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Hatályos jogszabályok 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet
49. §(2) Ha a tanuló tartós gyógykezelése az iskolába járást nem teszi lehetővé, a tanuló,
kiskorú tanuló esetén a szülő kérelmére az intézmény vezetője engedélyezheti, hogy tanulói jogviszonyának fenntartása mellett - tanulmányait a fekvőbeteg-ellátás keretében
gyógykezelését biztosító egészségügyi intézményben vagy rehabilitációs intézményben
biztosított nevelés-oktatás keretében folytassa.
75. §(2) Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként
tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A
magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. Az iskola igazgatója köteles
tájékoztatni a tanulót és a szülőt a magántanuló kötelességeiről és jogairól. A magántanuló
az igazgató előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon. A
magántanuló kérelemre felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra.
(3) Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanuló a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény
szakértői véleménye alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és
oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez
szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az az iskola
gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az iskolában nem foglalkoztatott
szakemberek biztosításáról
a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló
esetén a szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek,
b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori
hálózat keretében kell gondoskodni.
(4) Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és
osztályzatának megállapításáról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás
keretében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja
tanulmányait.

Szociális ellátások tartós betegségben szenvedő gyermekek családja részére
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Emelt összegű családi pótlék:
A tartósan beteg, állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szoruló gyermek után
magasabb összegű családi pótlékot folyósít az állam. Az emelt összegű családi pótlék
kérelmet a lakóhely szerint illetékes Magyar Államkincstár igazgatóságától lehet igényelni.
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján.
A formanyomtatványhoz csatolni kell a gyermek tanulói jogviszony fennállásáról szóló
igazolást, valamint az „Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről”
elnevezésű nyomtatványt, melyet a gyermekklinika (osztályos főnővér/szociális munkás),
gyermekkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó
intézmény szakorvosa ad ki. (MÁK-os kék formanyomtatvány)
18. évet betöltött gyermeknek is folyósítható (akkor is, ha nem jár közoktatási intézménybe),
bár már nem jár automatikusan, minden esetben a szülőnek, vagy a jogosultnak kell
nyilatkozatban kérvényeznie a szakhatósági vizsgálatot a MÁK-tól. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell: a gyermek személyes adatait, és a betegség megnevezését.
Összege: 23.300 Ft. Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén: 25.900 Ft (egyedülállónak
tekintik a rokkant nyugdíjas szülőt, a közoktatási, vagy felsőoktatási intézményben tanuló
szülőt, vagy aki rehabilitációs járadékban, rendszeres szociális járadékban, időskorúak
nyugellátásában, aktív korúak járadékában részesül) Tartósan beteg nagykorú személy
esetén: 20.300 Ft. A magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig
folyósítható, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását igazolták.
A gyermeket közös háztartásban nevelő szülők bármelyike igényelheti a családi pótlékot,
együttes nyilatkozattétel mellett. Ugyanazon gyermek után, természetesen csak az egyik
szülőt illeti meg családi pótlék.

Közgyógyellátás:
A szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota megőrzéséhez és
helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását
célzó hozzájárulás.
Közgyógyellátásra alanyi jogon jogosult az a személy, aki emelt összegű családi pótlékban
részesül.
Az igazolványhoz egy saját gyógyszerkeret jár, amely egy egyénileg kiszabott havonta
levásárolható összeg. Ezt a keretet a szakorvos által kiállított, a gyermekre szabott
gyógyszerlista alapján állapítják meg. Az egyéni gyógyszerkeret összege havi szinten
legfeljebb 12.000 Ft lehet. A kérvényhez, melyet a járási hivatalnál lehet kérelmezni,
hatósági eljárás során megvizsgálják a jogosultsági feltételeket és megállapítják a
gyógyszerkeretet. Ehhez csatolni kell a szakorvosi igazolást a gyermek tartós betegségéről
(MÁK-os kék formanyomtatvány), az emelt összegű családi pótlék megállapításáról szóló
MÁK-os határozatot, a szakorvos által kiállított gyógyszerlistát, a gyermek-háziorvos által
adott igazolást, melyet a háziorvos a szakorvos által kiadott igazolások alapján állít ki,
valamint csatolni szükséges a jövedelemigazolásokat és vagyonnyilatkozatokat a háztartás
tagjaitól. A kártyaformátumú igazolványt a jogosult lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal
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állítja ki és postázza majd a jogosultnak. A közgyógyellátásra való
jogosultságot és a gyógyszerkeretet alanyi jogosultság esetén két évre állapítják meg és az
igazolványt is két évre állítják ki.

Mozgásban korlátozott személy parkolási igazolványa:
Egyes mozgásszervi betegségek esetén, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványára is
jogosult a gyermek. Az igazolványt a lakóhely szerinti települési önkormányzatánál kell
igényelni. A kérelemhez csatolni szükséges egy orvosi szakvéleményt a gyermek tartós
betegségéről, illetve arról, hogy a gyermek tömegközlekedésben nem vehet részt, csak
személygépkocsival szállítható. Csatolható esetleg egy igazolványkép is a beteg
gyermekről, bár a legtöbb helyen már digitális fényképet készítenek helyben. Az
igazolványnak van érvényességi ideje, melynek lejárta után újabb szakvélemény esetén
meghosszabbítható, kivéve a végleges egészségi állapot esetén, mert akkor az
érvényességi idő letelte után újabb szakvélemény nélkül meghosszabbítható. A jogosultat
szállító járművezető az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult
szállítása esetén élhet.
Az igazolvány igénybevételének feltétele az emelt összegű családi pótlék.

Utazási kedvezmény:
A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága a magasabb összegű családi pótlék
megállapításával egyidejűleg, hatósági bizonyítványt állít ki az utazási kedvezmények
igénybevétele céljából. Ezzel az igazolvánnyal a tartósan beteg gyermek és egy kísérője
jogosult az utazási kedvezményekre:
- a helyközi közlekedésben (vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi autóbusz közlekedés,
komp- és révközlekedés) 90%-os jegy-és bérletkedvezmény;
- a helyi közlekedésben 100%-os bérletkedvezmény.

Utazási költségtérítés:
Az utazási költségtérítési utalvánnyal rendelkező tartósan beteg gyermek és kísérője
jogosult a távolsági közlekedéssel lakhelye és a kórház közötti út költségének utólagos
megtérítésére.
Utazási költségtérítésre az a beteg is jogosult, aki – a beutalásra jogosult orvos döntése
alapján – betegsége, egészségi állapota miatt, tömegközlekedési eszközön nem tud utazni,
ezért gépkocsival kell mennie az egészségügyi intézménybe. Költségtérítésének mértéke 21
forint kilométerenként.
Amennyiben a kísért beteg egészségi állapota, illetve elhúzódó kezelése miatt a beteg rövid
időn belül nem tud hazamenni, a kísérő részére – a beteg nélküli utazása esetén –
ugyanazon napra legfeljebb két út (1 oda-1 vissza) számolható el, igazolással. A kísérő
hazautazása, illetve a betegért való visszautazása során utazási költségként
kilométerenként 18 forint jár. (A kísérő részére azonban nem állapítható meg ugyanazon
napon, két útra költségtérítés, ha az egészségügyi intézmény és a biztosított lakóhelye
egymástól való távolsága a 100 kilométert meghaladja.)
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Az utazási költségtérítés vagy támogatás igénybevételére jogosító utalványokat a háziorvos
vagy szakorvos állítja ki. Az utazási utalvánnyal rendelkező biztosítottnak a felhasznált
menetjeggyel együtt a lakóhely szerint illetékes OEP hivatala részére kell megküldeni. Az
igényt mindig a kérelmező beteg lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve bírálja el és jogosultság esetén utólag
utalja ki a költségtérítést. Postázáskor csatolni kell a gyermek zárójelentését, az ambuláns
kezelőlapját, vagy más olyan szakorvosi igazolást, amely igazolja, hogy a gyermek
megjelent a kórházban.

Méltányosságból engedélyezhető egyszeri segély:
A méltányosságból adható segély az Egészségbiztosítási Alap terhére évente egyszer
nyújtható pénzbeli támogatás azon személyek részére, akik a hirtelen kialakult, vagy súlyos,
továbbá hosszantartó betegség okán, az egészségi állapotukkal összefüggő költségek miatt
nehéz anyagi helyzetbe kerültek.
A segély gyógyszerköltségre és gyógyászati segédeszközök díjának csökkentésére szolgál.
Gyógyszerköltség hiányában, szociális indokok alapján (tüzelő, hiteltörlesztés, más anyagi
nehézségek stb.) segélyt folyósítani nem lehet.
A méltányosságból adható segély iránti kérelmet csak írásban, személyesen vagy postai
úton lehet benyújtani, melyhez csatolni szükséges:
- a kérelmet írásban kell benyújtani és tartalmaznia kell mindazon indokokat, melyekre
tekintettel kéri a segélyt;
- jövedelemnyilatkozatot, az Ön és az Önnel közös háztartásban élő(k) által
- a kérelem benyújtását megelőző három hónapban
- megszerzett nettó jövedelemről;
- orvosi igazolást a szükséges és javasolt gyógyszerekről, gyógyhatású készítményekről;
- a kérelem benyújtását megelőző egy éven belüli betegséget igazoló kórházi/ orvosi
igazolást;
- a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek kiváltását igazoló, gyógyszertári
nyugtát, számlát;
- gyógyhatású készítmények, valamint vény nélküli gyógyszerek vásárlását igazoló számlát;
- gyógyászati segédeszköz árának támogatására irányuló kérelem esetén, a megvásárolt
eszköz költségét igazoló eredeti számlát.
Az Egészségbiztosítási Alap terhére történő segély nyújtása nincs jövedelemhatárhoz kötve,
azonban a segélykérelem elbírálása során tekintettel kell lenni az egészségi állapottal
összefüggő igazolt költségek és az egy főre jutó nettó jövedelem arányára.
A segély iránti kérelmet a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári
feladatkörében eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál nyújthatja be. A
kormányhivatalokról, illetve kormányablakokról bővebb tájékoztatást a kormányhivatalok
honlapján (www.kormanyhivatal.hu) találhat.
GYES:
Gyermekgondozási segély a szülőnek, örökbefogadó szülőnek, nevelőszülőnek, gyámnak a
saját háztartásban nevelt tartósan beteg gyermeknek 10. életévének betöltéséig jár (ha
addig is fennáll a tartós betegség). Méltányossági alapon meghosszabbítható/ igényelhető.
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MÁK lakóhely szerint illetékes igazgatóságától kell igényelni. A
formanyomtatványhoz csatolni kell (ha a gyermek tanköteles korú) a tanulói jogviszony
fennállását és a szakorvosi igazolást a gyermek tartós betegségéről (MÁK-os kék
formanyomtatvány). A GYES-t igénybe vevő szülő a gyermek egyéves koráig egyáltalán
nem folytathat keresőtevékenységet, a gyermek egyéves kora után pedig tartósan beteg
gyermek esetében időkorlátozás nélkül dolgozhat. (nagyszülő a gyermek 3 éves kora után,
max heti 30 órában).
Összege: 28 500 Ft (azonos az öregségi nyugdíj minimummal, függetlenül attól, hogy hány
gyermeket nevel valaki. )
GYES-re egyszerre (max.) 2 gyermekre tekintettel lehet jogosult a szülő.
Kiemelt ápolási díj, emelt összegű ápolási díj és táppénz mellett is igényelhető.
Ha a gyermek még nem töltötte be a három évet, és egyébként is járna még a GYES, akkor
is csatolni kell a szakorvosi igazolást, mivel ez alapján fogja a Magyar Államkincstár a
gyermek 3 éves kora után, az igazoláson megadott felülvizsgálati dátum lejárta előtt
automatikusan, levélben kérni az újabb igazolás benyújtását. Meghosszabbításhoz az
igazolást egy példányban elegendő beküldeni a GYES-hez és a magasabb összegű családi
pótlékhoz is.
GYET:
Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, nevelőszülő vagy gyám jogosult, aki saját
háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3.
életévétől 8. életévének betöltéséig jár.
MÁK lakóhely szerint illetékes igazgatóságától kell igényelni. A gyermeknevelési
támogatásban részesülő személy, kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó
időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik.
Összege: 28.500 Ft (mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez van kötve).
Kiemelt ápolási díj, emelt összegű ápolási díj és táppénz mellett is igényelhető.

Gyermekápolási táppénz:
A gyermekápolási táppénz a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a szülőt megillető
pénzbeli ellátás. Ebben az esetben a szülő nem a saját betegsége okán válik
keresőképtelenné, hanem a gyermeke betegsége miatt nem tudja munkáját ellátni. A
gyermekápolási táppénzre jogosultság feltételei megegyeznek a táppénz általános
jogosultsági feltételeivel, melyek:
- a fennálló biztosítási jogviszony,
- a keresőképtelen személy pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett,
- az orvos által megállapított és igazolt keresőképtelenség.
További feltételek:
- Az anya, aki kórházi ápolás alatt álló egy évesnél fiatalabb gyermekét szoptatja,
- A szülő, abban az esetben, ha 12 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és
a gyermeket saját háztartásában neveli,
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A szülő a 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének
időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbetegellátást nyújtó intézményben.

A közös háztartásban élő gyermek jogán - választásuk szerint - a szülők bármelyike
gyermekápolási táppénzre szerezhet jogosultságot.
Az ellátás iránti kérelmet a foglalkoztatóhoz, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő,
önfoglalkoztató esetén a székhelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási
pénztári szakigazgatási szervhez kell benyújtani. Az igénybejelentés napjától visszamenőleg
legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni a gyermekápolási táppénz iránti igényt.
Nem jogosult gyermekápolási táppénzre, aki GYES és GYED folyósításában részesül
egyazon gyermeke jogán, kivéve, ha a szülő mellette munkát végez. Ápolási díjra és
táppénzre egyidejűleg csak abban az esetben jogosult a szülő, ha a táppénz összege nem
haladja meg az ápolási díj összegét. Ellenkező esetben, a két ellátás között választani kell.
Amennyiben a tartósan beteg gyermek 12-18 év közötti, a gyermekápolási táppénz
méltányosságból állapítható meg, ha a szülő, gyermekét otthon ápolja, vagy ha a gyermeket
kórházban kezelik, a kezelések időtartamára, ha a gyermeke mellett tartózkodik a
kórházban.
A méltányossági kérelmet a területileg illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási
Szakigazgatási Szervéhez kell benyújtani.
A méltányossági ellátást kizárólag az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv
folyósíthatja, még akkor is, ha a szülő munkahelye kifizetőhely.
A kérelemhez csatolni kell:
- A keresőképtelenségről szóló orvosi igazolást,
- A kezelőorvos javaslatát, és
- A keresőképtelenség várható időtartamára vonatkozó orvosi szakvéleményt.
A kérelemnek továbbá tartalmaznia kell:
- A közös háztartásban lakók számát,
- Nyilatkozatot a kérelmező és a vele együtt élők jövedelmi helyzetéről.

Ápolási díj:
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az ápolási díjat az ápolást végző
személy lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője állapítja meg. A járási
hivatal az ápolási díjat annak a nagykorú hozzátartozónak – a jegyes kivételével – állapítja
meg, aki állandó vagy tartósan gondozásra szoruló tartósan beteg, 18 év alatti gyermek
gondozását, ápolását végzi. Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell az
ápolt személy szakorvosa által kitöltött igazolást és szakvéleményt.
Ápolási díj mellett legfeljebb napi 4 óra munka végezhető.
A gyermekgondozási segély folyósításával egyidejűleg lehetőség van a részösszegű ápolási
díj megállapítására, ha az ápolásra szoruló gyermek fokozott ápolást igényel és emelt
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összegű ápolási díjat, vagy kiemelt ápolási díjat lehet utána megállapítani.
Ápolási díjat csak akkor célszerű igénybe venni, ha már nem kaphat táppénzt a szülő.
Az ápolási díj összege a gyermek 18 éves koráig 29.500 Ft, 18 éves kor felett pedig 23.600
Ft.
Kiemelt összegű ápolási díj:
-Ha a 18. életévét betöltötte, és a rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során
megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy egészségkárosodása jelentős
és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes;
-18. életévét nem töltötte be, állapota miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
és ezzel együtt a magasabb összegű családi pótlékra jogosító állapot igazolását végző
szakorvos igazolja, hogy betegsége vagy fogyatékos állapota miatt tartós ápolást, gondozást
igényel;
-18. életévét betöltötte, közoktatási intézményben tanul, állapota miatt magasabb összegű
családi pótlékot folyósítanak annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét betölti, és
8 ezzel együtt a magasabb összegű családi pótlékra jogosító állapot igazolását végző
szakorvos igazolja, hogy betegsége vagy fogyatékos állapota miatt tartós ápolást, gondozást
igényel;
-18. életévét betöltötte, közoktatási intézményben tanul, sajátos nevelési igényű, de
fogyatékossági támogatásra nem jogosult tanuló állapota miatt magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak annak a tanévnek a végéig, amelyben a 23. életévét betölti, és ezzel
együtt a magasabb összegű családi pótlékra jogosító állapot igazolását végző szakorvos
igazolja, hogy betegsége vagy fogyatékos állapota miatt tartós ápolást, gondozást igényel.
Kiemelt ápolási szükséglete áll fenn annak a személynek, aki más segítsége nélkül önállóan
nem képes: - étkezni, vagy - tisztálkodni, vagy - öltözködni, vagy - illemhelyet használni,
vagy - lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem képes közlekedni. Ezek közül
legalább kettő feltétel egyidejűleg fennáll. A kiemelt ápolási díj havi összege 53.100 Ft.
(Más, rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén, az 53.100 Ft-nak és a jogosult
részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete).
Emelt összegű ápolási díj:
A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző, de a
kiemelt ápolási díjra nem jogosult személy kérelmére állapítható meg.
Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki más segítsége nélkül önállóan nem képes
- étkezni, vagy
- tisztálkodni, vagy
- öltözködni, vagy
- illemhelyet használni, vagy
- lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem képes közlekedni.
Ezek közül legalább három feltétel egyidejűleg fennáll.
Az emelt összegű ápolási díj havi összege 44.250 Ft. (Más, rendszeres pénzellátásban
részesülő jogosult esetén, a 44.250 Ft-nak és a jogosult részére folyósított más rendszeres
pénzellátás havi összegének a különbözete).
Védendő fogyasztó:
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A 2007. évi LXXXVI. Villamos energia törvény értelmében a szociálisan
rászorulók a villamosenergia-ellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt.
A törvény szerint, védendő fogyasztónak számít az a szociálisan rászoruló személy, aki
ápolási díjban, rendszeres szociális segélyben, lakásfenntartási támogatásban, és
időskorúak járadékában részesül.
Védendő fogyasztó lehet a tartósan beteg gyermek családja a villamosenergia
szolgáltatónál, vagy a gázszolgáltatónál.
A szociális rászoruló ügyfélnek többek között részletfizetésre, fizetési haladékhoz, vagy
előre fizetős mérőhöz (előre fel kell tölteni, és a feltöltés erejéig lehet fogyasztani) van
lehetősége.
Családi adókedvezmény:
Magasabb összegű adókedvezmény érvényesíthető abban az esetben, ha a családban
olyan tartósan beteg gyermek ellátásáról gondoskodnak, aki után a családi pótlék az
állapotára (betegségére) tekintettel jár.
A magasabb összegű adókedvezmény csak a beteg gyermek után jár, az egészséges
testvérek után normál adókedvezmény érvényesíthető.
Települési támogatás:
Az önkormányzatok által biztosított ellátások 2015. március 1-től egységesen települési
támogatás formájában adhatók.
A települések maguk dönthetik el, melyik segélyt milyen összegben határozzák meg. Ez azt
jelenti, hogy a településeken, a fővárosban pedig a kerületekben is eltérő lehet az egyes
segélyek összege.
Települési támogatás eseti jelleggel, vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel is
folyósítható.
A szociális támogatásokat márciustól két helyről kérhetnek az érintettek:
- járásoktól: jövedelemkompenzáló (közgyógyellátás, méltányossági ápolási díj, időskorúak
járadéka)
- helyi önkormányzatoktól: kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők (lakásfenntartási
támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére is nyújtható)
Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet
alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek
teljesülése esetén, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat
mérlegelési jogkörébe tartozik.
A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi összege nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, azaz 2015-ben a 28.500 Ft-ot.
A települési támogatás nem csupán pénzbeli segítséget jelenthet, hanem akár tankönyv-és
tanszertámogatást, tüzelőanyag-osztást, élelmiszer segélyt vagy Erzsébet-utalványban
történő folyósítást is.
A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére nyújtott települési támogatás.
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A helyi önkormányzatok a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal (mint
például betegség miatt megélhetési problémával) küzdő személyek részére, rendkívüli
települési támogatást nyújtanak. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, nem
várt események (pl.: betegség), a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat
jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének
meghatározásához.

Egyéb támogatások:
Bölcsődei- és óvodai étkeztetés
A bölcsődei- és óvodai gyermekétkeztetésben ingyenesen részesül az a gyermek, aki
tartósan beteg, továbbá az a gyermek is, aki olyan családban él, amelyben tartósan beteg
gyermeket nevelnek.
A szülőnek nyilatkozatot kell benyújtani a bölcsőde vagy az óvoda vezetőjéhez.
Általános iskolai étkeztetés
Az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 50%-os
kedvezményben részesülnek abban az esetben, ha tartósan beteg, feltéve, ha más
jogosultság alapján nem jár neki ingyenes étkezés.
Ingyenes tankönyv
Az a gyermek kaphat ingyenes tankönyvellátást, aki tartósan beteg.

