
Tisztelt Zuglói Lakós! 

Kedves Olvasó! 

 

Egyesületünk   több mint 20 éve foglalkozik a kerületben élő szociálisan rászorult, főként idős, 
beteg emberek élethelyzetének javításával. 

Több éves tapasztalat, hogy igen sokan  nem  ismerik, vagy nem tudják alkalmazni  a Szociális 
Törvény által előírt jogszabályokat és a helyi Önkormányzat által alkotott   hatályos    
rendeleteket.  

Azoknak szeretnénk  segíteni,akik  a rendeletek  jogi útvesztőiben nehezen ismerik ki magukat. 

A közérthető nyelven fogalmazott, és érthető magyarázatokkal alátámasztott  Zuglói Szociális 
ABC, -  egyesületünk profiljához igazodva főként az idősebb korosztály számára  tájékoztatást  
ad arról, hogy milyen feltételekkel és milyen  összegben lehet hozzájutni a különböző szociális 
ellátásokhoz. 

A jogszabályokat és helyi rendeleteket ebben a kiadványban úgy próbáltuk összeállítani, hogy 
a 2015 évre érvényes összeghatárok is szerepelnek.. 

Ez  a kiadvány  természetesen nem pótolja sem a jogszabályokat, sem  a rendeleteket, de nem  
is  ez a célja. Csupán  útmutatást  ad a lakosságnak hogy szociális problémáikban milyen 
támogatásokra jogosultak, és  ezeket hol és  hogyan tudják érvényesíteni. 

 

Reméljük, hogy ez a kiadvány sokak számára megkönnyíti a problémás mindennapokat. 

                         

                                   

                                                                         Zuglói Polgárok Egyesülete 

                                                                 Levélcim: Bp 1145. Columbus u. 53. 
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/A gyermekeket közvetlenül érintő jogszabályok és rendeletek kivételével/ 

   1.Helyi önkormányzat rendeleteinek értelmezése. 

     -     jövedelem / diszregált táblázat/                                                                                                                  
-    fogyasztási szerkezet                                                                                                                
-    egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelem                                                                                       
-    vagyon 

   2.Helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások: 

-  Minimumjövedelem juttatás 
- Rendszeres  lakásfenntartási támogatás 
- Adósságkezelési támogatás 
- Eseti szociális segély – Szociális kölcsön 
- Szépkorú személyek elismerése 

     Helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó természetbeli juttatások: 
- Eseti átmeneti krízistámogatás / Erzsébet utalvány/ 
- Köztemetés 
- Tűzifa juttatás szabályozása 

     Helyi önkormányzat által nyújtott szociális alapszolgáltatások: 
- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

    Helyi önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó nappali ellátások: 

- Idősek Klubja 
- Fogyatékosok nappali ellátása  
- Térítési díj 

   3. Kormányhivatalok hatáskörébe tartozó ellátások a Szociális Tv  alapján:   

      -   Időskorúak járadéka 

      -   Ápolási díj 

      -    Közgyógy ellátás  

      -   Egészségügyi  szolgáltatásra való jogosultság 

 

     

 

 



 1.Helyi önkormányzat rendeleteinek értelmezése: 

Jövedelem:  A rendeletekben a család összjövedelmén az, az összeg értendő, melyet az 
önkormányzat  / disregárd/ táblázatban felsorol. A táblázatban % - os jövedelemcsökkentő 
tényezők szerepelnek,a pénzbeli támogatások megállapításánál ezeket az összegeket számítják  
be tényleges összjövedelem címen. 

 
 
A juttatások jogosultságának megítélésekor beszámítandó jövedelmek: 
 
 
Jövedelem típus beszámítandó disregard 

mértéke, % 

Bérjövedelem, kivéve közmunka igen 10 

Gyermekek után járó ellátások 

Családi pótlék (1998. évi LXXXIV. tv.) Igen 0 

Emelt összegű családi pótlék (1998. évi LXXXIV. tv.) Csak az alap-
összeg (emelt 
és alap 
különbsége 
nem) 

0 

Anyasági támogatás (1998. évi LXXXIV. tv) igen 0 

Gyermekgondozási segély (GYES)  (1998. évi LXXXIV. tv.) igen 0 

Gyermeknevelési támogatás (GYET) (1998. évi LXXXIV. 
tv.) 

igen 0 

Terhességi-gyermekágyi segély  (1997. évi LXXXIII. tv.) igen 0 

Gyermekgondozási díj (1997. évi LXXXIII. tv.) igen 0 

Gyermekápolási táppénz (1997. évi LXXXIII. tv.) igen 0 

Táppénz (1997. évi LXXXIII. tv.) igen 0 

Baleseti járadék (1997. évi LXXXIII. tv.) igen 20 

Gyermektartásdíj megelőlegezése (1997. évi XXXI. tv (Gyvt) igen 0 

Óvodáztatási támogatás (1997. évi XXXI. tv.(Gyvt.) nem  

Otthonteremtési támogatás (1997. évi XXXI. tv.(Gyvt.) nem  

Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye (1997. évi XXXI. 
(Gyvt.) 

igen 0 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 



Időskorúak járadéka (1993. évi III .tv. (Szoc.tv.) igen 0 

Ápolási díj (1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) igen 0 

rendszeres szociális segély/ egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás (1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 

igen 20, 

ha betegség 
miatt 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (1993. évi III. tv 
(Szoc.tv.) 

igen 0 

1997. évi LXXXI. törvény fontosabb ellátásai: A társadalombiztosítási nyugellátásról + 
Hozzátartozói ellátások 

Öregségi teljes nyugdíj (1997. évi LXXXI. tv)  igen 0 

Öregségi résznyugdíj (1997. évi LXXXI. tv) igen 0 

Korhatár előtti ellátás (1997. évi LXXXI. tv) igen 0 

Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj (1997. évi 
LXXXI. tv) 

igen 20 

Özvegyi nyugdíj (1997. évi LXXXI.. tv) igen 0 

Árvaellátás (1997. évi LXXXI. tv) igen 0 

Szülői nyugdíj (1997. évi LXXXI ..tv) igen 0 

Özvegyi járadék (1997. évi LXXXI tv.) igen 0 

1993. évi III. törvényben szabályozottakon kívüli ellátások 

Rokkantsági járadék 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet igen 20 

Átmeneti járadék (387/2007.(XII.23.) Korm. rend.) igen 20 

Rendszeres szociális járadék (387/2007. (XII.23.) Korm. 
rend.) 

igen 20 

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (2011. évi 
CXCI. tv.) rehabilitációs pénzbeli ellátás: rokkantsági ellátás 

igen 20 

Bányászok egészségkárosodási járadéka (23/1991.(II. 9.) 
Korm. rend.) 

igen 20 

   

Házastársi pótlék, házastárs utáni jövedelem pótlék (89/1990. 
(V. 1.) MT rendelet [187/1997.(X. 31.) Korm. rendelet 12. § 
(4) bek.]) 

igen 0 

Cukorbetegek támogatása (18/1987. (XII. 24.) EüM rendelet) nem  

Álláskeresési járadék (1991. évi IV. tv. 30.§) igen 0 



Nyugdíj előtti álláskeresési segély igen 0 

Keresetpótló juttatás (1991. évi IV. tv. 14.§.) igen 15 

Települési támogatás igen 0 

 

Fogyasztási szerkezet: A juttatásra való jogosultság megállapításánál használt arányszám. A 
családban lakók esetén az első felnőtt arányszáma:1., a második felnőtt arányszáma: 0.7, az 
első kiskorú arányszáma:0.7, a következő családtag akár kiskorú, akár nagykorú, tagonként 
arányszáma: 0.5 

Egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelem: A család összjövedelemét, a 
táblázatból számított összeget elosztják a fogyasztási szerkezetben meghatározott családtagok 
arányszámával.  

Vagyon:  A családban 3 millió forint forgalmi értéket meghaladó vagyon. Nem számítható be 
a lakott lakás és a munkaeszközként használt gépjármű. 

 

2015-ben a minimálnyugdíj: 28 500 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Helyi önkormányzat hatásköre 

Pénzbeli ellátás 

Minimumjövedelem juttatás 

Feltételek:  

1. Az igénylővel egy háztartásban lakó aktív korúak egyike sem rendelkezik vagyonnal. 

        2.    Az igénylő, és a családban élő aktív korú jövedelemmel nem rendelkezők kötelesek a  
Családsegítő Központtal együttműködni, amennyiben a megállapított minimumjövedelem meghaladja 
a havi       13 000 Ft-ot. 

Juttatás összege: 

A juttatás havi összege 28 600 Ft-nál nem lehet magasabb, és 2000 Ft-nál nem lehet kevesebb, 1 
lakásban lakók esetén legfeljebb 2 háztartásnak ítélhető meg. 

Kiszámítás:  26 000 Ft-ból kivonják az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet / táblázatból a család  
összjövedelem  összege elosztva a család arányszámával/ és a különbözetet megszorozzák a család- 
tagok számával. Ha a 26 000 Ft-ot meghaladja az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem, akkor a 
juttatás nem jár. 

Példa: 3 fős család : 2 felnőtt. 1 gyermek: Táblázatból  az összjövedelem: 20 000Ft/fő                 
arányszámuk:  1. + 0.7 +  0.7 = 2.4                                

26 000 Ft-ból kivonva az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő jövedelmet /20 000 osztva az 
arányszámmal: 2,4  és ezt az összeget beszorozzuk a család tagok számával 3-fő-vel.                              
26 000  -  /20 000 : 2,4/= 19 976  x 3= 6665 Ft                                                                                                           
Az igénylő minimumjövedelem juttatása: 6665 Ft/hó 

Kérvény benyújtása: 

Polgármesteri Hivatal, vagy a Családsegítő Központ. 

Megszüntetés:  

Ha valamelyik családtag munkába lépése miatt a jövedelemhatárt túllépték, nem jár a juttatás, de  hat  
hónapig az ellátás felét még folyósítják amennyiben a másik fél még munkanélküli. 

 

 

 

 

 

 

 



Helyi önkormányzat hatásköre 

Pénzbeli ellátás 

Rendszeres lakásfenntartási támogatás 

Jogosultság feltételei: 

A támogatásban az a  szociálisan rászoruló egyén vagy család részesülhet, ahol  a lakásfenntartás 
költségei / áram, víz-csatorna díj, távhő, szemétszállítás, lakbér, közös költség/nagymértékben 
veszélyeztetik a kérelmező  lakhatási feltételeit.                                                                                             
Támogatás a megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással állapítható meg  / előrefizetős készülék esetén 
kódhordozó formájában./ 

Támogatás mértéke függ: 

Jövedelem:                                                                                                                                                              
-  a  háztartás összjövedelmétől    / táblázatban szereplő jövedelem/                                                                                                                     
-  a  lakás négyzetméterre eső havi költségétől / 1 négyzetméterre: 450 Ft vehető figyelembe./                  
-  a  lakás elismert  figyelembe vehető nagysága:   

1 személy: 35 négyzetméter                                                           

több fő: 35 négyzetméter+/ családtagok arányszáma /-1 –el csökkentve és megszorozva 20 
négyzetméterrel.                   

Költség :    

 1 személy esetén: 35 négyzetméter  szorozva  450 Ft =              15 750 Ft/hó                                                 
több személy esetén: családtagok arányszáma és 450 Ft  szorzata. /Családonként változó összeg/                                                                                                                             

Képlet:                                   T =  K - J x h      

h: lakásfenntartásra fizetendő jövedelemhányad:0.35 /konstans szám/                                                              
az egy fogyasztási egységre jutó jövedelemből kivonva  72 000 , és a 0,35  szorzata majd  elosztva 
72 000 –el. 

Támogatási összeg maximum 28 500 Ft lehet. 

Kérvény benyújtása: 

Polgármesteri Hivatalban az erre a célra készült formanyomtatványon kell igényelni, a szükséges 
hitelt érdemlő igazolások  csatolásával. 

A támogatás egy lakásra csak egy jogosultnak, 1 évre állapítható meg. 

Nem jogosult a támogatásra: 

1. Az a háztartás, ahol a háztartás havi összjövedelme ,a lakásra fizetendő meghatározott 
hányada meghaladja a lakásfenntartás elismert költségének mértékét. 

2. Az a háztartás amely /a rendeletben meghatározott/ vagyonnal rendelkezik. 

 

 



Támogatás megszűnése: 

1. Ha a támogatásra való jogosultság a háztartás bármely tagjának munkába állása miatt szűnik 
meg, akkor a kérelmező részére a keresőtevékenység kezdő hónapját követő hónap 1. napjától 
számított 6 hónapig, 50%-os  összegben kell tovább folyósítani.                                                                                                             
2.  Ha a támogatási összeg a háztartás bármely tagjának munkába állása miatt csökken, akkor a 
kereső tevékenység kezdő hónapját követő hónap 1. napjától számított  3 hónapig, a megállapított 
összeget tovább kell folyósítani. 
3.    Ha a juttatásban részesülő / a rendeletben meghatározott/ együttműködési megállapodást  a 
Családsegítő Központtal nem köti meg, vagy megszegi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helyi önkormányzat hatásköre 



Pénzbeli ellátás 

Adósságkezelési támogatás 
 
 
Feltételek: 
 
A támogatás a szociálisan rászoruló személyek részére nyújtott, lakhatást megőrzését segítő ellátás. 
1.A háztartásban az egyenlő értékű jövedelem nem haladhatja meg a 85 500 Ft-ot. 
2.Lakásrezsiből    / vezetékes gáz, áram, távhő, víz-csatorna, szemétszállítás, központi fűtés, közös 
költség / származó legalább 2 havi közüzemi díjtartozást meghaladja, vagy a közüzemi díjtartozás 
miatt a szolgáltatást kikapcsolták. 
3. Az alábbi elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik: 
     1-2 személy:  60 nm 
     3 személy:      70 nm 
     4 személy:      80 nm 
 minden további személy esetén + 5nm. 
4. A háztartás egyik tagja sem rendelkezik a rendeletben meghatározott vagyonnal 
5. A kérelmező vállalja   az önrész megfizetését. 
6. A kérelmező vállalja a Családsegítő Központtal  az együttműködést. 
 
Támogatás mértéke: 
 
a  jövedelemhatárokhoz tartozó   vállalt önrész alapján: 
42 750 Ft/fő jövedelemhatárig és 20 % önrész vállalásával  :                    az adósság  80%  
42 751 Ft - 71 250 Ft/fő jövedelemhatárig és 25 %önrész vállalásával:  az adósság  75%, legfeljebb 
375 000 Ft 
71 251 Ft  - 85 500 Ft/fő jövedelemhatárig és 30% önrész vállalásával: az adósság 70%, legfeljebb 
350 000 Ft 
 
Folyósítás időtartama: 
Az adósságcsökkentés címen nyújtott támogatás vissza nem térítendő, szociális támogatásnak minősül. 
 500 000 Ft alatti tartozás esetén  legfeljebb :18 hónap, e feletti tartozás esetén: 18 hónap. 
Különös méltánylást igénylő indokolt esetben /haláleset, súlyos betegség/ egy alakalommal a 
folyósítás időtartama 6 hónappal meghosszabbítható. 
 
Kérvény benyújtása: 
Családsegítő Központnál / Bp1144. Füredi p.6./ formanyomtatványon kell benyújtani. 
 
Méltányosság: 
A Polgármester lakásvesztés elkerülése érdekében különösen indokolt esetben az önrészt alacsonyabb 
összegben is megállapíthatja amennyiben: 
A kérelmező családjában az egyenlő értékű jövedelem nem haladja meg a 43 200 Ft-ot, és a családban 
várandós nő, tartósan beteg kiskorú, fogyatékkal élő személy, vagy a kérelmező egyedülálló 60 év 
feletti személy, vagy a család minden tagja 60 év feletti, továbbá a család kiskorú  tagjai anyagi vagy 
lakhatási problémák miatt veszélyeztetettek. 
 
Támogatás felfüggesztése:  
Az eljáró hatóság 3 hónapra felfüggesztheti a folyósítást, 



1. Ha a kérelmező második figyelmeztetés ellenére sem veszi igénybe a Családsegítő Központtal az 
adósságkezelési tanácsadást,  

2. vállalt önrészt 3 hónapnál hosszabb ideig nem törleszti,  
3. lakásrezsi kiadásait 3 hónapnál hosszabb ideig nem fizeti                                                              
 
Támogatás megszüntetése: 
Amennyiben a felfüggesztést követően sem rendezi  az adósságait. 
A megszüntetett adósságkezelési támogatás 12 hónapon belül nem állapítható meg ismételten. 
A  támogatás megszűnését követően a visszafizetését legfeljebb olyan összegű részletekben lehet 
elrendelni, mint amilyen összegben a támogatást adták. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helyi önkormányzat hatásköre 

Pénzbeli ellátás 



 

Eseti szociális segély 

 Jogosultság feltételei: 

 
Létfenntartást veszélyeztető, krízishelyzetbe került, szociálisan rászorult családok vagy  egyedül álló 
személyek  részére nyújtható.                                                                                                                                             

 
Jövedelemhatárok: 
A családban az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelem nem haladja meg az  
52 000 Ft-ot. 
A családban élők nem rendelkeznek vagyonnal. 
A  kérelmező  nem részesül temetési hozzájárulásban.  
 
Eseti szociális segély krízisesetben nyújtható: 
 
1.    Váratlanul jelentkező többletkiadásokra 
2.     Egészségi állapot megőrzésének  költségeire 
3.     Elhunyt személy eltemettetésére 
4.     Gyermekvédelmi szempontok alapján 

    
   Alábbi esetekben: 

Olyan krízishelyzetbe jutott személy aki a jogosultság  feltételeknek megfelel: 
a. Közgyógyellátási igazolványra nem jogosult, de  rendszeresen igazolt gyógyszer kiadása, vagy 

gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége meghaladja saját jövedelme  15%-át. 
b. Kórházi kezelést, műtéti beavatkozást  vesz igénybe. 
c. Közüzemi számláját egy esetben nem tudja önerőből  kifizetni. 
d. Munkanélkülivé vált és  az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködést igazolni tudja. 
e. Gyermeke iskolai,- ruházkodási,- betegséggel kapcsolatos többletköltségeit nem tudja fedezni. 
f. Közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodik. 

 
Segély mértéke: 
Háztartásonként – egy naptári éven belül – az alkalmanként jelentkező  többletkiadás  90%-áig 
állapítható meg, de évente összesen 80 000 Ft-ot nem haladhatja meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helyi önkormányzat hatásköre 
 
Pénzbeli ellátás 
 



 
Az Eseti szociális segély a Szociális Bizottság egyedi mérlegesése alapján  
 
Szociális kölcsön   formájában is  nyújtható. 
 
Jogosultság feltételei: 
Rendszeres jövedelemmel rendelkező, egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelme : 
52 000 - 85 500 Ft között van. 
Egyedi mérlegelés során  /súlyos betegség, elemi kár, bűncselekmény áldozata, haláleset stb./ esetén 
nyújtható rendkívüli kivételes méltányosságból. 
 
A Szociális kölcsön  egy éven belül egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg. 
 
Kölcsön mértéke: 
A Kölcsön a 200 000 Ft-ot nem haladhatja meg. 
 
Visszafizetési kötelezettség: 
A kölcsön  kamatmentes. 
Megítélésekor pontosan meg kell határozni a visszafizetés futamidejét, és a havi visszafizetendő 
összeget. 
Amennyiben a megállapodással ellentétben a kérelmező : 

- 3 hónapon túl nem teljesíti a kölcsön részleteinek megfizetését, 
- a támogatást a megjelöltektől  eltérő célra használja. 

 azonnali egyösszegű visszafizetés lehet kikötni. 
Amennyiben a kérelmező önhibáján kívül nem képes visszafizetni kötelezettségét, a Szociális Bizottság 
6 hónapos szüneteltetést engedélyezhet, az összeg részbeni vagy egészben történő elengedését is 
elrendelheti. 
 
Méltányosság: 
A Szociális Bizottság dönt a kölcsön formájában nyújtott szociális segély törlesztésének 
szünetetetéséről, a támogatás még vissza nem térített összegének részben vagy egészben történő 
elengedéséről. 
 
Kérvény benyújtása: 
Polgármesteri Hivatalban formanyomtatványon történik a kérelem benyújtása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helyi önkormányzat hatásköre 
 



Természetben nyújtott támogatás 
 
Eseti átmeneti krízistámogatás 
 
Annak a személynek adható aki szociálisan rászoruló. 
Időszakosan létfenntartási gondot okozó élethelyzetnek kell tekinteni a húsvéti , valamint  karácsonyi 
ünnepkörhöz kapcsolódó megemelkedett kiadásokkal járó állapotot. 
 
Jövedelemhatárok: 
135 153 Ft-ot meg nem haladó jövedelem. 
 
Jogosultak köre: 
Mindaz a személy akinek lakhelye Bp. Főváros XIV. kerületének közigazgatási területén van: 
öregségi nyugdíjban, korhatár előtti öregségi nyugdíjban,korhatár alatti ellátásban,rokkantsági 
ellátásban,rehab. ellátásban, özvegyi és szülői nyugellátásban, özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, 
baleseti járadékban, rokkantsági járadékban, házastársi pótlékban, jövedelempótlékban vagy egyéb 
járandóságokban, időskorúak járadékában—részesül. 
 
Támogatás: 
Évente 2 alkalommal  Erzsébet utalvány formájában, minden évben meghatározott összegben kell 
utalni.      A támogatás mértéke az önkormányzati költségvetés függvénye.           
 
Kérvény benyújtása: 
A kérvény benyújtásának határideje minden év március 23- április 30 közötti időszak. 
A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén  kérvény beadásának nincs helye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helyi önkormányzat hatásköre 
Természetben nyújtott ellátás 
 
Köztemetés 



 
Amennyiben  az elhunyt személy eltemettetéséről az önkormányzat  gondoskodik,köztemetés 
formájában, az eltemettetésre kötelezett személy a költségek megtérítése alól  mentesülhet. 
 
Jogosultság: 

1. egyedülálló, jövedelme nem haladja meg a 43 200 Ft-ot. 
2. családban élő, de az 1 főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 28 500 Ft-ot. 
3. vagyonnal nem rendelkezik 

 
Kérvény beadása: 
Polgármesteri Hivatalban kell leadni a kérvény, a megtérítési kötelezettség alóli mentesítésről a 
Polgármester dönt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helyi önkormányzat hatásköre 
Pénzbeli ellátás 
 
Szépkorú személyek elismerése: 
 



 
A kerületben lakó: 90,-95,-100 életévet betöltött magyar állampolgárokat a Polgármester köszönti. 
 
Szépkorú személyek kitüntetése: 
 
90 életévet betöltött:        9 000 Ft 
95 életévet betöltött :       9 500 Ft 
100 életévet betöltött:    10 000 Ft és további minden évben  a 10 000 Ft további 1 000 Ft-tal 
emelkedik. 
 
A Polgármester gondoskodik az emléklap átadásáról és a megállapított támogatás összegéről, amely 
postai úton kerül kifizetésre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helyi önkormányzat hatásköre 
Természetbeli juttatás 
 
Tűzifajuttatás szabályozása 
 
 



Jogosultság: 
Azon rászoruló személyek, akiknek  a lakás fűtése komoly gondot jelent, tűzifa juttatást kérhetnek az 
önkormányzattól. 
Elbírálás során előnyt jelent ha család valamely tagja aktív korú ellátásban, időskorúak járadékában, 
adósságcsökkentési támogatásban vagy lakásfenntartási támogatásban részesül. 
 
Jövedelemhatár: 

a. A család 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg az 57 000 Ft-ot. 
b. Vagyonnal nem rendelkeznek 

 
Támogatás mértéke: 
 
Fűtési idényenként,  legfeljebb  5 köbméter 
 
Kérvény benyújtása: 
Családsegítő Központhoz formanyomtatványon kell az igényt benyújtani a tárgyév augusztus 24 és 
szeptember 21 közötti időszakban. A Családsegítő Központ az elbírálásra vonatkozó javaslatát 
szeptember 30-ig megküldi a Polgármesternek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az önkormányzat által nyújtott szociális alapszolgáltatások 
 
A feladatokat  a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ ,- a családsegítést , a Családsegítő Központon 
keresztül az önkormányzat látja el. 

1. étkeztetés 
2. házi segítségnyújtás 



3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
Az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó nappali ellátásának formái: 
 
 A feladatokat  a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ látja el 

1. idősek klubja és 
2. fogyatékosok nappali ellátása 

Jogosultság: 

A Szociális alapszolgáltatásokra és a személyes gondoskodást nyújtó nappali ellátásokra azok 
jogosultak akik  szociálisan rászorulók. 

1. egészégi állapota miatti rászorultság: mozgáskorlátozottak, krónikus vagy akut betegségben 
szenvedők, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, nyugdíjkorhatárt betöltött, de önmaga 
ellátására csak részben képes.                                                                                                                              

Az egészségi állapot szerinti rászorultságot szakorvosi, kórházi, háziorvosi igazolással igazolni 

2. szociálisan rászorult: jövedelemmel nem rendelkezik, regisztrált munkanélküli, bűncselekmény 
áldozata, közeli hozzátartozója halálesete, elemi kárt szenvedett, ellátatlan. 
 

        A szociális  rászorultságot minden esetben hitelt érdemlő okmányokkal kell alátámasztani. 

 

 

 

Szociális étkezés 

Jogosultság: 

Különösen azok a személyek akik: 

korhatár előtti ellátásban,- rehab.- rokkantsági ellátásban,- fogyatékossági támogatásban,- aktív 
korúak, akik egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban,-, házi segítségnyújtásban 
részesülnek . Továbbá:                                                                                                                                                       
- öregségi nyugdíjban részesül, pszichiátriai beteg,súlyos egészségkárosult és hajléktalan szállás 
lakója,nyugdíjkorhatárt betöltötte.  

Egészségi állapotuk miatt rászorulók esetén ,akik otthonukat nem tudják elhagyni,vagy magas korúak, 
részükre napi háromszori étkezést kell lakásukon biztosítani.                                                                                                                                    
A szociális rászorultság alapján való étkeztetési jogosultságot /a rászorultságra való ok fennállásáig/ 
de legfeljebb 3 hónapra lehet megállapítani. 

Térítési dij: 

Havi térítési díj a kérelmező jövedelmének 30%-ka 

Kérvény benyújtása: 

Gondozási Csoportok vezetőjénél formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges dokumentumok, 
igazolások csatolásával. 



 

 

Házi segítségnyújtás 

Jogosultság alapján,a  kérelmező lakásán  az alapvető gondozási feladatok ellátását maximum            
4 órában végzi a Gondozási Csoport.  

Amennyiben az ellátott részére több órai gondozás válik szükségessé, a jegyzőnek tájékoztatási 
kötelezettsége van a bentlakásos intézménybe való elhelyezés lehetőségeiről. 

Térítési díj: 

Havi térítési díj a kérelmező jövedelmének 25 %-ka. 

Kérvény benyújtás: 

Gondozási Csoportok vezetőjénél formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges dokumentumok, 
igazolások csatolásával. 

 

 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

Egészségügyi rászorultság alapján fogyatékos vagy pszichiátriai betegek, 65 év feletti egyedül élők, 
vagy 2 személyes háztartásban élő betegek részére biztosítható. 

Térítési díj:                                                                                                                                                                            
A nem szociálisan rászorulók az intézményi térítési  díjat fizetik                                                                                                                                                           
Szociálisan rászorultak esetén a havi térítési díj a kérelmező jövedelmének 2 %-ka. 

Kérvény benyújtása: 

Gondozási Csoportok vezetőjénél formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges dokumentumok, 
igazolások csatolásával. 

 

 

 

Idősek Klubja 

Szociális vagy egészségügyi rászorultság alapján nappali elhelyezést biztosít. 

Étkeztetést és egyéb szolgáltatásokat végeznek a Idősek Klubjában . Étkezésen kívül ingyenes 
szolgáltatást nyújt. 

A kerületben működő Idősek Klubjai: 



1146. Bethesda u. 4.                                                                                                                                                               
1478. Fogarasi u.   133                                                                                                                                              
1147.Kerékgyártó u. 33./b                                                                                                                                   
1145. Emília u. 29-31.                                                                                                                                           
1148. Bánki D. 12.                                                                                                                                                  

Kérvény benyújtása:                                                                                                                                     
Felvétel iránti kérelmet a klubvezetőnél kell bejelenteni. 

 

Fogyatékosok nappali ellátása 

A fogyatékkal élő kérelmezők részére nappali ellátást, és szociális foglalkoztatást biztosít a Zuglói 
Szociális Szolgáltató Központ. Térítés mentes. 

Kérelem benyújtása: 

„Patronus” Nappali  Otthon vezetőjénél kell előterjeszteni. 

 

 

 

 

Térítési díjak, jövedelemhatárok: 

26 000 Ft-os jövedelemhatárig : 0 Ft 

95 év felettiek részére:                 0 Ft 

Amennyiben az 1 főre jutó jövedelem meghaladja a 71 400 Ft-ot: 

Nappali ellátás havi díja: a jövedelem 15%-ka                                                                                               
Nappali ellátást és étkezést igénybe vevők részére: a jövedelem 30%-ka 

A térítési díjat az ellátott köteles megtéríteni. Az önkormányzat a  tényleges költségétől alacsonyabb 
intézményi térítési díjat állapíthat meg a szociális alapszolgáltatásokban. 

A kedvezményes intézményi térítési díjat minden évben az önkormányzat állapítja meg. 

Méltányosság: 

Az önkormányzat Szociális Bizottsága az intézményvezető javaslatára  indokolt esetben maximum 
50%-kal csökkentheti a térítési díjat. 

 

 

 

 

 

 

 



Kedvezményes intézményi térítési díj 

Az önkormányzat a tényleges önköltségtől alacsonyabb intézményi térítési díjat állapíthat meg a 
szociális alapszolgáltatásokban. 

A kedvezményes intézményi térítési díjat az önkormányzat rendeletben határozta meg. 

Szociális szolgáltatások megállapításához biztosított kedvezményes  
térítési díjak 

 

 a b c d e f g 

 

 

Jövedelem (Ft) 

 

Szociális étkezés 
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Fogyatékkal 

 élők nappali 
ellátása 
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szállítá
s 

1 0 26000 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 26001 36000 10 50 10 10 50 50 60 60 

3 36001 46000 30 60 20 30 60 60 90 90 

4 46001 56000 60 100 30 60 100 100 160 160 

5 56001 66000 90 150 50 100 150 150 240 240 

6 66001 76000 120 240 70 180 240 240 360 360 

7 76001 86000 150 330 90 300 330 330 480 480 

8 86001 96000 200 430 140 450 430 430 630 630 

9 96001 
10600

0 
280 600 160 600 600 600 880 880 

10 
10600

1 
12600

0 
380 680 180 850 680 680 1060 1060 

11 
12600

1 
13600

0 
420 720 200 900 720 720 1140 1140 

12 
13600

1 
**** 480 750 200 950 750 750 1230 1230 



 

Kormányhivatal hatásköre 

Pénzbeli ellátások a Szociális Tv alapján.  

1.Időskorúak járadéka 

2.Ápolási díj 

3.Közgyógy ellátás 

 

Időskorúak járadéka 

Jogosultság:                                                                                                                                                              
A nyugdíjkorhatárt betöltött személy, aki megélhetési jövedelemmel nem rendelkezik. 

Támogatás mértéke: 

Házastársával élő személy, ha a havi 1 főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 22 800 Ft-ot  a 
támogatás mértéke: 22 800 Ft                                                                                                                               
75 év alatti  támogatása: 27 075                                                                                                                                      
75 év feletti támogatása: 37 050 Ft 

Kérelem benyújtása:                                                                                                                                
Kormányhivatalnál, formanyomtatványon 

 

Közgyógyellátás 

Szociálisan rászorult személy részére egészségügyi állapota megőrzéséhez és helyreállításához 
kapcsolódó kiadások csökkentésére. A támogatás közgyógyellátási igazolvány formájában történik. 

Alanyi jogon járó támogatás, független a jövedelemtől és a havi rendszeres gyógyszerfogyasztástól. A 
normatív támogatás 2015. február 28-val megszűnt. 

Jogosultak köre: 

aktív korú ellátásra jogosult, központi szociális segélyben részesülő, rokkantsági járadékban vagy 
ellátásban részesülő,tartósan beteg súlyos fogyatékos, egészségkárosodott . 

Egyéni gyógyszerkeret összege: 

A jogosult havi rendszeres gyógyszerköltsége maximum: 12 000 Ft    lehet.                                          
éves szinten: 144 000 Ft                                                                                                                                             
Ha a havi gyógyszerköltség nem haladja meg az 1000 Ft-ot egyéni gyógyszerkeret nem kerül 
megállapításra. 

Eseti gyógyszerkeret:  Éves keret összege 6000 Ft .                                                                                                                     
Háziorvos igazolása szükséges, csak akkor ha egyéni gyógyszerkeretet nem igényli. 

Közgyógyellátási igazolvány igénylése: a Kormányhivatalnál történik, szakorvosi, kórházi igazolások 
benyújtásával. 

 

Ápolási díj 



Alanyi alapösszegű :  

A támogatásra az a nagykorú személy jogosult, aki súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év 
alatti személy gondozását, ápolását végzi.                                                                                                    
Támogatás havi mértéke: 29 500 Ft.   

 Kiemelt ápolási díj:   

Olyan személy gondozását, ápolását végzi akinek rehabilitációja nem javasolt, egészségkárosodása 
jelentős, önellátásra nem- vagy csak segítséggel képes. 

Támogatás havi mértéke: 53 100 Ft 

Emelt összegű ápolási díj: 

Olyan személy ápolását végzi, aki nem felel meg a kiemelt ápolási díj feltételeinek, de nem képes 
önálló életvitelre. 

Kérvény  benyújtása: 

Kormányhivatalban, formanyomtatványon a megfelelő igazolásokkal. 


