
Jegyzőhatáskörbe tartozó szociális ellátások

1. Ápolási díj

A kérelemhez minden esetben mellékelni kell az ápolt személy háziorvosa által kiállított
orvosi igazolást, valamint a családtagok jövedelemigazolását.

2. Időskorúak járadéka

A kérelemhez a családtagok jövedelemigazolása szükséges.

3. Közgyógyellátás

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmezőháziorvosa által kiállított Háziorvosi igazolást,
valamint alanyi jogosultság esetén a szükséges határozat másolatát, normatív és
méltányossági jogosultság esetén a családtagok jövedelemigazolását.

4. Rendszeres szociális segély

A kérelemhez mellékelni kell aktív korú nem foglalkoztatott személy esetén:
- a Regionális Munkaügyi Központ által kiállított Hatósági Bizonyítványt
- családtagok jövedelemigazolását, vagyonnyilatkozatát
- 16. életévet betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolást,
- tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság esetén a magasabb összegű családi

pótlékról, rokkantsági járadékról, saját jogú rokkantsági nyugdíjról, vakok személyi
járadékáról, vagy fogyatékossági támogatásról szóló igazolást, vagy határozatot,

- legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat (bizonyítvány) másolatát.

A kérelemhez mellékelni kell egészségkárosodott személy esetén:
- a 67%-os munkaképesség-csökkenést igazoló OOSZI szakvéleményt, vagy
- vakok személyi járadékáról, illetve fogyatékossági támogatásról szóló igazolást.

5. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei

a) Közlekedési támogatás:

Mellékelni kell a kérelemhez a családtagok jövedelemigazolását, tanulói jogviszony
fennállása esetén iskolalátogatási igazolást, munkaviszony fennállása esetén munkáltatói
igazolást.
Minden esetben mellékelni kell a kérelmezőháziorvosa által kiállított 7. pontos igazolást!

b) Szerzési támogatás:

Családtagok jövedelemigazolását kell a kérelemhez csatolni, valamint a súlyos
mozgáskorlátozott érvényes vezetőengedélyének másolatát, ha nem rendelkezik érvényes
vezetői engedéllyel, akkor a közös háztartásában élőházastárs, élettárs írásbeli nyilatkozata
arról, hogy vállalja a súlyos mozgáskorlátozott szállítását.
Ha a súlyos mozgáskorlátozott személyt a vele közös háztartásban legalább 1 éve együtt élő
nagykorú gyermeke, vagy testvére szállítja, akkor az őírásbeli nyilatkozatuk is kell!



c) Átalakítási támogatás:

Családtagok jövedelemigazolását kell a kérelemhez csatolni, valamint a súlyos
mozgáskorlátozott érvényes vezetőengedélyének másolatát, ha nem rendelkezik érvényes
vezetői engedéllyel, akkor a közös háztartásában élőházastárs, élettárs írásbeli nyilatkozata
arról, hogy vállalja a súlyos mozgáskorlátozott szállítását.
Ha a súlyos mozgáskorlátozott személyt a vele közös háztartásban legalább 1 éve együtt élő
nagykorú gyermeke, vagy testvére szállítja, akkor az őírásbeli nyilatkozatuk is kell!
Kell a kérelemhez az átalakítandó gépjárműforgalmi engedélye is.


