Hevesvezekény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

A szociális gondoskodás helyi szabályairól

Hevesvezekény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokxól szóló 1993. évi III. törvény 1. ~ (2) bekezdésében, 10. ~ (1) bekezdésében,
25. ~ (3) bekezdés b) pontjában, 26. ~-ában, 32. ~ (3) bekezdésében, 45. *-ában, 48. ~ (4)
bekezdésében, a 132. ~ (4) bekezdés g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Sztv.) alapján kiterjed:
a) az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező azon magyar állampolgárokra, akik életvitel szerűen a településen élnek;
b) a település közigazgatási területén élő bevándorolt személyekre;
c) a település közigazgatási területén élő letelepedett személyekre;
.

d) a magyar hatóságok által menekültként vagy oltalrnazottként elismert, a település
közigazgatási területén élő személyekre;
•e) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor Úgy nyilatkozott, hogy
tartózkodási helye a település közigazgatási területén van.

(2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak
—

ide értve az Sztv. 3. ~ (2) bekezdésében foglalt személyeket is

—

rendkívüli települési

támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy
életét, testi épségét veszélyezteti.

Hatásköri és általános eljárási rendelkezések

2.

~.

(1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező
rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat, az Sztv. 4—16. *-a határozza meg.

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok, az adott ellátáshoz
kapcsolódva kerülnek meghatározásra.
(3) Az e rendeletben szabályozott települési támogatás iránti kérelmet, az Átányi Közös
Önkormányzati Hivatal Hevesvezekényi Kirendeltségénél (továbbiakban: Hivatal) lehet
előterjeszteni, a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon.
(4) A

kérelmezőnek

a

kérelemben,

illetve

az

annak

mellékleteként

benyújtott

dokumentumokban feltüntetett jövedelem adatokat az Sztv. 10. ~-ában meghatározottak
szerint kell igazolnia.
(5) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezelt ellátás helyett más ellátásra lenne
jogosult, erre a tényre a f~gye1mét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok
alapján annak feltételei fennállnak, az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.

(6) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv-ben foglaltakat kell
alkalmazni.

(7) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban

fellelhetők.
(8) A települési támogatásra nem jogosult az a kérelmező, aki az önkormányzat felé fennálló
tartozással rendelkezik.
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3. *.
(1) A döntésre jogosult szerv a döntését a benyújtott kérelem, illetve annak mellékletei alapján
köteles meghozni, a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül.

(2) A pénzbeli kifizetést elrendelő határozat rendelkezése alapján, a kifizetést a Hivatal postai
úton címre utalással, folyószámlára utalással, vagy házipénztárból történő kifizetéssel
teljesíti.

(3) A természetbeni ellátásokat a Hivatal

—

a megállapító határozat rendelkezése szerint

—

ajándékutalvámiyal; számla kiegyenlítésével; az ellátást, szolgáltatást nyújtó részére
utalással; vagy harmadik személy részére utólagos elszámolással, a házipénztárból történő
kifizetéssel teljesíti.
(4) A megállapított rendszeres települési támogatások kifizetése havonta utólag, minden hónap
5. napjáig történik, a rendkívüli települési támogatást a határozat meghozatalától számított
3 napon belül kell kifizetni.

4. ~.
(1) Hevesvezekény Község Képviselő-testülete, az alábbi települési támogatási formákat
biztosítja:
a) rendkívüli települési támogatás,
b) lakhatási támogatás,
c) temetési támogatás,
d) gyógyszertámogatás,
e) gyermekszületési támogatás,
O

tanévkezdési támogatás,

g) ápolási támogatás,
h) támogatás idősek napjára
i) karácsonyi ajándékcsomag.
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(2) A kérelmező az (1) bekezdés b), d), g) pontjai közül egyszerre csak egy támogatási formát
vehet igénybe, valamint az (1) bekezdés a), c), e), f) pontjaiban szereplő, támogatások
formák közül is szintén egy időben egyszerre csak az egyiket veheti igénybe.

(3) Elutasított kérelem esetén, ugyanazon személy, ugyanazon ügyben változatlan feltételek
-

hiányában 3 hónapon belül nem nyújthat be ismét kérelmet az önkormányzathoz.
-

5.

*.

E rendeletben meghatározott települési támogatás iránti kérelmek elbírálása a polgármester
hatáskörébe tartozik.

Települési támogatások

Rendkívüli települési támogatás

6.

~.

(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők kérelemre ‚‘agy hivatalból azok, akik
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak és
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-a, vagy
b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének legfeljebb 350%-a.

(2) A rendkívüli települési támogatásban a kérelmező vagy családja évente legfeljebb két
alkalommal részesíthető.

(3) Az egy alkalommal nyújtható rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege 50.000
Ft.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a többlet kiadásokat igazoló dokumentumokat.
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Lakhatási támogatás
7.

*.

(1) Az önkormányzat lakhatási támogatást nyújt, a szociálisan rászorult személyeknek,
családoknak, az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben meghatározott feltételek
fennállása esetén.

(2) A támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300

%-

át, egyedülálló személy esetén a 350 %~át.

(3) A lakhatási támogatást a kérelem beérkezését követő hónap első napjától egy év
időtartamra kell megállapítani.
(4) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától. E rendelkezés alkalmazásában külön
lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és ajogerős bírói határozattal megosztott
lakás lakrészeit.

(5)

A támogatás pénzbeli és természetbeni formában is nyújtható a kérelmező részére.

(6) A pénzbeli támogatás a kérelmező illetve a családja lakhatási költségeihez való pénzbeli
hozzájárulás. Lakhatás költsége elsősorban a rezsiköltség (víz, gáz, villany, szemétszállítás
stb.).

(7) A természetbeni támogatás feltétele:
A kérelmező köteles előrefizetős mérőórát felszereltetni, melyet az önkormányzat a
megállapított lakhatási támogatás mértékéig havonta feltölt, ellenkező esetben az
önkormányzat közvetlenül a szolgáltató részére folyósítja a támogatás összegét.

(8) A támogatást csak az általa lakott ingatlan tulajdonosa, bérlője, haszonélvezője, valamint
özvegyi joggal rendelkező személy veheti igénybe.
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(9) A kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani a Hivatalhoz,
melyhez mellékelni kell, a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók
a kérelem benyújtását megelőző hónap -jövedelemigazolását.

(10)A lakhatási támogatás összege: 5.000- Ft/hó.

Temetési támogatás
8.

~.

(I) Temetési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki az elhunyt személy
eltemettetéséről gondoskodott, és annak tényét, saját nevére szóló számlával igazolja.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított
temetési támogatás összege: 20.000-Ft.
(3) A kérelem elbírálásához mellékelni kell, az elhunyt személy halotti anyakönyvi
kivonatának a másolatát, és a temetés költségéről szóló számla másolatát.

.

(4) A kérelem az eltemettetést követő 90 napon belül lehet benyújtani az önkormányzathoz.

Gyógyszertámogatás
9. *•
(1) Az

egészségi

állapot

megőrzése

és

helyreállítása

érdekében,

rendszeres

gyógyszertámogatás állapítható meg annak, akinek gyógyszerköltsége illetve gyógyászati
segédeszköz költsége

—

a rendszeres havi kiadásokat is figyelembe véve

—

létfenntartását

veszélyezteti, és
.

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-a vagy,
b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének legfeljebb 350 %-a.

(2) Az

(1)

bekezdésben

meghatározott

támogatás

gyógyszerköltségének 25%-a.
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mértéke

a

kérelmező

havi

(3) A

gyógyszertámogatás

megállapítása

iránti

kérelenihez,

esatolni

kell

a

jövedelemigazoláson kívül, háziorvosi vagy szakorvosi igazolást, valamint a gyógyszertár
igazolását, az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek illetve gyógyászati segédeszközök
költségéről.

(4) Gyógyszertámogatásra nem jogosult a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező
kérelmező.

(5) A gyógyszertámogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától számított egy év
időtartamra állapítható meg.

Gyermekszületési támogatás
10.
(1)

~.

Gyermekszületési támogatásra, az a Hevesvezekény településen állandó lakóhellyel
rendelkező anya jogosult.

(2)

A kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani, melyhez
mellékelni kell az újszülött gyermeknek és édesanyjának a lakeímkártyáját, illetve a
gyermek születési anyakönyvi kivonatának a másolatát.

Tanévkezdési támogatás
11.~.
(1) A támogatásra az a Hevesvezekény településen, állandó lakóhellyel rendelkező törvényes
képviselő jogosult,

akinek gyermeke nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményre, illetve nem részesül Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban.

(2) A támogatás összege 5.000-Ft/gyermeklév.
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(3) A kérelemhez mellékelni kell a gyermek iskolalátogatási igazolását, vagy óvodás gyermek
esetében, az óvodavezető által kiállított igazolását, mellyel bizonyítottnak tekinthető, hogy
a gyermek az adott intézménybe jár.

Ápolási támogatás
12.

~.

(1) Ápolási támogatásban részesíthető az a személy, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg
hozzátartozója ápolását, gondozását végzi, feltéve, hogy:
a) a gondozás, ápolás más módon nem oldható meg, és
b) a gondozott állapota miatt a gondozó keresőtevékenységet nem folytathat, és
c) a kérelmező családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 300%-át, egyedülálló esetén annak 350%-át nem haladja meg.
(2) Amennyiben a 18. életévét betöltött, tartósan beteg személynek nines olyan
önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező

—

—

az

hozzátartozója, aki a

gondozást elláthatná, az ápolási támogatás az önkormányzat illetékességi területén
tartózkodási hellyel rendelkező személy részére is megállapítható.
(3) Az ápolási támogatás havi összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80 %-ával
egyezik meg.

(4) Az ápolási kötelezettség teljesítését a képviselő-testület, a házi szociális gondozó útján
rendszeresen ellenőrzi.

(5) Nemjogosult ápolási támogatásra illetve az arra való jogosultságot meg kell szüntetni:
a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali
ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben
vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben
részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali
képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha
aa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló
törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra
meghatározott időtartamot nem haladj a meg,
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ab) az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének,
illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama
átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,
ac) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali
ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző
személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,
b) rendszeres pénzellátásban részesül,
c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási
intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,
d) keresőtevékenységet folytat és munkaidej e az otthon történő munkavégzés kivételével
-

-

a napi 4 órát meghaladja,

e) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,

O

az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,

g) az ápolt személy meghal,
h) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási
jogának gyakorlásával felhagyott.
(6) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül,
a) ha az ápoló az ápoltat rendszeresen napi 4 órát megha~adóan magára hagyja,
b) ha az ápoló az ápolt egészségügyi állapotának megfelelő gondozási cselekményeket
nem, vagy nagymértékben hiányosan végzi el,
c) ha az ápoló az ápoltat bántalmazza,
d) ha az ápoló az ápolt étkeztetését, vagy a lakás rendben tartását, a mosási, tisztálkodási
feladatokat ismételten elhanyagolja.

(7) Az ápoló kötelezettségeinek teljesítése ellenőrzésében, a házi szociális gondozó, az
alábbiak szerint közreműködik:
a) a házi szociális gondozó havonta előre meg nem határozott időpontban megjelenik az
ápolt lakásán, és elbeszélget az ápolttal,
b) az ellenőrzés alkalmával, környezettanulmányt készít, az önkormányzat számára a
tapasztaltakról.
(8) Az ápolt személy halála esetén, az ápolási támogatás folyósítását, a halál időpontját követő
második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.
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(9) A kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani, melyhez esatolni
kell a háziorvos igazolását, melyből megállapítható, hogy az ápolt személy tartósan beteg
és állandó ápolásra, gondozásra szorul.

13.

~.

Támogatás Idősek napjára
(1) A Képviselő-testület az Idősek napja alkalmából támogatást nyújthat azon lakosok részére,
akik az aktuális naptári évben a 65. életévüket betöltik.
(2) A támogatást az Önkormányzat évi egy alkalommal pénzben vagy természetben nyújthatja.

Karácsonyi ajándékcsomag
(1) Hevesvezekény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a szeretet ünnepéhez
közeledve, karácsonyi ajándék jogeímén, évente egy alkalommal, december hónapban,
minden Hevesvezekény községben életvitel szerűen lakó egy, vagy többgyermekes
családnak, egyedülálló személynek, rossz szociális körülmények között élő személynek,
ingatlanonként élelmiszercsomagot biztosíthat.

(2) A karácsonyi ajándékcsomag iránt nem kell kérelmet benyújtani az önkormányzathoz, a
Hivatal személyi adat-és lakcímnyilvántartás alapján dönt a jogosultak köréről.
(3) Az étkezési utalványok és karácsonyi ajándékcsomagok kiosztását még a karácsonyi
ünnepek előtt meg kell szervezni, a kiosztás lebonyolításában Hévesvezekény Községi
Önkormányzat képviselői közreműködnek.
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(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével
nyújtott

települési

támogatás

folyósítását

meg

kell

szüntetni.

Megtérítésére,

visszafizetésére az Sztv. 17. ~ (1) -(3) bekezdéseit kell alkalmazni.

(2) Az Sztv. 17.

*

(5) bekezdésében foglalt méltányosság alkalmazásánál, az e rendelet 6. ~

(1) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni.

(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv., valamint a végrehajtására kiadott
kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

16.*.
(1) E rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után
indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg, hatályát veszti a szociális gondoskodás helyi
szabályairól szóló 2/2015. (11.27) önkormányzati rendelet.

Hevesvezekény, 2017. november 19.

t6í~&c’~

Tóth Éva

polgármester

jegyző

Záradék:
Kihirdetve:20 17. november 24.

jegyző
‚‚

1. melléklet
a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló
14/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
települési támogatás megállapítása iránt
I. 1. A kérelmező személyes adatai
Neve
Születési nevej
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakóhely
Tartózkodási hely
TAJ száma~
1.2. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma

fő

A kérelmezővel közös háztartásban élők személyi adatai:
név/születési név
születési hely
anyja neve
rokonsági fok
év, hó, nap

II. A kért települési támogatás megnevezése:
(Kéijük, aláhúzással vagy bekarikázással jelölje a kért ellátást!)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

lakhatási támogatás
rendkívüli támogatás
temetési támogatás
gyermekszületési támogatás
tanévkezdési támogatás
ápolási támogatás
gyógyszertámogatás
12

TAJ szám

III. Nyilatkozat a kérelmező részére más szerv által folyósított rendszeres
pénzellátásokról:

IV. Nyilatkozom, bogy Hevesvezekény Község Önkormányzata felé köztartozással:
rendelkezem

nem rendelkezem

V. Jövedelmi adatok
jövedelem típusa
kérelmező
munkaviszonyból,
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más
önálló
tevékenységből
származó
alkalmi
munkavégzésből
származó
táppénz, gyed,
gyes, gyet, családi
pótlék
nyugellátás és
egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális ellátások
önkormányzat és
munkaügyi
szervek által
folyósított
ellátások
egyéb
Összesen

közös háztartásban élő személyek

A családban az egy főre jutó jövedelem havi összege
(Az ügyintéző tölti ki!,)

Ft/fő
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VI. Lakhatási támogatás igénylése esetén, a kérelmező köteles esatolni az általa lakott lakás
nagyságát igazoló, illetve a lakás használatának jogcímét igazoló iratot. (p1.: adásvételi
szerződés; bérleti szerződés stb.)

VII. Rendkívüli települési támogatás esetén a rendkívüli élethelyzet, amelyre tekintettel az
települési támogatást kéri:

VIII. Temetési támogatás esetén:
Az elhunyt személyes adatai:
Neve’
Születési neve’
Anyja neve’
Születési hely, év, hó, nap’
Lakóhely’
Tartózkodási hely’
A haláleset helye, ideje’
TAJ száma’
IX. Gyermekszületési támogatás esetén:
A gyermek személyes adatai:
Neve’
Születési neve
Anyja neve’
A születési hely, év, hó, nap’
Lakóhely’
Tartózkodási hely’
TAJ száma’

X. Tanévkezdési támogatás:
A gyermek személyes adatai:
Neve’
Születési neve’
Anyja neve’
Születési hely, év, hó, nap’
Lakóhely’
Tartózkodási hely’
TAJ száma’,,.....,.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,..,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Az oktatási intézmény
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XI. Ápolási támogatás:
Az ápolt személy személyes adatai:
Neve
Születési neve
Anyja neveS
Születési hely, év, hó, napj
Lakóhely
Tartózkodási hely
TA! száma~
Alulírott

kérelmező

kijelentem,

hogy

a

közölt

adatok

a

valóságnak

megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy ajogosulatlanul és rosszhiszemüen felvett ellátást jogszabályban meghatározott módon
vissza kell térítenem.

Hevesvezekény, 201

hó

nap.

.

kérelmező
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TÁJÉKOZTATÓ
1. A kérelmezőnek az e~y főre jutó jövedelmet i&azolnia kell:
-

A családban élők jövedelmének igazolása ajövedelem típusának megfelelő irattal

(p1. munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény) történik.
-

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. ~ szerint:

„(2) A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó

-

nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a

továbbiakban együtt: vállalkozás) származó -jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon
hónapoknál, amelyek adóbévallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves
jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.”
2. Temetési támogatás: a kérelemhez csatolni kell az elhalt személy halotti anyakönyvi
kivonatának másolatát, illetve a kérelmező nevére kiállított

-

temetés költségét igazoló

—

számlát.
3. Gyermekszületési támogatás: a kérelemhez csatolni kell a kérelmező lakeínikártyájának
másolatát, illetve a gyermek születési anyakönyvi kivonatának a másolatát.
4. Tanév

—

vagy óvodakezdési támogatás: a kérelemhez csatolni kell a gyermek

iskolalátogatási igazolását, óvodás gyermek esetében az óvodavezető igazolását, mellyel a
kérelmező bizonyítja, hogy a gyermek az adott intézménybejár.
5. Ápolási támogatás: a kérelemhez esatolni kell a kérelmező lakcímkártyájának a másolatát,
illetve a háziorvos azon igazolását, mely alapján megállapítást nyer, hogy az ápolt személy
tartósan beteg.
6. Gyógyszertámogatás: a kérelemhez esatolni kell a háziorvosi vagy szakorvosi igazolást,
valamint a gyógyszertár igazolását az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek illetve
gyógyászati segédeszközök költségéről.
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