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16/1995. (V.18.) sz. rendelet 

az ápolási dijról 
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Igazgatásról és a 
Szociális Ellátásokról szóló az 1994. évi VI. törvénnyel módositott 1993. évi III. tv. 41. § /3/ 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján e rendelettel szabályozza az ápolási dij megállapitásának  
feltételeit:  
1. § /1/ A rendelet hatálya a Budapest XVIII. kerületben állandó bejelentett személyre, mint ápolóra, 
valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozóra terjed ki. 
 /2/ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoroló személy otthoni ápolását ellátó hozzátartozó 
részére biztosított anyagi hozzájárulás.  
 /3/ E rendelet alkalmazásában hozzátartozó: házastárs, egyenesági rokon, egyenesági rokon 
házastársa, örökbefogadott, mostoha, és nevelt gyermek, örökbefogadó,- mostoha,- nevelőszülő, 
házastárs, élletárs, testvér, valamint testvér házastársa. (A továbbiakban hozzátartozó.) 
2. § /1/ Az eljárás kérelemre indul, melyet a kérelmező hozzátartozója terjeszt elő. /Ptk. 685. 
§b./pont./ 
 /2/ Az ápolási dij iránti kérelmet - az erre a célra rendszeresitett nyomtatványon /1.sz. 
melléklet/ a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodájánál kell benyújtani. 
 /3/ A kérelemhez csatolni szükséges: 
 - orvosi szakvéleményt /2.sz.a./b./  és a kérelmező jövedelméről szóló igazolást. 
3. § /1/ Az ápolási dijra jogosult a jegyes kivételével a hozzátartozó, ha önmaga ellátására 
képtelen, állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szoruló 2 év feletti súlyos fogyatékos, vagy 18. 
életévét be nem töltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi. Ápolási dij állapitható meg 
annak a hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, ha az 
itt meghatározott feltételeknek megfelelnek. 
 /2/ Az ápolási dij mértéke:  
A mindenkori saját jogú legkisebb öregségi nyugdij összegének  
  a./ kiskorú esetében 100 % 
  b./ felnőttek esetében 60 % 
Az ápolási dijból a jogszabályban előirt mértékig /6 %/ nyugdijjárulékot kell levonni. 
4. § /1/ A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló az 1994.évi LXIII. törvénnyel 
módositott 1990. évi LXV. törvény 9. § 3. bekezdésében biztositott jogkörénél fogva az ápolási dijra 
vonatkozó jogosultság megállapitását a polgármesterre ruházza át. 
 /2/ A polgármester I.fokú határozata ellen a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül 
fellebbezést lehet előterjeszteni a Képviselő-testülethez. A Képviselő-testület II.fokú döntése ellen 
államigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.  
 /3/ Törvénysértés esetén a határozat birósági felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számitott 
30 napon belül lehet kezdeményezni. 
5. § Nem jogosult ápolási dijra a hozzátartozó ha: 
 a./ Az ápolt két hónapot meghaladóan bármilyen nevelési- oktatási, egészségügyi, vagy 
szociális intézményi ellátásban részesül 
 b./ rendszeres pénzellátásban részesül 
/Az a./ pont alkalmazásában a napi legfeljebb 4 órás pedagógiai fejlesztő foglalkozás nem minősül 
nevelési- oktatási intézményi ellátásnak./ 
Nem állapitható meg ápolási dij, illetve a megállapitott támogatást meg kell szüntetni ha: 
 - jogosult munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, 
szolgálati jogviszonyban, szövtkezeti tagként, munkaviszonyjellegü jogviszonyban áll, és emellett 
munkaideje a napi 4 órát meghaladja. 
 - a jogosult a fent emlitett jogviszonyokon kivül olyan más kereső tevékenységet folytat, 
melynél a munkavégzés nem otthon történik. 
Az ápolási díjat megállapitó megszünteti az ápolási dij folyósitását, ha az ápoló a kötezettségét nem 
teljesiti. 
6. § Az ápolási dijra való jogosultságot a polgármester évente felülvizsgálja. 
7. § E rendelet nem érinti a hatályba lépése előtt tartást, életjáradéki, öröklési szerződés alapján 
megállapitott ápolási jogosultságokat. 
8. § 1./ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba,. 
 2./ Ezzel egyidejüleg a 8/1994. /VIII.31./ sz. önkormányzati rendelettel módositott 12/1993. 
/VIII.1./ sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
B u d a p e s t ,  1995. május 18. 



 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 

j e g y z ő polgármester 
 

Á L T A L Á N O S   I N D O K O L Á S 
Az 1994.évi VI. törvénnyel módositott 1993.évi III. törvénynek megfelelően az ápolási dijra vonatkozó 
helyi rendeletet módositja. Összhangba hozza a jogorvoslati fórumrendszert az Önkormányzati 
Törvénnyel. 

Részletes indokolás 
1. § A rendelet személyi hatályát állapitja meg. 
2. § A kérelem benyujtásának módját és a hozzácsatolt mellékleteket állapitja meg. 
3. § Az ápolási dij megállapitásának feltételeit és mértékét szabályozza. 
4. § Szabályozza a jogorvoslati rendszert. 
5. § A jogosultság megszünésének és megszüntetésének eseteit sorolja fel. 
6. § Az éves felülvizsgálatot állapitja meg. 
7. § Kimondja a szerződéseken alapuló tartási, ápolási öröklési jogosultságok rendelet előtti 
érintetlenségét. 
8. § Meghatározza a rendelet hatályba lépésének idejét és megjelöli a hatályon kivül helyezett 
rendeleteket. 
 
B u d a p e s t ,  1995. május 18. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
j e g y z ő polgármester 
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