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2/2002. (II.05.) sz. rendelet  
Az ápolási díjról szóló 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 28/2000 (IX.12.) sz. valamint a 8/1998. 
(II.03.) sz. rendelettel módosított 16/1995. (V.18.) sz. rendeletét.                             
 
1. § 

 
A rendelet hatálya 

A rendelet 1.§  (1) bekezdése a következőképpen  egészül ki: 
 
A rendelet hatálya kiterjed: 
– a Budapest XVIII. kerületben állandó bejelentett  magyar állampolgár személyére, mint 
ápolóra, valamint a vele közös háztartásban élő magyar állampolgár hozzátartozóra, 
– az ápolást végző állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező  
bevándoroltra, 
– az ápolást végző letelepedési engedéllyel rendelkező személyre,  
– az ápolást végző, magyar hatóság által menekültként elismert személyre, 
– az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, és  
tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény  rendelkezései szerint jogszerűen 
Magyarországon tartózkodó ápolási feladatot ellátó állampolgáraira is. 
 
2. § 
A rendelet 2.§ (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:    
Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell  
a.) a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg, és   
b.) a háziorvos szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt önmaga ellátására 

képtelen, ezért állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul.  
c.)  az ápoló és a vele együtt élő családtagok 1 főre jutó nettó jövedelméről szóló igazolást, 
d.)  az ápoló utolsó munkaviszonyáról szóló igazolást, 
e.)  az ápolt jövedelemigazolását. 

 
3. § 
A rendelet 3.§ (1)  bekezdése az alábbiakkal egészül ki, illetve módosul: 
 
a.) Ápolási díjra jogosult -  jegyes kivételével - a hozzátartozó (Ptk. 685.§. b) pontja 

értelmében), ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló  
aa.) súlyosan 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 
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rendeletben foglalt 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.§ (1) bekezdése a következőképpen módosul, ill. a következőkkel egészül ki:  
 
Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha 

a.) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint 
nappali ellátást nyújtó, vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetve óvodai, 
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, vagy 
közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója 
kivéve, ha  

aa.) a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások   
időtartamát  nem  haladja meg, vagy 

ab.) az óvoda a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg a 
felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem 
haladja meg, vagy 

ac.) az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a 
nappali  ellátást nyújtó szociális intézmény igénybe vétele csak az ápolást végző személy  
rendszeres közreműködésével valósítható meg. 

b.) rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási 
díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony 
alapján – keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak, szakiskola, középiskola, ill. 
felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, kereső tevékenységet folytat és 
munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja. 
 
5. § 
A rendelet 5.§ (2) bekezdése  az alábbiak  szerint módosul, illetve a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:  
 
(2)  Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha 
a.) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 
b.) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,  
c.) az ápolt személy meghal, 
d.) ha az ápolást végző személy öregségi vagy egyéb nyugellátásra vált jogosulttá  
e.) az ápolási tevékenység oka fogyottá vált 
f.) ha az ápolási jogosultságot kizáró körülmény következik be. 
(3)  Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő 

harmadik hónap első napjával kell megszüntetni.  
 
6. § 
A rendelet 6 §-a az alábbi szerint módosul: 
 
Az ápolási díjra való jogosultságot a polgármester két évente legalább egyszer felülvizsgálja. 
 
7. § 
A rendelet további rendelkezései változatlanok maradnak. 
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8. § 
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell. 
 
Budapest, 2002. január 31. 
 
 

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

 
 

Általános indokolás 
A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. 
törvény legutóbbi módosítása szükségessé teszi a 2002. január 1-jétől hatályba lépő 
rendelkezések figyelembe vételét, s ennek megfelelően az érintett önkormányzati rendeletek 
aktualizálását, megteremtve a harmonizációt a törvény és a helyi szabályozás között. 
 

Részletes indokolás 
1. §-hoz Az Sztv új módosítása a törvény hatályát az eddigieknél is jobban szélesíti 

kiterjesztve azt az Európai Szociális Kartát megerősítő országok jogszerűen 
Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. 

2. §-hoz Pontosítja a kérelem alapjául szolgáló bizonyítékokat, igazolásokat.                                           
3. §-hoz Az ápolási díjra való jogosultsági feltételeket taglalja a jegyest kiemelve a Ptk. 

685.§-ában felsorolt hozzátartozói körből.                                         
4. §-hoz Pontosítja a jogosulatlansági feltételeket.  
5. §-hoz Pontosítja és kibővíti a megszüntetés eseteit. 
6. §-hoz A felülvizsgálati jogosultságot a korábbi egy évről két évre módosítja. 
7-8.§-hoz A módosítással illetve kiegészítéssel nem érintett rendelkezések hatályban 

maradására, valamint e rendelet hatályba lépésére és alkalmazására utal. 
 
Budapest, 2002. január 31. 
 

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

 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2002. február 5. 
 
 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                  jegyző 
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