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Az  ápolási díjról szóló 29/2002. (V. 25.) rendelet  2/2002. (II.5.) sz., 28/2000. 
(IX.12.) sz., valamint a 8/1998. (II.03.) sz. rendelettel módosított  16/1995. (V.18.) sz. 

rendelet módosításáról 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és a többször 
módosított Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
/továbbiakban Sztv./ 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 2001. 
évi  LXXIX törvény 40. § - 44. §-ban foglaltak figyelembe vételével az alábbiak szerint 
módosítja az ápolási díj megállapítására vonatkozó 2/2002. (II.5.) számú, a 28/2000 (IX.12.) 
sz. valamint a 8/1998. (II.03.) sz. rendelettel módosított 16/1995. (V.18.) sz. rendeletét. 
 
1. § 
A rendelet 2.§ (3) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki: 
f)  Jelen rendelet 1. számú mellékletét képező, - mely az alaprendelet új 2. számú 

mellékleteként jön létre, - az intézmény vezetője által kiállított igazolást, amennyiben 
az ápolt személy:  

f/a  közoktatási intézmény tanulója és az intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai 
foglalkozások időtartamát nem haladja meg, 

f/b óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben 
részesül, illetve ha felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, és ezen 
intézmények igénybevételének, illetve látogatási kötelezettségének időtartama 
átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, 

f/c  óvodai, közoktatási és felsőoktatási  intézmény látogatója, vagy a nappali ellátást 
nyújtó intézmény igénybe vétele  csak az ápolást végző személy rendszeres 
közreműködésével valósítható meg. 

 
2. § 
A rendelet 6.§-a az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki: 
Az ápolási díjra való jogosultságot a polgármester 2 évente legalább egyszer felülvizsgálja, a 
háziorvos által kiadott jelen rendelet 2. számú melléklete – mely az alaprendelet új 3. számú 
mellékleteként jött létre,- szerinti igazolás és szakvélemény igénybevételével. 
A háziorvos igazolása kiadásához a 141/2000. (VIII.9.) számú Kormány rendeletben foglalt  
jogosultsági követelményeket veszi figyelembe ( jelen rendelet 3. sz. melléklete, mely az 
alaprendelet új 4. számú mellékleteként jött létre) 
 
3. § 
A rendelet további rendelkezései változatlanok maradnak.                  
 
4. § 
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell. 
 
Budapest, 2002. május 23. 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 
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Általános indokolás 
A 43/2002. (III.21.) számú Kormány rendelet  módosította Az egyes pénzbeli szociális 
ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II.17.) számú és a 
32/1993. (II.17.) számú Kormány rendeleteket, melyek közül az utóbbi az ápolási díj jogszerű 
megállapításához szükséges igazolások körét bővítik ki. 
A jogharmonizáció érdekében az önkormányzati rendeletet ennek megfelelően aktualizálni 
kell. 
 

Részletes indokolás 
 
1. §-hoz Az Sztv. 42.§ (1) bekezdés aa.)-ac) alpontjaiban meghatározott tények 

fennállása esetén az intézmény vezető által kiállított igazolást kell mellékelni 
az ápolási díj megállapítása iránti kérelmekhez a rendelet 2.§  (3) bekezdésének 
a.)-e.) pontjában felsorolt igazolásokon túl. 

 
2. §-hoz Az ápolási díj felülvizsgálatánál  a háziorvos által kiállított igazolást és 

szakvéleményt is figyelembe kell venni. 
 
3-4.§-hoz A módosítással, illetve kiegészítéssel nem érintett rendelkezések hatályban 

maradására, valamint e rendelet hatályba lépésére és alkalmazására utal. 
 
Budapest, 2002. május 23. 
 
 

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

 
 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2002. május 25. 
 
 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
               jegyző 
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