
Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. 

(X. 29.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 

5. Települési ápolási támogatás 

15. § (1) Települési ápolási támogatásra jogosult az a gyöngyöshalászi bejelentett állandó 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött tartósan 

beteg gyöngyöshalászi bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személy ápolását, gondozását végzi és a beteg ápolása miatt létfenntartása veszélyeztetett. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kérelmező létfenntartása akkor veszélyeztetett, ha a 

háztartásában az egy főre számított havi családi jövedelem: 

a) nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét 

(28.500.- Ft), vagy 

b) egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-

át (42.750.- Ft) nem haladja meg. 

(3) Nem jogosult települési ápolási támogatásra a hozzátartozó az Szt. 42. § (1) bekezdésében 

meghatározott esetek fennállása esetén. 

(4) A kérelemhez csatolni kell 

a) a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg; és 

b) arra vonatkozó orvosi szakvéleményt, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. 

16. § (1) A települési ápolási támogatás megszüntetésére alkalmazni kell az Szt. 42. § (2), (3) 

és (3a) bekezdését. 

(2) Az ápolást végző személy az Szt. 42. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségét akkor 

nem teljesíti, ha több egymást követő napon nem gondoskodik: 

a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, így különösen: 

aa) a megfelelő – legalább napi egyszeri – meleg étel biztosításáról, és 

ab) a gyógyszerhez való hozzájutásról, és 

ac) az egyéb alap ápolási feladatok ellátásáról, vagy 

b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményének biztosításáról, különösen: 

ba) a fürdetésről, mosdatásról, és 

bb) a lakás takarításáról és tisztántartásáról, vagy 

c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről. 

17. § Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a házi segítségnyújtást 

végző rendszeres időközönként, havonta legalább egy alkalommal ellenőrzi, és az ellenőrzési 

tapasztalatairól évente vagy nem megfelelő kötelezettségteljesítés esetében az ellenőrzést 

követően haladéktalanul értesíti a jegyzőt. 

18. § (1) A települési ápolási támogatás havi összege az ápolási díj központi költségvetésről 

szóló törvényben meghatározott alapösszegének 80%-a. 

(2) A támogatást havi rendszerességgel, minimum 6 és maximum 12 hónapra lehet 

megállapítani. 

19. § A települési ápolási támogatásra való jogosultságról átruházott hatáskörben a Szociális 

Bizottság dönt. 

 


