A MARCALI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
TÁJÉKOZTATÓ
A 2016. évi igénybe vehető pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
I. Települési önkormányzat hatásköre:
a). Települési lakhatási támogatás: A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott támogatás.
b). Méltányossági ápolási díj: Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni
ápolását vállaló nagykorú hozzátartozó ellátása.
c). Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez: A települési önkormányzat képviselőtestülete méltányosságból állapítja meg a gyógyszerkiadások viseléséhez.
d). Rendkívüli települési támogatás: A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint rendkívüli települési
támogatást nyújt.
e). Köztemetés
A haláleset szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere gondoskodik az elhunyt
személynek az eltemettetéséről, ha nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
II. Járási hivatal hatásköre
a). Aktív korúak ellátása
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk
részére nyújtott ellátás. Az aktív korúak ellátására jogosultak pénzbeli ellátásának két típusa van:
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás biztosítható a munkavégzésre alkalmas személyek
részére, valamint
- egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás biztosítható a munkavégzésre valamilyen
okból nem alkalmas személyek részére.
b). Időskorúak járadéka: Az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik
szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak,
illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek.
c). Ápolási díj (emelt, kiemelt): Az ápolási díj a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg hozzátartozót
ápoló személy számára biztosítható ellátás.
d). Közgyógyellátás: A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány adható ki.
e). Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális alapon: Az a személy, aki az
egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult, mert nem biztosított, szolidaritási alapon sem jogosult az
egészségügyi szolgáltatásra, és nem részesül olyan rendszeres pénzellátásban, mely őt az egészségügyi
szolgáltatásra jogosítaná, és jövedelmi helyzete miatt nem képes az egészségügyi szolgáltatási járulék
megfizetésére.
Az igénybe vehető ellátásokról részletes tájékoztatás kérhető:
Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Cím: 8700 Marcali, Dózsa Gy.u.9.
Telefon:311-102
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