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HOL a
SEGÍTSÉG?
Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

TÁMOP–5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul
meg.
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Az Országgyűlés 1993. február 17-i ülésnapján fogadta el a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló azóta már többször módosított
1993. évi III. törvényt (Szociális törvény).
A törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése érdekében
meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit,
szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint
érvényesítésének garanciáit.
A Szociális törvény az önkormányzatok által nyújtható támogatások
keretszabályait tartalmazza. Az ellátásokra vonatkozó részletes szabályokat
az önkormányzatok rendeleteikben állapítják meg.
A bonyhádi helyi rendeletben szabályozott ellátások a szövegben dőlt betűvel
vannak szedve.
Tájékoztató füzetünkben a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2013 évben hatályos formáit, a
jogosultság feltételeit ismertetjük.
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AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI
A települési önkormányzat szociális rászorultság esetén - a szociális alapellátás keretében - a
jogosult számára időskorúak járadékát,
rendszeres szociális segélyt,
lakásfenntartási támogatást,
ápolási díjat,
átmeneti segélyt állapít meg e törvényben, valamint az önkormányzat rendeletében
meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő
pénzbeli ellátások).
A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a
szociálisan rászorultak részére a törvényben meghatározott pénzbeli ellátásokat
kiegészítheti, valamint más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Sztv-ben, illetve e rendeletben meghatározott
feltételek szerint:
a) méltányossági ápolási díjat
b) 1adósságkezelési szolgáltatás…
c) temetési segélyt
d) átmeneti segélyt állapíthat meg.
(1) Természetbeni szociális ellátásként nyújtható egészben vagy részben:
- lakásfenntartási támogatás
- átmeneti segély
- temetési segély
(2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díjak,
előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működtetését lehetővé tevő díj, illetve
intézmények térítési díjának kifizetése.
(3) A természetbeni ellátás adható utalvány formájában vagy az igénybevett szolgáltatás díjának
közvetlen átutalása útján a szolgáltató részére.
(1) Az elemi csapás vagy más bekövetkezett katasztrófa okozta lakóépület-károk elhárítására, illetve
az okozott károk helyreállítására támogatás nyújtható visszatérítendő és vissza nem térítendő
támogatás formájában annak a károsultnak, akinek a létfenntartása veszélyeztetett a bekövetkező
kár folytán.
(2) A támogatás összege 50.000,-Ft-tól 1.200.000,-Ft-ig terjedhet.
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(3) Vissza nem térítendő támogatás adható annak a személynek vagy családnak, akinek az egy főre
jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kettő és
félszeresét.
(4) Visszatérítendő támogatás esetén a fizetési kötelezettség biztosítására jelzálogot kell bejegyeztetni
a támogatásban részesülő ingatlantulajdona terhére. A visszatérítendő támogatás visszafizetésének
részletes szabályait megállapodás keretében kell rögzíteni, amelyben a támogatásban részesülő
hozzájáruló nyilatkozatot tesz a jelzálog bejegyzéséhez.
(5) A visszatérítendő támogatás legkésőbb 15 év alatt kell visszafizetni.
(6) A vissza-és vissza nem térítendő támogatásban részesülő személy tételes számlák benyújtásával
köteles elszámolni. Amennyiben az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a fel nem
használt támogatást köteles egy összegben visszafizetni.
(7) A támogatásban részesülő személlyel megállapodás keretében kell részletesen rögzíteni a
támogatás összegét, formáját, a visszatérítés szabályait, az elszámolási kötelezettséget. A
megállapodás megkötésére a Képviselő-testület felhatalmazza az Egészségügyi és Szociális
Bizottságot.

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
Időskorúak járadéka
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú
személyek részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat időskorúak járadékában
részesíti azt a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt,
akinek
a) havi jövedelme, valamint
b) saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,
egyedülálló esetén 95%-át.
Az időskorúak járadékának havi összege
a) jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-a, egyedülálló esetén 95%-a;
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b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi
jövedelmének a különbözete.
Rendszeres szociális segély
A települési önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapít meg annak a személynek, aki
a) a 18. életévét betöltötte és aktív korú, továbbá
·

munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy

·

vakok személyi járadékában részesül, illetőleg

·

fogyatékossági támogatásban részesül,
b) aktív korú nem foglalkoztatott, feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított.
A települési önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci
helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez, melynek keretében különösen a
rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult személyek foglalkoztatását kell
biztosítani. A foglalkoztatási kötelezettség közmunka, közhasznú munka vagy közcélú
munka (a továbbiakban együtt: az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás)
biztosításával teljesíthető. Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás időtartama
legalább harminc munkanap, kivéve, ha az aktív korú nem foglalkoztatott személyt alkalmi
munkavállalói könyvvel foglalkoztatják. Az alkalmi munkavállalói könyvvel közcélú munka
keretében történő foglalkoztatásra abban az esetben kerülhet sor, ha a foglalkoztatás első
napjától számított hat hónapon belül a foglalkoztatás együttes időtartama eléri a harminc
munkanapot. A foglalkoztatás megszervezését az önkormányzat másik önkormányzattal
létrehozott társulás vagy más szerv útján is végezheti.
Közcélú munka keretében foglalkoztatható
a) a rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult,
b) a rendszeres szociális segélyben részesülő,
c) a települési önkormányzattal együttműködő aktív korú nem foglalkoztatott személy.
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Lakásfenntartási támogatás
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk
lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 25%-át meghaladja.
A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
A települési önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási támogatás
jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait és a támogatás összegét.
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

Ápolási díj
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó, ha önmaga ellátására képtelen,
állandó és tartós felügyeletre szoruló
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.
Súlyosan fogyatékos személy az, akinek
a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik,
vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó halló - életmód folytatására képes,
b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és
spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd
érthető ejtése elmarad,
c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma
következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség
miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a
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személyiség egészét érintő fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján
állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0F84.9),
d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a
külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát
igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy
végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul;
Tartósan beteg az a személy, aki a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy illetékes
szakrendelő intézet arra jogosult szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján a
háziorvos szakvéleménye szerint előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban
állandó ápolást, gondozást igényel.
Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a települési önkormányzat kétévente legalább
egyszer felülvizsgálja.
Ápolási díj
(1) Az ápolási díj az Sztv. 40-44. §-ban foglalt feltételek szerint illeti meg a tartósan gondozásra
szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozót.
(2) Az ápolási díj havi összege a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg: ...”
(3) Ápolási díj állapítható meg annak a nagykorú hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött tartósan
beteg személy gondozását végzi, ha:
- az ápolást ellátó személy esetén az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja
meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át, egyedülálló esetén annak 350 %-át,
(4) Az ápolási díj összege ebben az esetben nem lehet kevesebb, mint a mindenkori költségvetési
törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a”
(5) Az ápolási díjban részesülőknél szükség szerint, de legalább kétévente egy alkalommal ellenőrzést
kell tartani. Amennyiben az ápoló nem tesz eleget ápolási kötelezettségének, így különösen ha az
ellátott rendszeres étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, a lakókörnyezet higiénés
körülményeinek megtartásában nem működik közre, az ápolási díj folyósítását meg kell szüntetni.
Szükség esetén gondoskodni kell az ápolt más módon történő ellátásáról.
(6) Az (5) bekezdés alól kivételt képez az ápoló, illetve az ápolt két hónapot nem meghaladó
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátása. Az ápolást végző – távolléte esetén – köteles az ápolás teljesítéséről
más módon gondoskodni.

(7) A jogosultsági feltételeket a hivatal ügyintézői kétévente legalább egy alkalommal felülvizsgálják.
Beszerzik az ápolt egészségi állapotára vonatkozó házi orvosi igazolást, amelyet
felülvéleményeztethetnek az illetékes egészségügyi szakorvossal.
Az ápolt állandó és tartós gondozásra szorulását kimondó szakvélemény felülvizsgáltatható az
illetékes módszertani intézmény által kijelölt szakértővel.
(8) Az ellenőrzés és a felülvizsgálat elvégzésében – a hivatal felkérésére – közreműködik a Szociális
Alapszolgáltató Központként Működő Gondozási Központ. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, és a
felkéréstől számított 15 napon belül megküldi a hivatal részére.
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Átmeneti segély
A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem
minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.
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.
Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk,
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként
jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.

Átmeneti segély
(1) Átmeneti segélyben részesül a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy,
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy, amennyiben a
családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén annak 350 %-át.
(2) Átmeneti segélyben elsősorban azok részesülhetnek, akik önmaguk, illetve családjuk
létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező
többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. Betegség
esetén különösen akkor nyújtható a támogatás, ha magas a havi gyógyító ellátás költsége, és
közgyógyellátásra nem jogosult a kérelmező.

(3) Átmeneti segély kérelmezése esetén javasolni lehet olyan más támogatási forma igénybevételét,
amelyre jogosult, és amelynek igénybevétele esetén a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet
megszűnik.
(1) Az átmeneti segély összege 1.000,- Ft-tól 20.000,- Ft-ig terjedhet, amely évente többször
megállapítható.
(2) A tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a segélyt engedélyező határozat az év
során folyósítandó többszöri segély kifizetéséről is dönthet, meghatározva az alkalmanként kifizetésre
kerülő összegeket.
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(3) Elemi csapás, ipari szerencsétlenség vagy más bekövetkezett katasztrófa esetén az érintett
személynek vagy családnak 150.000,- Ft-ig terjedő azonnali segély nyújtható.
(1) Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is
nyújtható.
(2) Kamatmentes kölcsön formájában elsősorban azok segélyezhetők, akik csak időszakosan kerültek
létfenntartásukat veszélyeztető élethelyzetbe, és
- a kölcsön visszafizetését vállalják, arra egy éven belül képesek, és
- a kölcsön segítségével a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetük megszűnik.
(3) A kamatmentes kölcsön összegét 5.000,- Ft és 20.000,-Ft közötti összegben lehet megállapítani,
maximum 1 évre adható. A kölcsönt nyújtó határozatban rendelkezni kell az első törlesztő részlet
fizetésének esedékességéről, és a törlesztő részletek nagyságáról.
(4) A kölcsön visszafizetésétől méltányosságból el lehet tekinteni, amennyiben a rászorult a törlesztési
idő alatt önhibáján kívül ismét létfenntartását veszélyeztető helyzetbe került.

Temetési segély
A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint temetési segélyt
állapíthat meg 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. A jogosultság
megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi
jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedül élő esetén annak 150%-ánál alacsonyabb
nem lehet.
A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés
költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a
kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.
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Temetési segély
(1) Bonyhád Város Önkormányzata temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott
a.) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
b.) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti, és akinek a családjában a saját és a vele közös háztartásban élő
személyek figyelembe vételével számított egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, egyedül élő esetén annak 500
%-át.
(2) A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10 %ánál. Az egy főre eső jövedelemhatártól függően - amennyiben a jövedelemhatár nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át - elérheti a
helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 100 %-át.
(3) A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségét jelen rendelet 6. sz. Melléklete tartalmazza.
(4) A kérelemhez csatolni kell a Rendelet a 4. §-ban meghatározottakon kívül:
a.) halotti anyakönyvi kivonatot
b.) a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy az egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított
számlát.
(5) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi
XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.
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Természetben nyújtott szociális ellátások
A képviselő-testület döntése alapján egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális ellátásként
nyújtható
a) a lakásfenntartási támogatás,
b) az átmeneti segély,
c) a temetési segély.
Természetbeni ellátás különösen 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.
Családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatásnak minősül
a) a földhasználati lehetőség,
b) a mezőgazdasági szolgáltatások és juttatások,
c) a munkaeszközök és a munkavégzéshez szükséges forgó eszközök,
d) a szaktanácsadás, a szakképzés biztosítása.
A családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítő támogatás nyújtására akkor
van mód, ha a települési önkormányzat rendeletben szabályozza a támogatás eljárási
szabályait, a támogatás formáit és értékét, a támogatott jogait és kötelezettségeit, illetve a
kötelezettség megszegésének következményeit.
Köztemetés
A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell - a
halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül - gondoskodnia az elhunyt személy
közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
Köztemetés
(1) Bonyhád Város Polgármestere önkormányzati hatáskörben – a halálesetről való tudomásszerzést
követő 30 napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha:
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
(2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól
mentesülhet, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át.
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Közgyógyellátás
A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány (a
továbbiakban: igazolvány) állítható ki.
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a
társadalombiztosítás által támogatott egyes
a) gyógyszerekre,
b) gyógyászati segédeszközökre,
c) protetikai és fogszabályozó eszközökre, ideértve ezek javításának költségeit is, valamint
d) a járóbeteg-szakellátás keretében gyógyfürdőben nyújtott fizioterápiás kezelésre [az a)-d)
pont szerintiek a továbbiakban együtt: gyógyszer].
Közgyógyellátásra jogosult
a) a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, az átmeneti gondozott, az
átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú;
b) a rendszeres szociális segélyben részesülő;
c) a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
d) a sorkatonai családi segélyben részesülő;
e) a központi szociális segélyben részesülő;
f) a rokkantsági járadékos;
g) az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban;
h) az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.
A települési önkormányzat képviselő-testülete ezen kívül annak is megállapíthatja a
közgyógyellátásra való jogosultságát, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan
magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. A szociális
rászorultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi
jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-ánál, egyedül élő esetén annak 200%-ánál
alacsonyabb nem lehet.
A jegyző évente ellenőrzi a kiadott igazolvány jogosultságának fennállását.
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Közgyógyellátás
(1) Az Sztv. 50. § (3) bekezdése alapján méltányosságból közgyógyellátásra az jogosult,
akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át, és a kérelmezőnek, illetve
családjának létfenntartást biztosító vagyona nincs, és a havi gyógyító ellátás költsége
meghaladja a nyugdíjminimum 20 %-át. Kivételes méltányosságból jogosult a kérelmező
a közgyógyellátásra, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a
nyugdíjminimum 180 %-át, egyedül élő esetén 230 %-át és a havi gyógyító ellátás
költsége meghaladja a nyugdíjminimum 40 %-át.
(2) A közgyógyellátási igazolvány méltányosságból történő kiadása iránti kérelmet a kezelő
orvos, illetve háziorvos - egészségügyi állapotra, gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz
díjára, a gyógyászati ellátásokra vonatkozó – igazolása, valamint a megyei
egészségbiztosítási pénztár ( MEP ) szakhatósági állásfoglalása alapján kell elbírálni.
(3) A (2) bekezdés szerinti igazolás és szakhatósági állásfoglalás alapján a jegyző
megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságot, annak kezdő időpontját, valamint az
egyéni gyógyszerkeretet és az eseti keretet egy éves időtartamra.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
A települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben az egészségügyi
szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális
rászorultságát,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét,
b) aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%át nem haladja meg, és nem rendelkezik vagyonnal.
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Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
(1) A jegyző egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítványt állít ki az Sztv. 54. §
(1) és (2) bekezdéseiben meghatározott feltételek szerint.
(2) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításánál nem tekinthető
rászorultnak a kérelmező, ha saját maga vagy családja vagyonnal rendelkezik. ( Sztv. 4. § /1/
bek. b. pontja szerint)
Adósságkezelési szolgáltatás
A települési önkormányzat lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a
családot vagy személyt,





akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és
akinek a közüzemek valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, továbbá
akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint
aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó
lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által
megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az
adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.

Az adósságnak minősül





a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő
szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, valamint szemétszállítási díjtartozás),
a társasházi lakások esetén fizetendő közösköltség-hátralék,
a lakbérhátralék,
a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék.

Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult



adósságkezelési tanácsadásban, és
adósságcsökkentési támogatásban részesül, amelyet az adósságkövetelés jogosultjának
kell folyósítani.
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Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő szociális
támogatásnak minősül.
A települési önkormányzat adósságkezelési szolgáltatást akkor nyújthat, ha
- az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről önkormányzati rendeletet alkot,
- adósságkezelési tanácsadást működtet, továbbá
- az adósságcsökkentési támogatás nyújtásához saját forrást különít el.
A települési önkormányzat a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint az
adósságkezelési tanácsadást saját intézménye vagy más szerv útján biztosíthatja.

Szociális szolgáltatások
Az ellátások formái
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást (a továbbiakban:
személyes gondoskodás) az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják.
A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alap- és szakosított ellátásokat.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák a következők:





étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés,
speciális alapellátási feladatok.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújt







az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
a rehabilitációs intézmény,
a lakóotthon (a továbbiakban a)-c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény),
az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (a továbbiakban a) -d) pont együtt:
bentlakásos intézmény),
a nappali ellátást nyújtó intézmény,
az egyéb speciális szociális intézmény.

A települési önkormányzat a szociálisan rászorultak ellátása érdekében gondozási központot
működtethet, mely alaptevékenysége körébe ellátja az étkeztetést, a házi segítségnyújtást,
valamint a nappali ellátást. Ezen feladatokon túlmenően gondoskodik még az alábbi
feladatok közül legalább további kettő biztosításáról:





az ellátási területen jelentkező igények felmérése, a gondozás megszervezése, más
szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítése, valamint tanácsadás biztosítása,
az alap- és nappali ellátást nyújtó intézmények tevékenységének összehangolása,
speciális alapellátási feladatok megszervezése,
bentlakásos intézmény működtetése.
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Az ellátást biztosíthatják önkormányzati feladatokat ellátó nem állami fenntartó természetes
és jogi személyek is meghatározott feltételek szerint.
Normatív állami hozzájárulásra jogosult személyes gondoskodást nyújtó közfeladatot ellátó







egyházi jogi személy,
társadalmi szervezet,
alapítvány,
közalapítvány,
közhasznú társaság,
egyéni vagy társas vállalkozás.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
25. §
(1) Bonyhád Város Képviselő-testülete a Szociális Alapszolgáltató Központként Működő Gondozási
Központ (székhelye: Bonyhád, Perczel u.29. rövidített neve: Gondozási Központ) keretein belül
biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat.
(2) A Gondozási Központ intézményegységei:



Gyermekjóléti Szolgálati feladatokat ellátó Családsegítő Központ (rövidített neve: CSK)
Bonyhád, Perczel Mór u. 27.
Idősek Átmeneti Otthona, Bonyhád, Szabadság u.2.

Alapellátások
Az alapellátás 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 problémáik megoldásában.
A települési önkormányzat az alapellátás keretében gondoskodik különösen az időskorúak, a
fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, továbbá a hajléktalan
személyek ellátásának megszervezéséről.
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Étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy
egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről más módon gondoskodni.
A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy
szenvedélybetegek részére lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, illetve
segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására.
Étkeztetés (telephelye: Bonyhád, Perczel u.29.) keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a
legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik a Gondozási Központ, akik azt önmaguk, illetve
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen


koruk,



egészségi állapotuk,



fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,



szenvedélybetegségük, vagy



hajléktalanságuk miatt.
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Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni






azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből
nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint
szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos
feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására
képesek,
azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási
formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.
A házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatása vagy önállóan megszervezett
szolgáltatási formája a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük
miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek részére nyújtott ellátás.
Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben
lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre és
segítségnyújtásra.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (telephelye: Bonyhád, Szabadság u.2.) keretében a Gondozási
Központ az Sztv. 65. §-a szerinti napi 24 órás készenléti szolgálat biztosításával gondoskodik azokról a
személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek.

A fogyatékos személyek részére nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátója
együttműködik a támogató szolgálattal.
Házi segítségnyújtás (telephelye: Bonyhád, Perczel u. 29.) keretében gondoskodik a Gondozási
Központ:
 azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek és róluk nem gondoskodnak,
 azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik
állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget
igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, azokról az egészségi állapotuk miatt
rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik,
 azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő
visszaillesztés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
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Családsegítés
A családsegítő szolgáltatásban nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával
hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és
fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.
A családsegítő szolgáltatás általános és speciális segítő szolgáltatása keretében a települési
önkormányzat segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy
krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.
Az a települési önkormányzat, amely a családsegítő szolgáltatást önálló intézmény működtetésével
biztosítja, az általános segítő szolgáltatáson túl speciális segítő szolgáltatást is nyújt. Ennek
keretében a szociálisan rászorult egyének, csoportok számára önálló szolgáltatást biztosít, a
gyermekeket nevelő családok számára speciális programokat szervez. A speciális segítő
szolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályokat a települési önkormányzat rendelete határozza meg.

Családsegítés (telephelye: Bonyhád, Perczel Mór u. 27.) keretében a CSK segítséget nyújt a működési
területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt segítséget
igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.”

Speciális alapellátási feladatok
A közösségi pszichiátriai ellátásról és a támogató szolgálatokról (a továbbiakban együtt: speciális
alapellátási feladatok) a települési önkormányzat gondoskodik. A speciális alapellátási feladatokról
elsősorban a gondozási központ, ennek hiányában a családsegítő szolgálat keretében is lehet
gondoskodni. Amennyiben a településen nem működik gondozási központ vagy családsegítő
szolgálat, a speciális alapellátási feladatok megszervezéséről a települési önkormányzat önállóan
gondoskodik, vagy segítséget nyújt az ellátást igénylőnek a speciális szolgáltatásokhoz való
hozzájutáshoz.
A közösségi pszichiátriai ellátás keretében a pszichiátriai beteg részére lakókörnyezetében komplex
segítséget kell nyújtani mindennapi életvitelében, továbbá lehetőség szerint biztosítani szükséges a
meglevő képességeinek megtartását, illetve fejlesztését.
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A pszichiátriai beteg állapotának figyelemmel kísérése érdekében a szociális ellátást végző személy
kapcsolatot tart fenn az ellátott személy háziorvosával, illetve pszichiátriai szakorvosával, valamint
családjával. A pszichiátriai beteg számára segítséget kell nyújtani





egészségi és pszichés állapota javításában,
a mindennapi életében adódó konfliktusok feloldásában és problémái megoldásában,
a szociális és mentális gondozásában,
az egészségügyi ellátáshoz való hozzájuttatásában.

A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása támogató szolgálat megszervezésével is
megvalósulhat. A támogató szolgálat célja a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló
életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével,
valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Támogató szolgáltatás (telephelye: Bonyhád, Perczel u.29.) keretében - az Sztv. 65/C. §-ában
meghatározottak alapján - biztosítja a Gondozási Központ a fogyatékos személyek
lakókörnyezetben történő ellátását, illetve a más szolgáltatásokhoz való hozzájutást.

A támogató szolgálat feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően










az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való
hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése),
az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyiszociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és
eszközfeltételeinek biztosítása,
információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést
segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi
kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,
egyes szociális alapellátási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális
szükségleteihez igazodóan,

segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához,
valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való
egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása,
a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének,
igénybevételének elősegítése.
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A támogató szolgálat együttműködik a területen lévő szociális alap- és nappali ellátást biztosító
intézménnyel, a lakóotthonnal, a háziorvosi szolgálattal, körzeti védőnővel, otthonápoló szolgálattal,
gyógypedagógiai, nevelési szakszolgálatokkal és a fogyatékos személyek segítő, szolgáltató
szervezeteivel.

Tanyagondnoki szolgáltatás (telephelye: Bonyhád, Perczel u.29.) keretében közreműködik a
Gondozási Központ a - külterületi vagy egyéb belterületi - lakott helyek intézményhiányból eredő
települési hátrányainak enyhítésében, az alapvető szükségletek kielégítését segítő
szolgáltatásokhoz (mint pl. bevásárlás), közszolgáltatásokhoz (mint pl. egészségügyi ellátás,
postai, hivatali szolgáltatások), valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutásban,
továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítésében.

Az alapellátás keretében a települési önkormányzat szolgáltatást nyújt a településen élő
azon szenvedélybetegek részére, akik




intézményi jogviszony megszűnését követően saját lakókörnyezetükben élnek és megfelelő
életvitelük fenntartásához segítséget igényelnek,
akik valamely más - nem bentlakásos - ellátási forma szolgáltatásaiban, orvosi vagy egyéb
terápiás kezelésben részesülnek és önálló életvitelük fenntartásához segítségre van szükségük.

Nappali szociális ellátás (telephelye: Bonyhád, Perczel u. 29.) keretében lehetőséget nyújt a
Gondozási Központ a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális
és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására képes személyek részére nappali
tartózkodásra, társas kapcsolatok ápolására, valamint biztosítja alapvető higiéniai
szükségleteiket.
Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy
helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának
kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. Az utcai
szociális munka megszervezhető önállóan, vagy családsegítő szolgálat, nappali melegedő, illetve
gondozási központ keretein belül.
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Szakosított ellátási formák
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az
alapellátás keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek
megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.
Intézményi jogviszony
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő,
illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről az intézményvezető dönt.
(3) Az intézményvezető döntését sérelmező igénylő a vitatott döntés ellen az értesítéstől számított 8
napon belül a Képviselő-testülethez fordulhat jogorvoslatért.
(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéről az intézményvezető
megállapodást köt az ellátást igénybe vevővel, amelyben meg kell határozni:




az intézményi ellátás időtartamát
az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, körét,
a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat.

(5) Külön eljárás nélkül biztosítható az ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos
kérelmet és jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell. Különösen indokolt az igény,
ha a kérelmező egyedül él és önmaga ellátásában segítségre szorul.
(6) A jogosultak érdekvédelmére vonatkozó részletes szabályokat az intézmény szervezeti és működési
szabályzata, valamint házirendje határozza meg.
(7) Megszűnik az intézményi jogviszony:




az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
a jogosult halálával,
a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az
Sztv. rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható.
(8) Megszűnik az alapellátás, ha az ellátott:
 a térítési díjat 3 hónapon keresztül nem fizeti ki, kivéve, ha ingyenes ellátásban kell részesíteni,
 a szolgáltatást 3 hónapon keresztül indokolatlanul nem veszi igénybe,
 elhalálozik,
 kéri az ellátás megszüntetését.
Az ellátás megszüntetése az intézményvezető hatásköre. Az ellátás megszüntetéséről írásban értesíti
az ellátásban részesültet.
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Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi
legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való
ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a
továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell
gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény az idősek otthona, a pszichiátriai betegek otthona, a
szenvedélybetegek otthona, a fogyatékos személyek otthona, valamint a hajléktalanok
otthona. A Tolna Megye területén működő bentlakást nyújtó intézmények elérhetőségei a
mellékletben találhatóak.
Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek (a
továbbiakban: időskorúak) ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota
rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az idősek otthonába az a 18. életévét
betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. A
pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedők ellátásáról más intézmény keretében
kell elkülönítetten gondoskodni.

Ha az idősek otthona ellátását igénybe vevő személy esetében demencia körébe tartozó
kórkép került megállapításra, ellátásáról az intézményen belül intenzív gondozást biztosító
részleg vagy gondozási csoport kialakításával, különállóan kell gondoskodni.
A fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására,
képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van
lehetőség.
Enyhe értelmi fogyatékos kiskorú csak kivételes esetben helyezhető el a fogyatékos
személyek otthonában.
A fogyatékos személyek otthonában elkülönítetten kell megszervezni a kiskorúak és a
felnőttek, valamint az enyhe értelmi fogyatékos személyek és a középsúlyos, illetve súlyos
értelmi fogyatékos személyek ellátását.
A fogyatékos személy intézményi ellátását úgy kell megszervezni, hogy számára az
állapotának megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen. A fogyatékos személy
részére biztosítani kell - a fogyatékosságának megfelelő - szinten tartó, képességfejlesztő,
munkajellegű foglalkoztatást, továbbá sport- és szabadidős tevékenység végzését is.
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A fogyatékos személyek otthonában elkülönítetten rehabilitációs részleg is működtethető,
feltéve, hogy az a külön jogszabályban meghatározott tárgyi és személyi feltételeknek
egyébként megfelel.
A pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az
ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti
kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga
ellátására segítséggel sem képes.
Azon ellátást igénylő, akinek a kezelőorvos által meghatározott alapbetegsége
a) időskori vagy egyéb szellemi leépülés,
b) súlyos antiszociális, közösségi együttélésre képtelen személyiségzavar,
c) szenvedélybetegség
csak abban az esetben vehető fel a pszichiátriai betegek otthonába, ha az intézmény az
alapbetegségével összefüggésben is szolgáltatást képes nyújtani számára.
A pszichiátriai betegek otthonába történő felvételhez a területileg illetékes pszichiátriai
gondozó szakorvosának, illetve - amennyiben az ellátás igénylése időpontjában kórházi
kezelésben részesül - a fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének - az
intézménybe történő felvételt megelőző - három hónapnál nem régebbi szakvéleménye
szükséges.

A szenvedélybetegek otthonában annak a személynek az ápolását, gondozását végzik, aki
szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényel, önálló életvitelre
időlegesen nem képes, de kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorul.
A szenvedélybetegek otthonába történő elhelyezéshez a területileg illetékes fekvőbeteggyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek
hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter
szakorvosának - intézménybe történő felvételt megelőző -, három hónapnál nem régebbi
szakvéleménye szükséges.
A hajléktalanok otthonában olyan hajléktalan személy gondozását kell biztosítani, akinek
az ellátása átmeneti szálláshelyen, rehabilitációs intézményben nem biztosítható és kora,
egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igényel.
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Rehabilitációs intézmények
A rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve
helyreállítását szolgálja.
Rehabilitációs intézmény lehet:





a pszichiátriai betegek,
a szenvedélybetegek,
a fogyatékos személyek,
a hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye.

A pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében azt a 18. életévét
betöltött pszichiátriai, illetve szenvedélybeteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut
gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód.
A pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében a gondozottak
részére képzési, munka jellegű vagy terápiás foglalkoztatást kell szervezni és elő kell
készíteni a családi és lakóhelyi környezetükbe történő visszatérésüket.
A fogyatékosok rehabilitációs intézménye azoknak a fogyatékos, valamint mozgás-,
illetőleg látássérült személyeknek az elhelyezését szolgálja, akiknek oktatása, képzése,
átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható
meg.

A fogyatékosok rehabilitációs intézménye előkészíti az ott élők családi és lakóhelyi
környezetbe történő visszatérését, valamint megszervezi az intézményi ellátás megszűnését
követő utógondozást.
A hajléktalanok rehabilitációs intézménye annak az aktív korú, munkaképes hajléktalan
személynek az elhelyezését szolgálja, akinek szociális ellátása ily módon indokolt, és aki
önként vállalja a rehabilitációs célú segítőprogramokban való részvételt.
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Nappali ellátást nyújtó intézmények
A nappali ellátást nyújtó intézmények elsősorban a saját otthonukban élők részére
biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra,
valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
Nappali ellátást nyújtó intézmény az idősek klubja, a fogyatékosok nappali intézménye, a
szenvedélybetegek nappali intézménye, a pszichiátriai betegek nappali intézménye, továbbá
a nappali melegedő.
Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Az idősek klubjába felvehető az a 18.
életévét betöltött személy is, aki egészségi állapota miatt támogatásra szorul.
A fogyatékosok nappali intézménye a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra
részben képes fogyatékosok napközbeni gondozására, foglalkoztatására és nevelésére
szolgáló, a közoktatás körébe nem tartozó ellátási forma.
Rendkívül indokolt esetben gondozható a fogyatékosok nappali intézményében az a személy
is, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási
díjban részesül.
Fogyatékos személyek nappali intézményében önellátásra részben képes, vagy önellátásra
nem képes és felügyeletre szoruló halmozottan fogyatékos, illetve autista személy részére is
biztosítható szolgáltatás. Szükség esetén a települési önkormányzat kizárólag halmozottan
fogyatékos, illetve kizárólag autista személyek ellátásáról is gondoskodhat nappali
intézményi szolgáltatás keretében.
A nappali melegedő elsősorban a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt
lehetőséget.
A szenvedélybetegek nappali intézménye a szenvedélybetegséggel küzdő személyek
napközbeni ellátását, gondozását végzi.
A szenvedélybetegek nappali intézményében elsősorban azokat a személyeket kell
gondozni, akiket szenvedélybetegségük miatt - korábban - fekvőbeteg-gyógyintézetben
kezeltek, illetve rehabilitációs intézményben gondoztak; illetve akik az intézményi kezelés,
gondozás megelőzése miatt erre rászorulnak.
A pszichiátriai betegek nappali intézményében az a személy gondozható, aki korábban
pszichiátriai betegsége miatt gyógykezelés alatt állt, illetve akit pszichiátriai betegek
intézményében gondoztak, valamint az intézményi kezelés, gondozás megelőzése miatt erre
rászorul és napközbeni ellátása másképp nem oldható meg.
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Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és
átmeneti szállása kivételével - ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű
ellátást biztosítanak.
Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa
szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:









időskorúak gondozóháza: azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket
betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más
okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.
fogyatékos személyek gondozóháza: azok a fogyatékos személyek helyezhetők el,
akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család
tehermentesítése teszi indokolttá.
pszichiátriai betegek átmeneti otthona: az a pszichiátriai beteg helyezhető el,
akinek ellátása átmenetileg más intézményben vagy a családjában nem oldható meg,
viszont tartós bentlakásos intézményi elhelyezése vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti
kezelése nem indokolt.
szenvedélybetegek átmeneti otthona: az a személy helyezhető el, akinél szakorvosi
(addiktológus, pszichiáter) szakvélemény alapján szenvedélybetegség került
megállapításra, és ellátása átmeneti jelleggel családjában vagy lakókörnyezetében
nem oldható meg.
éjjeli menedékhely: az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására
képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai
szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.
hajléktalan személyek átmeneti szállása: azoknak a hajléktalan személyeknek az
elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka
segítségével képesek az önellátásra.
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Az Idősek átmeneti Otthona (telephelye: Bonyhád, Szabadság u. 2.) ideiglenes jelleggel nyújt ellátást
olyan rászoruló idős, illetve 18. életévét betöltött beteg személyeknek, akik gondozása családi körben,
egyéb személyes gondoskodás útján nem biztosítható. Gondoskodik az önmaguk ellátására nem, vagy
csak folyamatos segítséggel képes személyek napi háromszori étkezéséről, szükség szerint ruházattal,
textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, lakhatásáról. Az
intézményben a gondozott elhelyezésére legfeljebb 1 évig kerülhet sor, mely indokolt esetben még 1
évvel meghosszabbítható.

Lakóotthonok
A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettő pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt ideértve az autista személyeket is -, illetőleg szenvedélybeteget befogadó intézmény, amely
az ellátást igénybevevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének
megfelelő ellátást biztosít.
A lakóotthonok típusai a következők:




fogyatékos személyek lakóotthona;
pszichiátriai betegek lakóotthona;
szenvedélybetegek lakóotthona.

A lakóotthoni ellátás formái:
a) fogyatékos személyek lakóotthona esetében,
·

rehabilitációs célú lakóotthon,

·

ápoló-gondozó célú lakóotthon;

b) pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek lakóotthona esetében rehabilitációs célú
lakóotthon.
A rehabilitációs célú lakóotthonba az a személy helyezhető el,





aki intézményi elhelyezés során felülvizsgálatban részt vett, és a felülvizsgálat
eredménye, illetve a gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján lakóotthoni
elhelyezése az önálló életvitel megteremtése érdekében indokolt;
aki családban él és képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni keretek között
biztosítható és rehabilitációja családjában nem oldható meg;
önellátásra legalább részben képes;
lakóotthonba kerülése időpontjában a tizenhatodik életévét már betöltötte, de a reá
irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem.

A fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonába - intézményből történő
elhelyezés esetén a felülvizsgálat és az egyéni fejlesztés eredményeire figyelemmel - a
fogyatékosság jellegétől és súlyosságától függetlenül helyezhető el fogyatékos személy.
A lakóotthonban elhelyezett személy részére - szükség szerint - étkezést, ruházattal, illetve
textíliával való ellátást, mentális gondozást, a külön jogszabályban meghatározott
egészségügyi ellátást, valamint az önálló életvitelhez szükséges feltételeket kell biztosítani.
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ellenőrzi a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények működését, szakmai programjának végrehajtását, az ellátások szervezését, kivizsgálja az
intézmény által biztosított szolgáltatások elleni panaszokat. Évente legalább egy alkalommal helyszíni
ellenőrzést tart.
A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője évente egy alkalommal beszámol a Képviselőtestületnek az intézmény működéséről, szakmai munkájáról.






Az intézményekben nyújtott egyes ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az intézményvezetőnek
a térítési díj megállapítása során vizsgálni kell, hogy a kérelmező az Sztv. 3. § (3) bekezdés a.)
pont hatálya alá tartozik-e. A jövedelmi és vagyon viszonyok igazolása során figyelembe kell
venni jelen rendelet 4. §-ában foglaltakat is. A térítési díjat a hazai és külföldről származó
jövedelem együttes figyelembevételével kell meghatározni.
Az intézményi térítési díjakat jelen Rendelet mellékletei tartalmazzák. Az intézményvezető a
mellékletekben meghatározott térítési díj 50%-áig terjedő térítési díjkedvezményt vagy térítési
díjmentességet adhat akkor, ha az igénybevevő életkörülményeiben kedvezőtlen változás
következett be. Különösen kedvezőtlen változás az elemi kár, lakásában bekövetkezett súlyos
kár (pl. csőtörés) egészségi állapotrosszabbodás. A térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség
legfeljebb 6 hónapra adható.
A szociális étkeztetés rászorultsági feltétele különösen, hogy a szociális étkeztetést igénylő:
-

50 éven felüli vagy
orvosi igazolás alapján (házi orvos, vagy szakorvos) mások gondozására, ellátására
szorul vagy
fogyatékosságban, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved szakorvosi igazolás
szerint vagy
a népesség-nyilvántartás, illetve környezettanulmány alapján hajléktalannak minősül
vagy
hadirokkant
Jogosulatlanul igénybevett ellátás

A jogosulatlanul igénybe vett ellátást meg kell téríteni a Sztv. 17. § (1)-(5) bekezdése alapján.
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1.sz.melléklet
A szociális étkezésért fizetendő térítési díj
Az ellátott
jövedelme (a
nyugdíj-minimum
% - a)

Az ellátott
jövedelme (Ft)

Térítési díj % (az
intézményi díj
hány %-a
fizetendő)

Étkeztetés után fizetendő térítési díj
szállítással
(adagonkéntbruttó)

szállítás nélkül
(adagonkéntbruttó)

100% - ig

28.500 – ig

20%

130 Ft

120 Ft

100 – 125%

28.501-35.625

30%

195 Ft

180 Ft

125– 150%

35.626–42.750

40%

260 Ft

240 Ft

150 – 175%

42.751–49.875

60%

390 Ft

355 Ft

175 – 200%

49.876–57.000

75%

490 Ft

445 Ft

200-300%

57.001– 85.500

85%

550 Ft

505 Ft

300% - felett

85.501 -től

100%

650 Ft

595 Ft

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ: szállítással: bruttó 650 Ft - szállítás nélkül: bruttó 595 Ft. (Az
étkeztetést 27 % áfa terheli.)
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2. sz. melléklet
A házi segítségnyújtásért, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj

Az ellátott
jövedelme (Ft)

Térítési díj % (az
intézményi díj
hány %-a
fizetendő)

Házi
segítségnyújtás
után fizetendő
térítési díj
(óránként)

100% - ig

28.500 – ig

20%

100 Ft

100 – 125%

28.501-35.625

29%

150 Ft

125– 150%

35.626–42.750

43%

220 Ft

150 – 175%

42.751–49.875

67%

340 Ft

175 – 200%

49.876–57.000

75%

380 Ft

200-300%

57.001– 85.500

84%

430 Ft

300 -350%

85.501 – 99.750

92%

470 Ft

350% - felett

99.751 - től

100%

510 Ft

Az ellátott
jövedelme (a
nyugdíjminimum
% - a)

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA: 510 Ft/óra
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
után fizetendő
térítési díj

210% - ig

60.000 – ig

210 % felett

60.001 – től

Szociálisan nem
rászorult

havi jövedelem 30ad részének 2%a/nap
100%

40 Ft/nap
120 Ft/nap
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JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI
DÍJA:
40 Ft/nap/készülék
3. sz. melléklet
A nappali ellátásért fizetendő térítési díj
Fizetendő térítési díj mértéke
Az ellátott
jövedelme (a
nyugdíjminimum % a)

Az ellátott
jövedelme (Ft)

Térítési díj %
(az intézményi
díj hány %-a
fizetendő)

100% - ig

28.500 – ig

100 – 125%

étkezés
(reggeli,
ebéd bruttó)

tartózkodás
Ft/nap

Idősek
Klubjába
történő
szállítás:
Ft/alkalom
(1 út)

21%

155 Ft

25 Ft

125 Ft

28.501-35.625

30%

230 Ft

25 Ft

125 Ft

125– 150%

35.626–42.750

42%

330 Ft

25 Ft

125 Ft

150 – 200%

42.751 – 57.000

54%

430 Ft

25 Ft

125 Ft

200 - 250 %

57.001 – 71.250

67%

540 Ft

25 Ft

125 Ft

250 - 300%

71.2511 –
85.500

76%

615 Ft

25 Ft

125 Ft

300-350%

85.501– 99.750

81%

655 Ft

25 Ft

125 Ft

350-450 %

99.751 128.250

86%

695 Ft

25 Ft

125 Ft

450% - felett

128.251 -től

93%

755 Ft

25 Ft

125 Ft

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ: 840 Ft/nap/ellátott
Reggeli: bruttó 160 Ft - Ebéd: bruttó 595 Ft - Tartózkodás: 85 Ft/nap (Az étkeztetést 27 % áfa
terheli.)
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4. sz. melléklet
Az átmeneti ellátásért fizetendő térítési díj

Az ellátott
jövedelme (a
nyugdíjminimum
% - a)

Az ellátott
jövedelme (Ft)

Térítési díj % (az
intézményi díj
hány %-a
fizetendő)

Átmeneti elhelyezésért fizetendő térítési
díj mértéke (teljes ellátás napi 3
étkezéssel) (a jövedelem 60 %-a)
Ft/nap

Ft/hó

100%-ig

28.500-ig

17%-ig

570 Ft-ig

17.100 Ft-ig

100 – 125%

28.501-35.625

17-22%

571-713 Ft

17.100-21.375 Ft

125 – 150%

35.626–42.750

22-26%

714-855 Ft

21.376-25.650 Ft

150– 200%

42.751–57.000

26-35%

856-1.140 Ft

25.651-34.200 Ft

200 – 300 %

5.7001–85.500

35-52%

1.141-1.710 Ft

34.201-51.300 Ft

300 – 400%

85.501-114.000

52-69%

1.711-2.280 Ft

51.301-68.400 Ft

400 -450%

114.001-128.250

69-87%

2.281-2.570 Ft

68.401-76.950 Ft

450% - felett

128.251 felett

87% felett

2.571 Ft felett

76.951 Ft felett

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ : 3.295 Ft/nap/ellátott
98.850 Ft/hó/ellátott
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5. sz. melléklet
A támogató szolgálat fizetendő térítési díjai
Az ellátott jövedelme
nyugdíjmin. %

Az ellátott jövedelme
(Ft)

Térítési díj % (az
intézményi díj hány
%-a fizetendő)

Személyi segítés után
fizetendő térítési díj
(óránként)

100% - ig

28.500 – ig

20%

100 Ft

100 – 125%

28.501 - 35.625

29%

150 Ft

125– 150%

35.626 – 42.750

43%

220 Ft

150 – 175%

42.751 – 49.875

67%

340 Ft

Szállító szolgálat

105 Ft/km
175 – 200%

49.876 – 57.000

75%

380 Ft

200-300%

57.001 – 85.500

84%

430 Ft

300 -350%

85.501 – 99.750

92%

470 Ft

350% - felett

99.751 - től

100%

510 Ft

Szociálisan nem rászorult intézményi ellátott

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ: személyi segítés: 510 Ft/óra
szállító szolgálat: megtett km díj: 105 Ft/km

A Gondozási Központ
gépjármű használati
szabályzata szerint.
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Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testületének
16/2002. (XII. 20.) sz. helyi rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. 16. § /1/ bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) foglalt felhatalmazás alapján az
önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a
gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja:
A pénzbeli és természetbeni ellátások
Eljárási rendelkezések
/1/ Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások megállapítására
irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti
elő.
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény,
gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a
gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti.
(3) A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások megállapításának hatásköre:
-

a rendszeres gyermekvédelmi támogatás és
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében a Képviselő-testület által átruházott
hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottságot illeti.

/4/ A pénzbeli és természetbeni ellátások iránt benyújtott kérelemhez csatolt jövedelemnyilatkozat,
illetőleg igazolás valódiságát –szükség esetén- a Polgármesteri Hivatala vagy az Egészségügyi és
Szociális Bizottság környezettanulmány készítésével ellenőrzi.
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A rendszeres gyermekvédelmi támogatás

 A Polgármester rendszeres gyermekvédelmi támogatást állapít meg annak a felsőfokú iskola
nappali tagozatán tanuló nagykorú személynek, akinek a saját, valamint a vele közös
háztartásban élő hozzátartozóinak az egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a
mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át.
 A támogatás összege havi 5000,-Ft. A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a
családban az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a
Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározott értéket.

 A rendszeres támogatás a kérelem benyújtásának hónapjától a tanulói jogviszony
fennállásáig, de legfeljebb az adott tanév végéig illeti meg a kérelmezőt. A következő tanévben
ismételten be kell nyújtani a támogatás iránti kérelmet.
 A rendszeres támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a közös háztartásban élők
jövedelemigazolását és a felsőfokú tanulmányok folytatására vonatkozó igazolást. A
rendszeres támogatás megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegének és formájának
megváltoztatásáról, továbbá a támogatás megszüntetéséről határozatban kell rendelkezni. A
határozatban fel kell hívni a kérelmezőt, hogy az ellátásra való jogosultságát érintő lényeges
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet. A kifizetés
történhet pénztárból való kifizetéssel vagy postai utalással.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti a
gyermeket, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A támogatás összege 1000,-Ft-tól
20.000,-Ft-ig terjedhet, és évente több alkalommal is adható.
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(2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban
részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként
jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya
gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3) A támogatás összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni. A támogatást engedélyező
határozat az év során folyósítandó többszöri támogatás kifizetéséről is dönthet, meghatározva az
alkalmanként kifizetésre kerülő összegeket.

(4) Jelentős többletkiadással járó esemény, mint pl. ikerszülés, többgyermekes családnál bekövetkezett
elemi csapás, ipari szerencsétlenség, vagy más egyéb katasztrófa esetén a Polgármester
150.000.-Ft-ig terjedő azonnali segélyt nyújthat.”

(5) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás étkezési térítési díj fizetéséhez való hozzájárulás céljából is
megállapítható. Az ellátás az oktatási intézményi étkeztetésben résztvevő, normatív étkezési
térítési díjkedvezményben nem részesülő gyermek után nyújtható.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egy tanévben
maximum 20.000.-Ft lehet, amely a tanév során több alkalommal – részletekben – folyósítható, a
döntésről szóló határozatban megállapítottak szerint, a gyermek gondozását ellátó szülő részére.
Megszüntetésre kerül a támogatás további részleteinek a folyósítása az intézményi étkezésben
való részvétel megszűnésével, illetve térítési díjhátralék keletkezése esetén.

A természetben nyújtott ellátások





A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás
formájában is nyújtható.
Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv- és
tanszerellátásának támogatása, a gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye,
tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének
átvállalása.
Természetbeni ellátásként lehet megállapítani a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, vagy
annak egy részét a középiskolába vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló
gyermek részére is tandíj, kollégiumi díj, albérleti díj, étkezési térítési díj átvállalása céljára.



Természetbeni ellátásként:



Az általános tanulók részére –tanulmányaik folytatása, sporttevékenységük biztosítása és
egyéb szabadidős tevékenységük segítése érdekében- az önkormányzat a tanítási időszakban
összvonalas, helyi járatú „Tanuló autóbuszbérlet” megvásárlásához támogatást nyújt.
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Az bérlettámogatásba, kérelemre a bonyhádi oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal és
Bonyhád közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező tanulók részesülhetnek, ha




az oktatási intézmények nyilvántartása alapján ingyenes tankönyvellátásban részesülnek, vagy
családjukban az egy főre jutó havi jövedelem –a törvényes képviselő nyilatkozata alapjánnem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.



Az igénybe vett támogatás csak a helyi járatú ”Tanuló autóbuszbérlet” megvásárlására
fordítható.
A támogatásra való jogosultság megszűnik, ha a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, illetve
Bonyhád Közigazgatási területén kívül létesít lakóhelyet. Ezen változást a kérelmező, illetve az
oktatási intézmény a tudomására jutástól számított 5 munkanapon belül köteles az
önkormányzatnak bejelenteni.
A támogatásra való jogosultságról a Polgármester dönt.
Pénzbeli és természetbeni támogatás együttesen is megillheti a jogosultat.”






Bonyhád Város Önkormányzata természetbeni ellátásként:
-

-

A 13. életévüket tárgyévben betöltő leánygyermekek részére – a méhnyak-rák megelőzése
érdekében – a HPV elleni védőoltáshoz támogatást nyújt.
A támogatásra a Bonyhád közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők jogosultak, ha a
családban az egy főre eső jövedelem – a törvényes képviselő nyilatkozata alapján – nem
haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum legkisebb összegének négy és félszeresét.
A támogatás összege a HPV elleni, három oltóanyagból álló oltási sorozat költsége.
A támogatásra való jogosultságról a Polgármester dönt.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások
A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik, kivéve, ha a
Gyvt. másként rendelkezik.
A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást nyújtó intézmény vezetője dönt a:
az ellátások igénybevételéről (kivéve, ha a gyermekjóléti szolgálat szolgáltatása
hatósági rendelkezésen alapul)
- a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díjról (kivéve normatív kedvezményt)
-
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A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az
ellátást biztosító intézmény vezetőjénél nyújthatja be. Az intézményvezető a kérelem elbírálása során
az alábbi szempontok figyelembevételével dönt:
-

az ellátást igénylő veszélyeztetettsége, ellátásának biztosítottsága,
szociális rászorultsága.

Az intézményvezető külön eljárás nélkül biztosítja az igénylő részére az ellátásokat, ha különösen
indokolt az azonnali ellátás. Különösen indokolt az azonnali ellátás, ha a kiskorú közvetlen és
súlyos veszélyeztetettsége áll fenn, illetve ha az ellátás igénybevételét gyámhatósági határozat írja
elő. Az intézményvezető meghatározza az ellátás igénybevételének várható időtartamát, a
szolgáltatás formáját és módját, a személyi térítési díjat, valamint a kedvezményes térítési díjakat,
ezek fizetésére vonatkozó szabályokat.
Megszűnik az ellátás:
-

a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam – illetve a meghosszabbított
időtartam – leteltével,
a jogosultsági feltételek megszűnésével,
önkéntesen igénybevett ellátás a jogosult, illetve törvényes képviselője
kezdeményezésére,
önkéntesen igénybevett ellátás az intézményvezető döntése alapján, ha az ellátást igénybevevő
a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei már nem állnak fenn.

A gyermekjóléti alapellátások
/1/ A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a
veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelőzése,
valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához.
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/2/ Bonyhád Város Képviselő-testülete a város közigazgatási területén élő – továbbá megállapodás
alapján más önkormányzat közigazgatási területén élő – ellátásra jogosultak részére az alábbiak
szerint biztosítja a gyermekjóléti alapellátásokat:
a, gyermekjóléti szolgálat:
Szociális Alapszolgáltatási Központként Működő Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálati
Feladatokat is ellátó Családsegítő Központja, Bonyhád, Perczel Mór utca 27.
b, gyermekek napközbeni ellátása:
1, Városi Bölcsőde Bonyhád, Fáy ltp.21.
2, Varázskapu Óvoda Bonyhád, Széchenyi tér 3.
3, általános iskolai napközi otthonok:



Bonyhád, Szent Imre u. 7.
Bonyhád, Fáy ltp. 34. „

c, gyermekek átmeneti gondozása: (intézményfenntartó társulási megállapodással)
Árvácska Családok átmeneti Otthona Tevel

A gyermekjóléti szolgálat
/1/ A gyermekjóléti szolgálatszervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, védőnői
szolgálattal együttműködve.
/2/ A szolgálat feladatai különösen:
a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése
a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való
hozzájutás segítése
- a védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése
- a helyettes szülői hálózat szervezése
- a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése
- az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos figyelemmel
kísérése új ellátások bevezetésének kezdeményezése
- felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni szándékozók
körülményeinek vizsgálata.
/3/ A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
-
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A gyermekek átmeneti gondozása
/1/ A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését
elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetésről,
ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről,
lakhatásáról kell gondoskodni.
/2/ A gyermekek átmeneti gondozása az önkormányzat jegyzője által kijelölt helyettes szülőnél
szervezhető meg, illetve családok átmeneti otthonában. Az átmeneti gondozás – egy gondozott
esetében – az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkettő hónapig tart.
/3/ A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását – a szülők kérelmére vagy
beleegyezésével – saját háztartásában biztosítja.
/4/ A helyettes szülő tevékenységet helyettes szülői jogviszonyban végzi, amely jogokat és
kötelességeket tartalmazó, írásba foglalt megállapodás alapján jön létre. A Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás megkötésére.
/5/ A helyettes szülői ellátás térítésmentes.

A gyermekek napközbeni ellátása
/1/ Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek
életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését (foglalkoztatását) és étkeztetését
szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük,
egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.
/2/ A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: bölcsőde, óvoda, általános iskolai
napközi.
/3/ A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását,
szakszerű gondozását és nevelését biztosítja.
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/4/ A bölcsődei ellátás megszűnik annak a nevelési évnek a végén, amikor a gyermek a 3. életévét
betölti (kivéve, ha a gyermek testi vagy szellemi fejlettsége alapján még nem érett az óvodai nevelésre,
ebben az esetben a bölcsődei nevelés egy évvel meghosszabbodik).

A térítési díjak
/1/ A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó
szolgáltatások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.
/2/ Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi
összege.
/3/ A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg az intézményi térítési díj egy napra jutó,
általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett étkezések száma és a normatív kedvezmények
figyelembevételével.
/4/ A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
/5/ A nevelési-oktatási intézmény vezetője egyéni rászorultság alapján étkezési térítési díjkedvezményt
állapíthat meg.
Rászorult különösen az a család, ahol
-

az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 80 %-át,
vagy
a Gyvt. 148. § /5/ bekezdésében meghatározott normatív kedvezmény több
jogcímen is megilleti.

/6/ Az intézményi térítési díjat és az egyéni rászorultság alapján adható térítési díjkedvezményeket
jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(7) A bölcsődei ellátásért az étkezési térítési díjon felül gondozási díjat kell fizetni a gyermek
gondozásáért, neveléséért, nappali felügyeletéért.
o
Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől
számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.
o
Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet vagy annak a normatív
kedvezményeken, illetve egyéni kedvezményeken túl további csökkentését (elengedését) kéri, a
képviselő-testülethez fordulhat. A képviselő-testület a kérelem tárgyában határozattal dönt.
o
A személyi térítési díjat egy havi időtartamra előre kell megfizetni. A bölcsődei személyi
térítési díjat az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónap utolsó napjáig lehet befizetni. Az igazolt
betegség bejelentésének napjától a kötelezett mentesül a távolmaradás idejére a gondozásért fizetendő
térítési díjfizetési kötelezettsége alól.
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Melléklet
Gyermekétkeztetés
Intézményi térítési díjak
(nyersanyagköltség egy ellátottra jutó napi összege)
összesen

tízórai

ebéd

uzsonna

óvoda

348

57

240

51

általános iskola

399

62

276

61

középiskola

707

166 (reggeli)

331

210 (vacsora)

Bölcsődei térítési
díj Ft/fő/nap

összesen

tízórai

étkeztetés

348

gondozás

209

összesen

557

Diétás étkeztetés díjai:

ebéd

57

uzsonna

240

Óvoda, bölcsőde

ált. iskola

348

399

51

középiskola

Személyi térítési díjkedvezmény:
Az intézményvezető egyéni rászorultság alapján [12. § (5)] étkezési térítési díjkedvezményt adhat,
melynek alapján a térítési díj 30 %-a fizetendő:
összesen

tízórai

ebéd

uzsonna

Óvoda,bölcsőde

104

17

72

15

általános iskola

120

19

83

18

középiskola

212

50 (reggeli)

99

63 (vacsora)

Diétás étkeztetés díjai:

Óvoda, bölcsőde

ált. iskola

104

120

A személyi térítési díjat 27 %-os Áfa terheli, kivéve a bölcsődei gondozási díjat.

középiskola

Szociális ellátások 2013

FELNŐTT HÁZIORVOSOK, Bonyhád
NÉV

Dr. Cseh Miklós

Dr. György Mária

Dr. Kovács Katalin

Dr. Major Brigitta

Dr. Molnár Mária

Dr. Rumbus Zoltán

Dr. Sebestyén József

ELÉRHETŐSÉG

RENDELÉSI IDŐ

7150. Bonyhád, Gagarin u. 4.
tel: 74/451-341

Rendelési idő:
hétfő: 8:00 - 12:00
kedd: 8:00 - 12:00
szerda: 8:00 - 12:00
csütörtök: 10:00 - 12:00
péntek: 13:00 - 16:00

7150. Bonyhád, Szent Imre
tel: 74/451-231

Rendelési idő:
hétfő: 11:00 - 15:00
kedd: 8:00 - 12:00
szerda: 11:00 - 15:00
csütörtök: 8:00 - 11:00
péntek: 8:00 - 11:00

7150. Bonyhád, Gagarin u. 4/b.
tel: 74/451-366

Rendelési idő:
hétfő: 8:00 - 12:00
kedd: 15:00 - 17:00
szerda: 8:00 - 12:00
csütörtök: 10:00 - 12:00
péntek: 8:00 - 12:00

7150. Bonyhád, Dózsa u. 4-6.
tel: 74/454-019

Rendelési idő:
hétfő: 8:00 - 10:00, 12:30 - 14:30
kedd: 8:00 - 10:00, 12:30 - 14:30
szerda: 8:00 - 10:00, 12:30 - 14:30
csütörtök: 8:00 - 10:00, 12:30 - 14:30
péntek: 8:00 - 12:00

7150. Bonyhád, BajcsyZsilinszky u. 25.
tel: 74/451-754

Rendelési idő:
hétfő: 8:00 - 11:00
(14:00 - 16:00 Majos)
kedd: 12:00 - 15:30
szerda: 8:00 - 12:00
csütörtök: 8:00 - 12:00
péntek: 8:00 - 12:00

7150. Bonyhád, Perczel u. 49.
tel: 74/451-909

Rendelési idő:
hétfő: 8:00 - 9:30
kedd: 12:00 - 16:00
szerda: 13:00 - 14:30
csütörtök: 8:00 - 12:00
péntek: 8:00 - 11:00

7150. Bonyhád, Rákóczi u. 3.
tel: 74/451-127

Rendelési idő:
hétfő: 8:00 - 12:00
kedd: 8:00 - 12:00
szerda: 14:30 - 16:00
csütörtök: 13:00 - 16:00
péntek: 8:00 - 12:00
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BONYHÁD és a kistérségi ÖNKORMÁNYZATOK

NÉV

CÍM

ELÉRHETŐSÉG

POLGÁRMESTER

Aparhant Községi
Önkormányzat

7186. Aparhant,
Kossuth u. 34.

Telefon/Fax: 74/483-792
polgarmester@aparhant.hu

Szűcs György

Bátaapáti

7164 Bátaapáti,
Petőfi utca 4.

Telefon: 74/ 409-295
Fax: 74/ 409-255
bataapati@freemail.hu

Darabos Józsefné

Bonyhád Városháza

7150. Bonyhád,
Széchenyi tér

Telefon:74/500-200
Fax: 74/500-280
polgarmester@bonyhad.hu

Potápi Árpád

7158. Bonyhádvarasd,
Petőfi S. u. 131.

Telefon/Fax: 74/404-660

Csaba Józsefné

7161. Cikó,
Iskola tér 1.

Telefon: 74/550-025
Fax: 74/454-656
ciko@ciko.hu

Dr. Ferencz Márton

Telefon/Fax: 74/488-213

Ignácz István

Telefon: 74/887-279
Fax: 74/887-280
Telefon: 74/409-182
Fax: 74/409-382

Bognár László

Telefon/Fax: 74/459-985

Csoma József

Telefon: 74/588-060
Fax: 74/488-188

Botta György

Telefon/Fax: 74/483-765

Kelemen Ferenc

Telefon/Fax: 74/431-923

Bányai Károly

Telefon: 74/488-014
Fax: 74/588-000
Telefon: 74/538-002
Fax: 74/438-022
Telefon: 74/404-292
Fax: 74/404-464

Máté Ambrus
Gödrei Zoltán

Telefon/Fax: 74/458-205

Simon László

Telefon: 74/482-410
Fax: 74/482-587

Höfler József

Telefon/Fax: 74/482-358

Lőrincz Józsefné

Telefon: 74/493-043
Fax: 74/591-034
Telefon: 74/409-350
Fax: 74/409-382

Glöckner Henrik

Bonyhádvarasd
Cikó Község
Polgármesteri
Hivatal
Dúzs
Felsőnána
Grábóc
Györe
Hőgyész
Izmény
Kakasd
Kalaznó
Kéty
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
Mőcsény

7224. Dúzs,
Béke u. 13.
7175. Felsőnána,
Rákóczi u. 36.
7162. Grábóc,
Rákóczi u. 84.
7352. Györe,
Petőfi u. 3.
7191. Hőgyész,
Kossuth u. 1.
7353. Izmény,
Fő u. 23.
7122. Kakasd,
Rákóczi u. 285.
7194. Kalaznó,
Fő u. 176.
7174. Kéty,
Petőfi u. 70.
7159. Kisdorog,
Kossuth u. 187.
7356. Kismányok,
Kossuth u. 49.
7183. Kisvejke,
Rákóczi u. 86.
7184. Lengyel,
Petőfi u. 53.
7165. Mórágy,
Alkotmány u. 3.
7163. Mőcsény,
Béke u. 2.

Mucsfa

7185. Mucsfa,
Kossuth u. 50.

Telefon/Fax: 74/483-539

Mucsi

7195. Mucsi,

Telefon: 74/524-031

Takács László

Klein Mihály

Krachun Elemér
Müller János
Binder Kornél
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Dózsa u. 73.
7176. Murga,
Szabadság u. 124.
7355. Nagymányok,
Dózsa u. 28.
7186. Nagyvejke,
Fő u. 20.
7181. Tevel,
Fő u. 288.
7354. Váralja,
Kossuth u. 203.
7182. Závod,
Új u. 13.
7173. Zomba,
Fő tér 1.

Murga
Nagymányok
Nagyvejke
Tevel
Váralja
Závod
Zomba

Fax: 74/404-621
Telefon: 74/438-015
Fax: 74/433-104
Telefon: 74/558-040
Fax: 74/558-043

Felkl Márton
Karl Béla

Telefon/Fax: 74/483-494

Pfaff Ferenc

Telefon/Fax: 74/524-010

Héri Lászlóné

Telefon: 74/558-052
Fax: 74/558-053

Molnár Péterné

Telefon/Fax: 74/482-106

Szász János

Telefon/Fax: 74/433-0221

Szűcs Sándor

TOLNA MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK

Település

Elnök neve

Levelezési cím

Telefonszám

E-mail

SZEKSZÁRDI JÁRÁS
7149 Báta,
Báta

Balogh László

20/292-9150

baloghkakukk@freemail.hu

30/972-3199

kertbaratok@freemail.hu

30/204-5729

mzsoltzene@freemail.hu

Fő u. 147.
Bátaszék,
Bátaszék

id. Bihari László
Budai u. 15.
Bogyiszló,

Bogyiszló

Mihalovics Zsolt
Kossuth u. 28.
7144 Decs,

Decs

Gómán Ernő

pasarunka@freemail.hu
20/ 341-8335

Fő utca 23.

lungodromdecs@freemail.hu

7133 Fadd,
Fadd

Fodor József

70/320-7494

titkarsagfaddph@tolna.net

70/677-4761

lindike09@gmail.com

30/422-6449

zsolnai.l73@freemail.hu

30/362-0465

orsos.gyorgy@citromail.hu

Dózsa Gy. u. 12.
Fácánkert,
Fácánkert

Bogdán Péter
Árpád u. 38.
Felsőnána,

Felsőnána

Zsolnai Lajos
Rákóczi u. 2.

Harc

Orsós György

7172 Harc,
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Fő u. 59.
Kistormás

Lakatos József

Kölesd

Hevesi György

7068 Kistormás,
Kossuth u. 27.

30/994-8790

Kajdacs,

g.hevesi@freemail.hu
30/416-5832

Ságvári E. u. 391.
Medina

Pusztai Lajos

Őcsény

Kalányos János

lak1964@freemail.hu

7057 Medina,
Bajcsy Zs. U. 26.

orsos.julcsi2003@citromail.hu
70/227-0653

7143 Őcsény,
74/496-872

ocsenyph@tolna.net

74/496-556

sarpilis.onk@gmail.com

70/565-5217

kisebbsegtengelic@freemail.hu

30/844-3750

hugicca23@hotmail.com

20/342-0952

dundi00@freemail.hu

30/412-6933

szedresirkt@gmail.com

Fő u. 35.
7145 Sárpilis,
Sárpilis

Rafael Róbert
Béke tér 1.
Tengelic,

Tengelic

László József
Kossuth u. 36.
Tolna,

Tolna

Karaszi Károly
Hősök tere 1.
7100. Szekszárd,

Szekszárd

Sárközi János József
Béla király tér 8.
7056 Szedres,

Szedres

Orsós József
Arany János út 2.
7173 Zomba,

Zomba

30/376-8554,

Szancsik Mária

flamingoom@citromail.hu
Fő tér 1.

74/674-426
TAMÁSI JÁRÁS

Értény
Felsőnyék

Orsós László

7093 Értény, Béke
tér 325.

Szilágyi József

74/476-495,
erteny@tolna.net
20/299-7782
30/503-0204

danko1@freemail.hu
pmhfurg@furged.hu

Fürged

Lendvainé Kökény
Edit

7087 Fürged,
30/600-7212

furged@polghiv.tolnamegye.hu

Ifjúság utca 33.
klaudu92@indamail.hu

Hőgyész

Kovács János

7191 Hőgyész,

30/912-1290

hivatal@hogyesz.hu
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Kossuth tér 13.
7094
Koppányszántó,
Szabadság u. 67.

74/476-406,
20/433-6826

kalanyos46@freemail.hu

30/319-5582

magyarkeszi@polghiv.tolnamegye.hu

7092 Nagykónyi,
Nagy u. 93.

74/576-035

orsosistvan1976@freemail.hu

Balogh János

7097 Nagyszokoly,
Petőfi u. 276.

74/478-436

nagyszokoly@polghiv.tolnamegye.hu

Ozora

Sztojka Kovács
Gyula

7086 Ozora,
Szabadság tér 1.

30/235-1615

szunyi1962@freemail.hu

Pári

Bogdán István

Koppányszántó

Kalányos János

Magyarkeszi

Orsós László

Nagykónyi

Orsós István

Nagyszokoly

7091 Pári,
tabisbog@freemail.hu
Nagy u. 18.

7095 Újireg,
Újireg

Orsós Endréné

marika620403@freemail.hu
Rákóczi u. 11.
orsos68@freemail.hu

Simontornya

Orsós István

30/844-1440
feketer73@freemail.hu

Szakály

Tóhné Kovács
Erzsébet

7192 Szakály,
74/588-078.

tothm84@hotmail.com

Kossuth út 11.
lupo01@citromail.hu

Tamási

Brandt Róbert

70/2897240

tamasicko@citromail.hu
jerzsa.tamasicko@freemail.hu

Tolnanémedi

Kökény Gyula

Gyönk

Kalányos János

Tolnanémedi,
Pincehelyi u. 24.

mona198110@freemail.hu

7064 Gyönk,
74/448-117

tmrkosz@vipmail.hu

Ady u. 562.
Varsád

Andrásiné Szakály
Ildikó

7067 Varsád,
Ady u. 4.

74/448-180,
30/534-80-49

andrasigabriella@freemail.hu
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BONYHÁDI JÁRÁS
Bonyhád

Babai László

Kisvejke

Sárközi Mátyás

20/966-90-88

babailaci@freemail.hu

30/331-69-52

kisvejke@freemail.hu

7183 Kisvejke,
Rákóczi u. 95.
7355 Nagymányok,
Nagymányok

Orsós Zoltán

30/2096637

polghiv@nagymanyok.hu

30/9358767

moragy@polghiv.tolnamegye.hu

74/524-010

tevel@t-online.hu

30/376-8554

szancsikmaria@gmail.com

Dózsa Gy. u. 28.
Mórágy

Tevel

Petrovics Gizella
Ingrid
Nagy Szabolcs
Mátyás

7165 Mórágy,
Petőfi u.38.
7181 Tevel,
Fő u. 288.
7173. Zomba,

Zomba

Szancsik Mária
Fő tér 1.

DOMBÓVÁRI JÁRÁS
7225 Csibrák,
Csibrák

Sárközi Jenő, Orsós
János

Orsós Antal/
Dombóvár

Horváth Elemér,
Majláth László

Vörös Hadsereg u.
52.

7200 Dombóvár,
Szent István tér 1.

7228 Döbrököz,
Döbrököz

Farkas János
Páhy utca 45

74/401-010

0620/449-0523
0620/275-76-40
(0630/460-0005) Majláth tel:
30/9563067
74/435-182 ,
70/5722497

7227 Gyulaj,
Gyulaj

Orsós László

Orsós György

Kurd

Kiss Sándorné

polgarmester@dombovar.hu
majlathlaszlo50@gmail.com

opre.roma@freemail.hu

jegyzo.gyulaj@tolna.net
30/501-82 04

Szent Imre tér 1.
Kocsola

korjegyzo@kurd.hu

7212 Kocsola,
Kossuth u. 59.

okgyulaj@tolna.net
20/3979036

ckokocsola@citromail.hu

74/401-011

ckokurd@freemail.hu

7226 Kurd,
Petőfi S. u. 11.
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Nak

Sárközi József

7215 Nak,

74/585-002,

Fő u.127.

74/585-003

nakiok@tolna.net

7213 Szakcs,
Szakcs

Sárközi József

74/485-303

korjegyz@tolna.net

Kossuth L.u.4.
PAKSI JÁRÁS
7043 Bikács,
Bikács

Kovács Ildikó
Kossuth u. 20.

20/ 5841949,
20/5322555

Dunaszentgyörgy Györgye Gábor
Dunaföldvár

Bogdán László

ildiko0624@citromail.hu

titkarsagpmhivdsztgy@axelero.hu
7020 Dunaföldvár,
Dózsa Gy. u. 42.

30/639-10-98

dfv.civilszerv@freemail.hu
csonkaimre@freemail.hu

Nagydorog

Csonka Imre

7044 Nagydorog,
Kossuth u. 81.

30/ 9059580

kistic@freemail.hu
kistica@freemail.hu
deloro@citromail.hu

Németkér

Pongó Ignác

70/38-78-397

pongoanita@citromail.hu

Gerjen

Id. Vidák Attila

20/945-53-77

phgerjen@tolna.net

Paks

Berki Attila

30/255-82-03

duplabbt@citromail.hu

Pálfa

László József

7042 Pálfa,
Alkotmány u. 5.

30/ 3412507

laszlo.joska@freemail.hu

Sárszentlőrinc

Csonka József

7047 Sárszentlőrinc,
Petőfi u. 22.

30/621-11-10

csonka.jozsef@citromail.hu
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Tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények a megyében:
TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ( TM ISZI) KÖZPONT

Hétszínvilág Otthon Szekszárd
30 fő kiskorú értelmi fogyatékosok ápoló-gondozó otthona
30 fő nagykorú értelmi fogyatékosok ápoló-gondozó otthona
40 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye
7100 Szekszárd, Szentmiklósi út. 9.
Tel: 74/512-660 e-mail: igazgatoiszi@tmiszi.hu
Igazgató: dr. Sudár Gézáné
Igazgató-helyettes: Pál Mária e-mail:palmaria@tmiszi.hu
Gazdasági vezető: Pfundtner Sándor

Telephelyek
Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon
100 fő értelmi fogyatékosok ápoló-gondozó otthona
70 fő pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona
7150 Bonyhád, Schweitzertanya 51.
Tel: 74/550-803 e-mail: otthonvez.bhad@tmiszi.hu
Otthonvezető: Tóthné Ömböli Henrietta
Csilla von Boeselager Otthon
40 fő szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona
60 fő szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
7053 Tengelic, Alsótengelic 14.
Tel: 74/432-207, 432-414 e-mail: csillavon@freemail.hu
Otthonvezető: Bán Edit
Szent András Otthon
70 fő pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona
7025 Bölcske, Andráspuszta 1.
Tel: 75/335-068 e-mail: otthonvez.bolcske@tmiszi.hu
Otthonvezető: Takács Istvánné
Dunaföldvári Idősek Otthona
60 fő idősek ápoló-gondozó otthona
7020 Dunaföldvár, Paksi u. 70.
Tel: 75/541-213 e-mail:otthonvez.dfvar@tmiszi.hu
Telephelyvezető: Mohai Istvánné
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Margaréta Otthon
92 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye
7193 Regöly, Majsapuszta
Tel: 74/502-046, 402-564 Fax:502-045 e-mail: otthonvezetoregoly@tmiszi.hu
Otthonvezető: Dunai Jánosné
Lakóotthon
8 fő értelmi fogyatékosok rehabilitációs célú lakóotthona
7193 Regöly, Rákóczi u. 46.
Mechwart András Otthon
115 fő értelmi fogyatékosok ápoló-gondozó otthona
7061 Belecska, Petőfi telep 2.
Tel: 74/406-106 e-mail: otthonv.belecska@tmiszi.hu
Otthonvezető: Vörös Gyuláné
Palánki Idősek Otthona
56 fő idősek ápoló-gondozó otthona
Szekszárd, Palánki u. 2.
Tel: 74/529-090 e-mail: palankotthonvezeto@tmiszi.hu
Otthonvezető: Varga Dóra
Sárpilisi Idősek Otthona
70 fő idősek ápoló-gondozó otthona
7145 Sárpilis, Béke tér 5.
Tel: 74/496-484 e-mail: otthonv.sarpilis@tmiszi.hu
Otthonvezető: Móricz Jánosné
Szivárvány Idősek Otthona
100 fő idősek ápoló-gondozó otthona 33 emeltszintű férőhellyel
7140 Bátaszék, Bezerédj u. 13.
Tel:492-866 Fax: 492-868 e-mail: wagnerferenc@tmiszi.hu
Otthonvezető: dr. Wágner Ferenc
Tölgyfa Otthon
150 fő értelmi fogyatékosok ápoló-gondozó otthona
7042 Pálfa, Alkotmány u. 20.
Tel: 75/339-015, 339-024 e-mail: otthonvezeto.palfa@tmiszi.hu
Otthonvezető: Kovács István
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Szoceg Nonprofit Kft., Központ 7621 Pécs, Jókai u. 1.
+36 72 513 813
ugyfelszolgalat@szoceg.hu

Gondviselés Időskorúak
Otthona, Bonyhád
idősek ellátása
55 férőhely

Bonyhád, Bank
u. 3.

Szociális Ellátó
Központ, Decs
idősek ellátása
75 férőhely

Decs, Ady E. u. 4-6.

Mecsekvölgye Otthon, Máza
pszichiátriai betegek otthona
55 férőhely

Máza,
Szabadság u. 19.

+36 72 513 815

+36 74 679 669
+36 20 212 0032

gondviseles@szoceg.
hu

+36 74 595 090
+36 20 924 6676

decs@szoceg.hu

+36 72 389 468
Fax:
+ 36 72 589 026

maza@szoce
g.hu
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Kiadja a Laurus Alapítvány a TÁMOP–5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez
című projekt tájékoztató kiadványaként
Kiadás éve: 2013.
Kiadásért felelős: Dudás Olga
Készült: 100 példányban

