
 
 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 16/1995. (V.18.) SZ. RENDELET 
12/1993. (VII. 01.) sz. rendelet az ápolási díjról 

Budapest  XVIII. kerületi önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet hozza. 
1. § (1) A rendelet hatálya a Budapest  XVIII. kerületben állandó bejelentett lakosként 
tartózkodó személyre mint ápolóra, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozóra 
terjed ki. 
 (2) E rendelet alkalmazásában hozzátartozó: házastárs, egyeneságbeli rokon, 
örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha-, nevelőszülő, testvér, 
élettárs, házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint testvér házastársa. 
2. § (1) Az eljárás kérelemre indul, melyet a hozzátartozó (kérelmező) terjeszt elő. 
 (2) Az ápolási díj iránti kérelmet - az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (1. 
melléklet) a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodáján kell benyújtani.  
 (3) A kérelemhez csatolni szükséges: 
 - orvosi szakvéleményt (2/a., b. mellékletek), 
 - 18 éven felüli ápolt esetén a kérelmezővel közös háztartásban élő személyek és az 
ápolt, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 3 hónapra vonatkozó nettó jövedelem 
igazolásait. 
3. § Ápolási díj állapítható meg az 1993. évi III. tv. vonatkozó rendelkezései szerint (40-
44.§) 
Az ápolási díj mértéke: 
 a.) kiskorúak esetében 100%, 
 b.) felnőttek esetében a mindenkori saját jogú legkisebb öregségi nyugdíj összegének 
60%-a. 
Az ápolási díjból a jogszabályban előírt mértékig (6%) nyugdíjjárulékot kell levonni. 
4. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (3) 
bekezdésében biztosított jogkörénél fogva az ápolási díjra vonatkozó jogosultság 
megállapítását a 312/1993. (IV. 29.) sz. határozattal a polgármesterre ruházza. 
Az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén a jogosultságot és az ápolási díj 
mértékét határozatban kell megállapítani. 
Az elutasító határozat ellen az érdekeltek keresettel fordulhatnak a Budapest  XVIII.-XIX. 
kerületi Bírósághoz. 
5. § Az ápolási díj megszüntetésére vonatkozóan a törvényben meghatározott feltételek az 
irányadóak. 
6. § Az ápolási díjra való jogosultságot a polgármester évente felülvizsgálja. 
Zárórendelkezés 
7.§ Az ápolási díj jogosultja az önkormányzattól az ápolási díjon kívül csupán törvény által 
szabályozott feltételek alapján részesülhet egyéb pénzbeli támogatásban. 
8. § E rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt tartást, életjáradéki, öröklési szerződés 
alapján megállapított ápolási jogosultságokat. 
9.§ E rendelet 1993. július 1. napján lép hatályba. 
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