
Tájékoztató a személyes gondoskodások formáiról

Alapszolgáltatások:  a  szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III. 
törvény 59.§.  (1)  bekezdése  szerint:  „ Az alapszolgáltatások  megszervezésével  a  települési 
önkormányzat  segítséget  nyújt   a  szociálisan  rászorulók  részére  saját  otthonukban  és 
lakókörnyezetükben  önálló  életvitelük  fenntartásában,  valamint  egészségi  állapotukból, 
mentális állapotukból vagy más okból származó problémák megoldásában.” 
Ennek keretében önkormányzatunk az alábbi ellátási formákat nyújtja:

1.)  Étkeztetés: ennek  keretében  azoknak  a  szociálisan  rászorultaknak  a  legalább  napi 
egyszeri étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti  jelleggel  nem  képesek  biztosítani,  különösen  koruk,  egészségi  állapotuk, 
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 

2.)  Házi  segítségnyújtás: a  szolgáltatást  igénybevevő  személy  saját  lakókörnyezetében 
biztosított az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátás. Ennek keretében biztosított 
az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott 
és  lakókörnyezet  higiéniás  körülményeinek  megtartásában  való  közreműködés,  a 
veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás. A 
házi  segítségnyújtás  igénybevételét  megelőzően  vizsgálni  kell  a  gondozási  szükségletet.  A 
gondozási  szükséglet  vizsgálata  céljából  külön  jogszabályban  megjelölt  szakértői  bizottság 
működik. 

3.) Családsegítés: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 
miatt  segítségre  szoruló  személyek,  családok  számára  az  ilyen  helyzethez  vezető  okok 
megelőzése,  a krízishelyzet  megszüntetése,  valamint  életvezetési  képesség megőrzése céljából 
nyújtott szolgáltatás. 
A családsegítés keretében biztosítani kell: a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
az  anyagi  nehézségekkel  küzdők  számára  a  pénzbeli,  természetbeni  ellátásokhoz,  továbbá  a 
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, családgondozást, közösségfejlesztő, 
valamint  egyéni  és  csoportos  terápiás  programok  szervezését,  tartós  munkanélküliek,  a  fiatal 
munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, 
a  krónikus  betegek,  a  szenvedélybetegek,  a  pszichiátria  betegek,  a  kábítószer-problémával 
küzdők,  illetve  egyéb  szociálisan  rászorult  személyek  és  családtagjaik  részére  tanácsadás 
nyújtását.  A  családokon  belüli  kapcsolaterősítést  szolgáló  közösségépítő,  családterápiás, 
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő 
családokat segítő szolgáltatásokat. 
Kiskorú személyre  a  családsegítés  akkor  terjedhet  ki,  ha a  kiskorú családtagjainak  ellátása  a 
családsegítés keretében indult, és a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele 
nélkül – e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatóak. 



A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 66. §. (1) bekezdése 
értelmében:  „ Ha az  életkoruk,  egészségi  állapotuk,  valamint szociális  helyzetük miatt  a 
rászorult  személyekről   az  alapszolgáltatások  keretében  nem  lehet  gondoskodni,  a 
rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelően szakosított ellátási formában kell 
gondozni.”

Ápolást gondozást nyújtó intézmények:
 idősek  otthona,  pszichiátriai  betegek  otthona,  szenvedélybetegek  otthona,  fogyatékos 
személyek otthona, hajléktalanok otthona.

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább 
háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális 
gondozásáról,  egészségügyi  ellátásról,  valamint  lakhatásáról,  azaz   teljes  körű  ellátásáról,  az 
ápolást,  gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve,  hogy ellátásuk más módon 
nem oldható meg. 
Az idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb 
körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható annak, 
aki rendszeres fekvőbeteg –gyógyintézeti kezelést nem igényelő, a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 
betöltötte,  valamint  a  18.  életévét  betöltött,  betegsége,  vagy fogyatékossága  miatt  önmagáról 
gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személynek is, feltéve, hogy ellátása 
más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. 

A fenti  személyes gondoskodási formák iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal igazgatási 
csoportjánál kell benyújtani a mellékelt kérelem nyomtatványok felhasználásával.

Csatolandó mellékletek:
-  jövedelemigazolás  : a)  jövedelem:  az  elismert  költségekkel  és  a  befizetési 

kötelezettséggel csökkentett
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről 

származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett 
bevételt és az adómentes jövedelmet is,

ab)  az  a  bevétel,  amely  után  az  egyszerűsített  vállalkozói  adóról,  illetve  az  egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert  költségnek minősül a személyi  jövedelemadóról szóló törvényben elismert  költség, 
valamint  a  fizetett  tartásdíj.  Ha  a  magánszemély  az  egyszerűsített  vállalkozói  adó  vagy 
egyszerűsített  közteherviselési  hozzájárulás  alapjául  szolgáló  bevételt  szerez,  a  bevétel 
csökkenthető  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  törvény szerint  elismert  költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi 
őstermelésből  származó  bevétele  nem  több  a  kistermelés  értékhatáránál  (illetve  ha  részére 
támogatást  folyósítottak,  annak a  folyósított  támogatással  növelt  összegénél),  akkor  a  bevétel 
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a 
bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési  kötelezettségnek minősül  a személyi  jövedelemadó,  az egyszerűsített  vállalkozási 
adó,  a  magánszemélyt  terhelő  egyszerűsített  közteherviselési  hozzájárulás,  egészségbiztosítási 
hozzájárulás  és  járulék,  egészségügyi  szolgáltatási  járulék,  nyugdíjjárulék,  nyugdíjbiztosítási 
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek



1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a 
Gyvt.  20/B.  §-ának  (4)-(5)  bekezdése  szerinti  pótlék,  a  nevelőszülők  számára  fizetett 
nevelési díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5.  a  személyes  gondoskodásért  fizetendő személyi  térítési  díj  megállapítása  kivételével  a 

súlyos  mozgáskorlátozott  személyek  pénzbeli  közlekedési  kedvezményei,  a  vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7.  annak az alkalmi  munkavállalói  könyvvel  történő foglalkoztatásnak a  havi ellenértéke, 

amely  a  teljes  munkaidőben  foglalkoztatott  munkavállaló  külön  jogszabály  szerinti 
kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;

- egészségi állapotra vonatkozó orvosi igazolások, zárójelentések. 


