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28/2000. (IX.12.) sz. önkormányzati rendelet
Az ápolási díjról szóló 8/1998./II.03./ sz. rendelettel módosított
16/1995./V.18./ számú rendelet módosításáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 40.§-44.§-ban
kapott felhatalmazás, valamint az 1990. évi LXV.törvény 16.§ /1/ bekezdésében foglalt
kötelezettségnek eleget téve, a Ptk. 685 § b./ pontjával összhangban az alábbiak szerint módosítja az
ápolási díjról szóló önkormányzati rendeletet:
1. §
A rendelet 1.§ /2/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó
részére biztosított anyagi hozzájárulás.
2. §
A rendelet 2.§ /3./ bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a.) a háziorvos arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt önmaga ellátására képtelen,
állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul,
b.) az ápoló s a vele együtt élő családtagok egy főre jutó nettó jövedelméről szóló igazolást,
c.) az ápoló utolsó munkaviszonyáról szóló igazolást,
d.) az ápolt jövedelem igazolását.
3. §
A rendelet 3.§ /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
a.) ápolási díjra jogosult a rendelet 1.§ /3/ bekezdésében meghatározott nagykorú
hozzátartozó (Ptk. 685.§ b/pontja), ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre
szoruló
aa.) súlyos fogyatékos, vagy
ab.) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.
b.) ápolási díj állapítható meg annak a nagykorú hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött,
tartósan beteg személy gondozását végzi, amennyiben az önkormányzati rendeletben meghatározott
feltételeknek megfelel, s az ápoló családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori
sajátjogú nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg.
4. §
A rendelet 5.§-a az alábbiakra módosul:
1.) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha
a.) az ápolt két hónapot meghaladóan bármilyen nevelési- oktatási, egészségügyi vagy
szociális intézményi ellátásban részesül:
b.) rendszeres pénzellátásban részesül,
c.) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója,
hallgatója,
d.) kereső tevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés
kivételével - a napi 4 órát meghaladja.
Az 1/a.) pont alkalmazásában a napi legfeljebb 4 órás pedagógiai fejlesztő foglalkoztatás nem minősül
nevelési- oktatási intézményi ellátásnak.
2.) Ápolási díj folyósítását az ápolási díjat megállapító önkormányzat megszünteti, ha a
hozzátartozó
- ápolási kötelezettségét nem teljesíti
- öregségi vagy egyéb nyugellátásra vált jogosulttá
- az ápolási tevékenység okafogyottá vált.
5. §
A rendelet egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.
6. §
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.
B u d a p e s t , 2000. szeptember 7.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző

Dr. Mester László sk.
polgármester

Általános indokolás
A téma felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy a vonatkozó magasabb rendü jogszabály változásai
indokolják a helyi rendelet módosítását, megteremtve a harmónizációt a törvény és a helyi szabályozás
között.
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Részletes indokolás
1. §-hoz
A hatályos szociális törvény rendelkezéseivel összhangban az ápoló személyére
vonatkozóan a " nagykorú " jelző beépítése vált szükségessé.
2. §-hoz
Az ápolási díj jogszerű megállapításához, az esetleges visszaélések elkerülése
érdekében vizsgálni kell az ápoló és az ápolt jövedelmi viszonyait, személyes körülményeiket, az
egészségügyi indokokat és a háziorvos által igazolt egészségügyi jogosultságot.
3. §-hoz
A jelenleg hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően állapítja meg az ápolt
személyére és korára vonatkozóan a feltételeket.
4. §-hoz
A hatályos jogi szabályozás két új elemet épít be az ápolási díjra jogosultság általános
feltételrendszerébe, melyekkel az önkormányzati rendeletet is ki kellett egészíteni.
5-6. §-hoz
A módosítással, illetve kiegészítéssel nem érintett rendelkezések hatályban
maradására, valamint e rendelet hatályba lépésére és alkalmazására utal.
B u d a p e s t , 2000. szeptember 7.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző
A rendelet kihírdetésének dátuma: 2000. szeptember 12.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző

Dr. Mester László sk.
polgármester
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