
236/2021.(V.18.) SZÁMÚ HATÁROZAT 
 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, figyelemmel a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

5/A §-ára, az alábbi határozatot hoztam:  

  

xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) lakóhely: 8105 Pétfürdő, xxxxxxxxxx   kérelmező 

ügyfél részére 2021. 06. 01. napjától 2022. 05. 31.  napjáig rendszeres települési támogatás 

formájaként ápolási támogatást állapítok meg. 

 

Az ápolási támogatás havi összege az éves központi költségvetési törvényben 

meghatározott alapösszeg 80 %-a, amely 2021. évben bruttó 33.068, - Ft, nettó 29.761, -

Ft, azaz: Huszonkilencezer-hétszázhatvanegy forint. 

 

Tájékoztatom a jogosultat, hogy az ápolási támogatás folyósításának időtartama szolgálati időre 

jogosít, ezért annak bruttó összegét nyugdíjjárulék terheli (2021. évben 10 %). 

 

A határozat egy példányával megkeresem a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy 

az ápolási támogatást havonta utólag, tárgyhót követő 5. napjáig jogosult részére, Pétfürdő 

Polgármesteri Hivatal Pénztárában fizesse ki, úgy, hogy az ellátás összegéből az azt terhelő 

nyugdíjjárulékot vonja le és utalja át az illetékes szervnek 

 

2021. június hónapra bruttó 33.068- Ft, azaz: Harmincháromezer-hatvannyolc- 00/100 forint 

illeti meg. 

 

F e l h í v o m  a figyelmét arra, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges 

tények, körülmények (lakcímváltozás, jövedelmi helyzet, egy háztartásban élő 

családtagok létszámának változása, keresőtevékenység folytatása, a jogosultság 

megállapítását kizáró körülmények bekövetkezése, stb.) megváltozását 15 napon belül 

köteles bejelenteni a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban a fent megjelölt ügyintézőnél.  

 

T á j é k o z t a t o m , hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást vissza kell 

fizetni a visszafizetés elrendelésekor érvényes jegybanki kamattal megemelt összegben.  

 

Tájékoztatom, hogy nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha: 

a) keresőtevékenységet folytat, aktív korúak ellátásában, munkanélküliek ellátásában, vagy 

rendszeres pénzellátásban részesül,  

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi IIII. törvény (a továbbiakban: 

Szoctv.) 41. §-a alapján ápolási díjra jogosult,  

c) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés jön létre.  

 

Meg kell szüntetni az ápolási támogatásra való jogosultságot, ha  

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

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, 

c) az ápolt személy meghal, 

d) az ápolást végző meghal. 



 

Az ápolási támogatás folyósítása alatt az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének 

teljesítése bármikor ellenőrizhető. Az ellenőrzési tevékenységre az önkormányzat házi 

segítségnyújtást végző intézményének munkatársa is jogosult.  

 

Tájékoztatom, hogy az ápolási támogatás megállapításának időpontjától egészségügyi 

szolgáltatásra szerzett jogosultságot, amely az ápolási támogatásra való jogosultság 

fennállásáig tart. 

Tájékoztatom, hogy jelen határozat a közléssel véglegessé válik. 


