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HírmondóHírmondó
Tisztelt Zsombóiak!

Igyekszünk újabb hírekkel, kérésekkel és 
tájékoztatással ellátni önöket a koronavírus-
sal kapcsolatos védekezéssel összefüggésben. 

Öröm a bajban, hogy a zsombóiak ismét 
bebizonyítják: össze tudnak fogni, ki-ki lehe-
tőségei szerint igyekszik segíteni.

Egy kedves zsombói lakos – aki anoni-
mitását kérte – felajánlott 100.000 Ft-ot a 
vészhelyzet miatt bajba jutott emberek és a 
védekezés segítésére. Úgy gondolja, hogy biz-
tos lesz még rajta kívül legalább húsz ember, 
aki hasonlóan fog tenni. Bízom benne én is. 
Várom a jelentkezőket.

Serfőző Lajos felajánlotta a szociális intéz-
mény, a bölcsőde és az óvoda ózongeneráto-
ros fertőtlenítését térítésmentesen. Schwayer 
Balázs hasonló felajánlást tett, ő az önkor-
mányzati járművek fertőtlenítését végezte el, 
és későbbiekben az intézmények újabb fer-
tőtlenítésében segít. 

Köszönöm mindannyiuknak a település 
és lakóinak segítését. Sajnos egy felsorolás 
soha nem tud teljes lenni. Már többen je-
lentkeztek önkéntes munkára az idősek és a 
krónikus betegek ellátására. Aki még kedvet 
érez, kérem keresse Magonyné Kudik Editet, 
a szociális központ vezetőjét a +36 30 998-
0923-as telefonszámon. Egyelőre a segítők 
még nem kerültek bevonásra, mert a böl-
csőde és a közösségi ház dolgozói – segítve 
a szociális intézményi dolgozókat – győzik a 
bevásárlást, gyógyszerbeszerzést, ételkiszállí-
tást (amelyből a Jóbarát Vendéglő munkatár-
sai is alaposan kiveszik a részüket).

Jelenlegi tudomásom szerint még nincs 
igazolt zsombói koronavírus fertőzött. Ah-
hoz, hogy ez így is maradjon, kérek minden-
kit, hogy tartsa be a központi utasításokat. 
Külön kérem a külföldi munkavállalókat 
alkalmazó gazdákat, hogy a járványhely-
zettel kapcsolatos viselkedési, higiénés 
előírásokra hívják fel a – talán magyarul 
nem is jól beszélő – munkások fi gyelmét! 
Különösen fi gyeljenek oda a tisztálko-
dásra, tartózkodjanak a közterületeken, 
az üzletek környékén a csoportosulástól, 
bandázástól!

A húsvéti hétvégén Zsombón nem rendel-
tem el külön korlátozó intézkedéseket, mert a 
központilag meghozott szabályokat betartják 
a zsombóiak, és nincs a településünkön olyan 
hely, ahol várható lett volna máshonnan ér-
kezők csoportosulása. Ezzel együtt minden-
kit kérek én is, hogy csak a legszükségesebb 
esetben hagyják el otthonukat.

A kormányrendeletben előírt feladatom-
nak, a 70 éven felüliekről való gondoskodás-
nak eddig eleget tudtunk tenni, ahol szükség 
van rá. Többszöri kérés ellenére a többségük 
még mindig nem jelentkezett, ezért kollé-
gáimmal a hét második felében végigjárjuk 
a zsombói lakcímmel rendelkezőket, hogy 
kiderítsük: egyáltalán itt laknak-e életvitel-
szerűen, eljutott-e hozzájuk az információ, 
és hogy van-e valamilyen segítségre szüksé-
gük. Aki telefonál, vagy üzen egy családtagja, 
szomszédja segítségével, azt köszönjük. Ké-
rem, keressék a védőnőket a +36 30 580-4232 
vagy a +36 30 824-6248 telefonszámokon. 
Természetesen a lehetőség fennáll a 65 éven 
felülieknek és a krónikus betegeknek is.

Tudom, hogy szinte lehetetlen volt a ke-
reskedelemben a védőmaszkok beszerzése, 
így többen nekiláttak ezeket megvarrni, töb-
bek között a közintézmények dolgozói (óvo-
da, bölcsőde, védőnők).

Köszönet érte! Az önkormányzat is kapott, 
illetve vásárolt eldobható és mosható masz-
kokat is. Akiknek nem sikerült még mindig 
beszereznie és szeretne hozzájutni, kérem, 
keressék a védőnőket, küldeni fogunk!

Vigyázzanak magukra, családjukra, kör-
nyezetükre és mindenkire, hogy közösen 
minél kevesebb áldozattal átvészeljük ezt a 
járványt! Jó egészséget kívánok!

Tisztelettel:
GYURIS ZSOLT

POLGÁRMESTER
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Mi a teendő a Zsombó Nagyközség 
Önkormányzata által folyósított 
rendszeres támogatások veszélyhelyzet 
esetén történő megszűnése, 
illetve kérelmezése esetén?

Gazdák fi gyelmébe ajánlom
Ingyen hitelhez juthatnak a gazdák az Agrár Széchenyi Kár-

tya folyószámlahitelével – mondta Feldman Zsolt, az Agrármi-
nisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős állam-
titkára szerda reggel a Kossuth rádió Jó Reggelt, Magyarország 
című műsorában. Az államtitkár hangsúlyozta: a legfontosabb 
a járványhelyzetben, hogy biztosítsák a gazdák likviditását, 
aminek az egyik leghatékonyabb eszköze az Agrár Széchenyi 
Kártya hitellehetősége. Hozzátette, az év végéig megkötött új hi-
telszerződéseknél a felvehető hitel maximumát a jelenlegi 100 
millió forintról 200 millió forintra növelték, és teljesen – a tárca 
költségvetéséből – kamat-, illetve költségmentessé alakították a 
konstrukciót.

Az államtitkár kitért arra is, fontos az anyagi támogatás, de 
a legfontosabb, hogy az értékesítési lehetőségeket biztosítsák. 
Ezért fi gyelemre méltó a Nébih online piactere, ahol a terme-
lők és a fogyasztók találkozhatnak. Hozzátette, arra biztatnak 
minden termelőt és fogyasztót, hogy keressék ezeket az online 
lehetőségeket, hiszen biztonságos felületet nyújtanak a keres-
kedésre.

Az államtitkár által említett online piactér elérhetősége: 
https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso

Felhívom továbbá a gazdák és a mezőgazdasági idénymunkát 
vállalni kívánók fi gyelmét, hogy az Agrárminisztérium online 
platformot hozott létre, hogy az élelmiszeralapanyag-előállító-
kat és termelőket összekösse a potenciális munkavállalóikkal. A 
cél az, hogy ebben a nehéz helyzetben az élelmiszerlánc érintett 
vállalkozásai könnyebben és gyorsabban megtalálják a szüksé-
ges munkavállalókat. Ennek a portálnak az elérhetősége: 

https://www.munkaszuret.hu/
GYURIS ZSOLT

POLGÁRMESTER

Az önkormányzat által nyújtott települési támogatások ese-
tén más eljárásrend követendő, mint az eddig megszokott.

Ezek a támogatások a következők:
• települési lakásfenntartási támogatás,
• gyógyszerköltséghez nyújtandó támogatás
• hulladékszállítási díj települési támogatása
• rendkívüli települési támogatás
• visszatérítendő települési támogatás
• gyermekvédelmi települési támogatás
• temetési települési támogatás

A települési lakásfenntartási és a gyógyszerköltséghez 
nyújtandó támogatások lejártát a polgármesteri hivatal ügy-
intézője folyamatosan fi gyelemmel kíséri és az ismételt benyúj-
táshoz szükséges nyomtatványt időben kiküldi. Ha szeretné 
kérelmezni az ellátást, akkor a nyomtatványt kitöltve, aláírva, 
mellékletekkel ellátva kell a polgármesteri hivatal postaládájá-
ban elhelyezni.

Kérem, hogy a kérelemre minden esetben írják rá a saját vagy 
önökkel közös háztartásban élő személy telefonszámát, esetleg 
e-mail címét a könnyebb kapcsolattartás érdekében.

A többi támogatás igénylése esetén, illetve a települési la-
kásfenntartási és a gyógyszerköltséghez nyújtandó támogatás 
első igénylése esetén a kérelem nyomtatványt kitöltve és mel-
lékletekkel ellátva kell a polgármesteri hivatal levelesládájában 
elhelyezni. Ugyanígy kell eljárni a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény első alkalommal történő kérelmezése esetén is.

A szükséges nyomtatványok beszerezhetők:
http://www.zsombo.hu/doc/rgyv-kerelem.pdf 
http: / /www.zsombo.hu/onkormanyzat/ letoltheto-

nyomtatvanyok/szocialis-ugyekhez-szukseges-nyomtatvanyok

Akinek nincs lehetősége a nyomtatványok letöltésére, e-mail-
ben is kérheti a stefk ovicsne.ph@zsombo.hu email címen vagy 
telefonon az 595-555-es számon és egyeztetés után a nyomtat-
ványt a megadott címre kiküldi az ügyintéző. 

Végső esetben telefonos időpontegyeztetést követően szemé-
lyesen is átvehető a nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban. 

    
 DR. SZIROMI MÁRTA

  JEGYZŐ



 XVIII. évf. 5. szám – április    |   3

Hasznos tanácsok a fogászati 
prevencióról

A megelőzés célja, hogy csökkenjen a szájüreg és fogazat be-
tegségeinek kialakulása.  Az elsődleges megelőzés a várandós 
kismamákra és a születendő babák egészségmegőrzésére egy-
aránt vonatkozik. Fontos a kismamák fi gyelmét felhívni arra, 
hogy esetleges rossz szokások (pl. dohányzás, alkohol- és túl sok 
édességfogyasztás) nemcsak saját egészségükben, de a szüle-
tendő gyermek fejlődésében is jóvátehetetlen károkat okozhat. 
A szoptatás fontosságáról is már tud mindenki. Tudományosan 
bizonyított, hogy a dohányzás és a fogínygyulladás hozzájá-
rulhat koraszüléshez és vetéléshez is. Elhanyagolt szájakban a 
streptococcus mutans kórokozók elszaporodnak és a cumi meg-
nyalogatásával, ételek kóstolásával stb. átjutnak és megteleped-
hetnek a baba szájüregében, mielőtt még a fogak megjelennének. 
Közismert, hogy a kismamák fáradékonyabbak, esetleg elmarad 
a javasolt étkezések befejezése utáni kb. 20-30 perccel történő 
fogmosás. Ezt a késleltetést azért érdemes betartani, mert a nyál, 
mint az öntisztulás leghatásosabb tényezője, fellazítja a fogak-
hoz tapadó ételmaradékból kicsapódó lepedéket és hatásosabbá 
teszi a fogmosást. A visszamaradt ételmaradék a fogra tapad, sőt 
beragad az íny alá, gyulladást és vérzést okozva. Ebből alakul 
ki a fogkő. Ez egyre vastagabbá válik és visszafordíthatatlanul 
megakadályozza a fog egészséges rögzülését a körülötte lévő 
fogágynak nevezett részekhez. Ilyen esetekben mindenképpen 
kérni kell a szakszerű fogkőeltávolítást.

 
Fogadják meg a következő egyszerűen elvégezhető tanácsokat!
• Reggel és este mindenképpen, de ha lehetőségük van rá, 

minden főétkezés után egy kis idő elteltével mossanak fo-
gat!

• Használjanak lágy sörtéjű fogkefét!
• A fogközök tisztítására alkalmas fogselyem használata este 

mindenképpen történjen meg! 
• Amennyiben érzékenyek, megkopottak a fogak, vagy vala-

milyen savas hatás érte (pl. hányás után), érdemes fl uori-
dot tartalmazó ásványvízzel öblíteni. 

Az elmúlt 40 év tapasztalatait összegyűjtve azt a tanácsot 
adom azoknak, akik elolvassák ezt az írást, hogy gondolkozzanak 
továbbra is józanul. Mi az, amit el tudunk követni saját egészsé-
günk, fogaink megőrzésének érdekében? Mint az élet minden 
területén, a fogászatban is logikus gondolat, hogy előzzük meg 
azokat a betegségeket, fájdalmakat, amit csak lehetséges.  Nyil-
vánvaló, hogy amennyiben már kialakult a fogszuvasodás vagy 
a napjainkban népbetegségnek nevezhető fogágybetegség, szak-
emberhez kell fordulni. Azért is kezdtem a bevezetőben a kis-
mamákkal, mert az igazi megelőzést a megszületendő gyerme-
keknél kell elkezdeni. Az édesanya egészséges táplálkozásával 
megtörténik az erős fogzománc fejlődéséhez szükséges fl uorid 
bevitele, ami nélkülözhetetlen az egészséges fogcsírák kialaku-
lásához.  Minden, ami ezután következik – beleértve a fi atal ma-
radó fogak barázdáinak lezárását –, annak feltételezésével törté-
nik, hogy nem lesz elegendő idő a nyál természetes tisztítására, 
fogmosásra. Ezek a megelőzést segítő beavatkozások nagyon 
jók, de nem helyettesítik a természetes megelőzést: a rágást, he-
lyes táplálkozást, jó szájhigiénét.  Nem lehet kiváltani egy drága, 
minden problémára megoldást kínáló anyag használatával az 
alapos tisztítást, hiszen, ha az nem sikerül a tökéletesen, a kívánt 
területet el sem éri a hatóanyag. 

Ahányan vagyunk, annyiféle fogászati problémával szembe-
sülünk korunk előrehaladtával. Sajnos vannak olyan elváltozá-
sok, melyek a leggondosabb szájhigiénével sem akadályozha-
tóak meg. A tudomány rohamos fejlődése lehetőséget biztosít 
szinte csodás helyreállításokra.  Nem feledkezhetünk meg azon-
ban arról, hogy a helyreállításokat követően – ha lehetséges – 
még gondosabb fogtisztítási technikákat kell alkalmazni.

Köszönöm, hogy elolvasták gondolataimat azt kívánva, hogy 
tartozzanak az emberek azon kis csoportjába, akiket eddig elke-
rült és ezután is el fog kerülni minden fogászati probléma!

DR. APRÓ KATALIN

A Szegedi Tudományegyetem tájékoztatója
Tudnivalók a nyelvvizsga nélkül átvehető 
diplomákról

A nyelvvizsgamentesség minden hallgatóra vonatkozik, aki 
2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett vagy tesz. A diplo-
mák átvételét jelen pillanatban még nem tudják kezdeményezni 
a hallgatók.

A szokásos hivatalos rend szerint kormányrendelet fogja sza-
bályozni a részleteket, az egyetem csak ennek alapján adhatja 
majd ki a diplomákat. Amint megjelenik a kormányrendelet, a 
SZTE vezetése rendelkezést és tájékoztatást ad ki az oklevelek 

átvételének módjáról és részleteiről. Ez alapján történik majd 
meg az egyes karokra vonatkozó szabályozás.

A legfontosabb tudnivalókat és a teendőket részletező sza-
bályokat, azok megszületése után, haladéktalanul eljuttatjuk az 
érintett hallgatókhoz, és közzétesszük információs felületein-
ken. Addig az érintettek megértését és szíves türelmüket kérjük.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
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Kedves Betegeim!Bőrről, allergiáról, 
gerincferdülésről 
koronavírus járvány 
esetén

Nagyon köszönöm Önöknek, hogy a kéréseinket betartják, 
rendkívül fegyelmezetten fogadják a második hónapja tartó 
COVID veszély okozta megváltozott ellátási rendben. Ezek a na-
gyon szigorúnak látszó intézkedések az Önök egészségéért szület-
tek! A vírus emberről emberre terjed és legfőbb hordozói maguk 
az egészségügyi dolgozók lehetnek, azon belül is a háziorvosi el-
látások során lehet magas a fertőzés veszély, hiszen minden nap 
rengeteg ember fordul meg a rendelőnkben. Így a rendelő dol-
gozóinak a vírusmentességét megőrizhetjük, ha továbbra is csak 
sürgős és indokolt esetben jelennek meg a rendelőben személye-
sen, előzetes telefonos egyeztetés után. Sok nehézséget okoz, hogy 
a szakrendelések rövidített munkarendben és több esetben más-
hol működnek, mint korábban. Szerencsére sok olyan intézkedés 
született, ami megkönnyíti munkánkat, és lehetővé teszi azt, hogy 
adminisztratív okból (pl.: szakorvosi javaslat meghosszabbítása, 
jogosítvány meghosszabbítása) ne kelljen a rendelőben megjelen-
ni, mivel automatikusan meghosszabbíthatóak ezek a javaslatok.

Hogyan előzhetjük meg a fertőzést:
• Mosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig 

szappannal és folyóvízzel, vagy tisztítsa meg kezét alkoholos kéz-
fertőtlenítővel!
o hazaérkezés után
o ételkészítés előtt és közben
o étkezés előtt
o WC használatot követően
o tüsszentés, köhögés, orrfújás után
o beteggel érintkezés előtt és után
o állatokkal vagy állatok ürülékével való érintkezés után

• Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljon, illetve csak kézmosást kö-
vetően!·        

• Szellőztessen rendszeresen!
• Otthonában tisztítsa a gyakran megérintett felületeket rutinsze-

rűen (például: asztalok, ajtókilincsek, villanykapcsolók, fogantyúk, 
íróasztalok, WC-k, csapok, mosogatók és mobiltelefonok)!

• A gyermekek által használt játékok, eszközök napi fertőtlenítő tisz-
títása javasolt.

• Kerülje a nagy tömeget, zárt légterű helyiségeket!
• Kerülje az érintkezést betegekkel, aki köhög, tüsszög, lázas – le-

gyen bármilyen okból a betegsége (infl uenza, bakteriális fertőzés, 
egyéb)!

• Köhögéskor, tüsszentéskor használjon papírzsebkendőt, amit 
használat után azonnal dobjon el! Amennyiben erre nincs lehető-
sége, ne a kezébe köhögjön illetve tüsszentsen, hanem a behajlított 
kar könyökhajlatába!

• Amennyiben Ön beteg, tartson távolságot másoktól!
o tartózkodjon a másokkal történő szoros fi zikai érintkezéstől
o lehetőleg használjon külön WC-t és mosdót
o használjon külön étkészletet
o használjon külön törülközőt

Nagyon fontos, hogy minél kevesebbet menjenek el otthonról, 
kerüljék a nagyobb létszámú összejöveteleket, és tartsák egymás 
között  2 méteres távolságot.    

Használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei vannak, (köhögés, 
tüsszentés), ha elmegy otthonról, ezzel védje a környezetében lévőket!

Mindenkinek jó egészséget, kitartást és sok lelki erőt kívánok.

DR. BORBÉLY RITA 
HÁZIORVOS

Dr. Fárk Mariann bőrgyógyásszal konzultáltam, mivel a sok kéz-
mosástól, fertőtlenítőszerek használatától gyakran észlelünk ekcé-
mát: a bőr lehet gyulladt, száraz, néha berepedt, esetleg nedvedző. A 
kellemetlenségen kívül az okoz még problémát, hogy az allergének 
ezen a bőrelváltozáson keresztül bejutnak a szervezetbe bejutnak, 
allergizálnak.

Nagyon-nagyon fontos a bőr rendszeres ápolása, zsírozása min-
den kézmosás után. Érzékeny bőr esetén Ung. hydrophilicum non 
ionionikum krémet használjanak kézmosáshoz (sokan úgy ismerik: 
mosakodókrém vagy fürdetőkrém), ami vény nélkül is kapható.

”Folyékony szappan” elkészítése:
1 rész hydrophiles krém
1 rész víz,
kb. 1 résznyi levegő
Üvegbe rakják bele és rázzák fel! Krémszappanhoz hasonló keve-

réket kapnak.  Rakják bele nyomható tetejű fl akonba. Nem habzik, 
de nagyon jó a hatása. Szárítsák meg mindig a kezet! Időnként ráz-
zák fel a fl akont! Utána zsírozásra pl. glicerines-sztearinos krémet 
használjanak minden alkalommal vagy egyéb semleges bőrápolót.

Ha a bőrgyulladás nem csökken, speciális kenőcsre lehet szük-
ség.

Ha a bőr viszket, használjanak antihisztamint, melyek gyógy-
szertárban felírási igazolás (vény) nélkül kaphatók.

A pollennaptár jelzi, hogy aktuálisan milyen virágporok, 
gombaspórák vannak a levegőben. Jelenleg a fák virágpollenjei 
igen nagy számban vannak jelen, s megjelent kis mennyiségben a 
pázsitfű pollene is. Főleg szénanáthás tüneteket okoznak: orrdu-
gulást, orrfolyást, tüsszögést, orr-, garatviszketést, szemviszketést. 
Asztmás tünetek is gyakoribbá válnak, bőrtünetek is kialakulhat-
nak (pl. csalánkiütés).

Aki előző évekből tudja magáról, hogy ilyenkor allergiás szokott 
lenni, kezdje el kivédő gyógyszereit, szükség esetén használjon tü-
neti szert (majdnem minden gyógyszer vény nélkül megvásárolha-
tó)! Főleg az orrdugulást csökkentő orrsprayeket kell felíratni. Ha 
rendelési időben telefonálnak, az e-receptet felírjuk, amit TAJ szám 
ismeretében személyi igazolvánnyal jelenleg bárki kiválthat.

Ne feledjék! A nyálkahártyaduzzanatot csökkentő orrcseppeket, 
orrsprayeket leggyakrabban csak 1 hétig szabad használni a mellék-
hatásai miatt.

Ha ez az első tavasz, hogy szénanáthás, vagy asztmás panaszai 
vannak (kilégzésben sípolás, nehézlégzés, köhécselés ), hívja házior-
vosát, ügyeleti időben az ügyeletet! A COVID-nál nem kilégzésben 
van a nehézlégzés, s az Ventolinra nem javul.

A státusz vizsgálatoknál, s az iskolai szűréseknél kb. 20 %-ban 
észlelünk gerincferdülést, lúdtalpat. Orthopéd szakorvos 
gyógyúszást, gyógytornát javasol, ami nem azonos a gyógytestneve-
léssel. Gyógytorna Szegeden vagy Mórahalmon van, iskola időben 
nehezen tudják megoldani, hogy heti kétszer elmenjenek. Most van 
erre idő! A youtube-on nagyon jó tornák vannak. Együtt tornázhat 
a család!

Jó egészséget kívánok Mindenkinek!
DR. SZABÓ ÁGNES
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Tájékoztató egyes központi szociális 
ellátások határidejének módosításáról

A Kormány a veszélyhelyzetre tekintettel változásokat 
vezetett be egyes eljárásokkal kapcsolatos határidőkre és 
egyéb feltételekre vonatkozóan, melyeket részletesen meg-
találnak az alábbi tájékoztatóban: 

1.) Időskorúak járadéka, egészségkárosodási és gyer-
mekfelügyeleti támogatás, gyermekek otthongon-
dozási díja és ápolási díj
Amennyiben az ellátások felülvizsgálatának idő-
pontja a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 
napon belül lenne esedékes, a felülvizsgálatot a ve-
szélyhelyzet megszűnésének hónapját követő má-
sodik hónap végéig kell lefolytatni.

2.) Közgyógyellátás
A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró ellátásra való jo-
gosultság a veszélyhelyzet megszűnésének napjától 
számított további 90 nappal meghosszabbodik.

3.) Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából 
megállapított jogosultság
A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró ellátás időtartama 
meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének 
hónapját követő második hónap végéig.

4.) Rehabilitációs ellátás
A veszélyhelyzet alatt lejáró ellátás nem annak letel-
tével, hanem a veszélyhelyzet megszűnését követő 
második hónap utolsó napján szűnik meg.

5.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jo-
gosultság, valamint a hátrányos, halmozottan hátrá-
nyos helyzet megállapítása
A veszélyhelyzet alatt lejáró határozatok hatályá-
nak időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet 
megszűnésének hónapját követő második hónap 
végéig.

6.) Súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépko-
csi szerzési támogatása
Ha az adásvételi szerződés megkötésére nyitva álló 
3 hónap vagy az utalvány felhasználására nyújtott 
6 hónap a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a 
határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő har-
mincadik napig meghosszabbodik.

7.) Egészségi állapottól, személyiség állapottól vagy fo-
gyatékosságtól függő ellátások felülvizsgálata

A veszélyhelyzet megszűnéséig ilyen eljárások nem vé-
gezhetők el, a felülvizsgálathoz iratküldés nem kérhető, 
erre hivatkozva az ellátás, kedvezmény, mentesség a ve-
szélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó 
napjáig nem szüntethető meg.

8.) A szociális ellátások határideje
(1) Ha a nyugellátás, a nyugdíjbiztosítási igazga-

tási szervek hatáskörébe tartozó egyéb ellátás, 
a családtámogatási ellátások, a fogyatékossági 
támogatás vagy az egészségbiztosítás pénzbeli 
ellátásainak megállapítása során az ügyfél el-
mulasztja a hiánypótlási határidőt, a hatóság az 
eljárást a hiánypótlás teljesítéséig, de legkésőbb 
a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. na-
pig felfüggesztheti.

(2) Ha a már megállapított nyugellátás további fo-
lyósításához kötelező, ismétlődő feltételt kell 
igazolni, azt a veszélyhelyzet fennállásáig nem 
kell megtenni. Az igazolás elmulasztása miatt a 
nyugellátás veszélyhelyzet megszűnését követő 
30. napig nem függeszthető fel.

(3) Ha a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tartozást von 
le az általa folyósított ellátásból, az a veszély-
helyzet megszűnéséig méltányosságból, kére-
lemre szüneteltethető.

9.) Nagycsaládosok gépjármű vásárlási támogatása
Ha lejár a szerződéskötésre nyitva álló 6 hónapos 
határidő, úgy az a veszélyhelyzet megszűnését köve-
tő hatvanadik napig meghosszabbodik.

10.) Gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj 
megállapítása
Az eljárásban a gyermek önellátási képességét és 
az ápolt személy ápolási, gondozási szükségletét 
ellenőrző vizsgálat a veszélyhelyzet megszűnéséig 
az ápolt személy szükségletére vonatkozó hivata-
los iratra – így különösen a kórházi zárójelen-
tésre – alapozva is elvégezhető. Ezeket az iratokat 
az ügyfél elektronikusan is megküldheti a hatóság 
számára, de ha az ügyfél nem küldi meg az irato-
kat vagy azokból nem állapítható meg a szükséglet 
mértéke, úgy az eljáró hatóság az eljárást legkésőbb 
a veszélyhelyzet fennállásáig felfüggesztheti. Az 
ilyen módon lefolytatott eljárást és a jogosultságot 
a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő 
második hónap végéig felül kell vizsgálni.

11.) A tankötelezettsége megszűnését követően tanul-
mányokat folytató gyermekre tekintettel, vagy ré-
szére megállapított iskoláztatási támogatás (családi 
pótlék)
A 2020. március 11-én fennálló támogatás akkor 
is a veszélyhelyzet megszűnés hónapjának végén 
szűnik meg, ha annak időpontja későbbi, mint a 
2019/2020-as tanév utolsó napja.
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