, ha egyedül él, a 75.000 forintot.
A „KÉRELEM-ADATLAP" elnevezésű nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási
szervek ügyfélszolgálati egységénél szerezhető be, illetőleg letölthető az
Országos Nyugdíj Folyósító honlapjáról (www.onyf.hu). A nyomtatvány
megszerzésében a Polgármesteri Hivatalban segítséget nyújtunk!
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Tisztelt mányi polgárok!
Ezzel a kis tájékoztató füzettel az a célunk, hogy mindenkihez eljusson a
hír: nem csak „segélyt” lehet kérni az Önkormányzatnál. Sokan élnek
Mányon olyanok, akik – nem ismerve a lehetőségeket – nem is gondolják,
hogy vannak olyan támogatások, amelyek segítségével kevesebbet kell
fizetniük a gyógyszerekért, a gyermek étkeztetéséért, kollégiumáért, illetve
támogatást kaphatnának lakásfenntartásukhoz vagy magasabb nyugdíjat
kérhetnének stb.
Tanulmányozzák át a kiadványt, és ha családjukban, vagy környezetükben
szükségét látják, bátran és bizalommal forduljanak hozzánk!
Ugron Zoltán
polgármester

A szociális ellátásokkal kapcsolatban további felvilágosítást
a Polgármesteri Hivatalban Rácz Andrea szociális ügyintéző ad.
Hivatali ideje: hétfő 8-12; szerda 8-12; péntek 8-15
Telefonszáma: 350-143 / 15 mellék
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