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Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testülete   54/2002.(XII.23.) sz. rendelete

Az ápolási díjról szóló  29/2002. (V.25.), 2/2002. (II.05.), 28/2000. (IX.12.),
8/1998. (II.03.) sz. rendeletekkel módosított   16/1995. 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  LXXXI.  törvény  40.§-44.§
foglaltak  figyelembevételével  az  alábbiak  szerint  módosítja  az  ápolási  díj
megállapítására vonatkozó 29/2002.(V.25.) sz. rendeletet.

1. §
(1) Az 1.§ az alábbiak szerint módosul:

1.§  “  A  rendelet  hatálya  kiterjed  a  Budapest  XVIII.  kerületben  állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárra, mint ápolóra, ha az
ápolt hozzátartozója.”

2. §
(1) A 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

2.§  (1)  “  Az  eljárás  kérelemre  indul,  melyet  az  ápolásra  szoruló
hozzátartozója terjeszt elő (Ptk. 685.§ b) pont).”

(2) A 2.§ (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:
“az ápolt jövedelemigazolását, ha az ellátását nyújtó nagykorú hozzátartozó
családjával életvitelszerűen együtt lakik (Sztv. 4.§ (1) alapján család: az egy
háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók).”

3. §
A 3.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

3.§ (2) “ Az ápolási díj mértéke:
A mindenkori sajár jogú legkisebb öregségi nyugdíj összegének
a) 18 év alatti tartós beteg személy esetében 100%
b) felnőtt tartós beteg esetében 60%
c) súlyosan fogyatékos felnőtt esetében 100%

Az  ápolási  díjból  a  jogszabályban  előírt  mértékig  (6%)  nyugdíjjárulékot  kell
levonni.

4. §
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak.

B u d a p e s t ,  2002. december 19.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k.
j e g y z ő polgármester
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv.  98.§ (2) bekezdés a.) pontjában foglaltaknak megfelelően átfogóan
megvizsgálta az ápolási díjról szóló többször módosított  16/1995. (V.18.) számú
önkormányzati rendeletünket és Polgármesteri Hivatalunkba 2002. november 5-én
érkezett törvényességi észrevételében javaslatot tett  néhány pontosításra, illetőleg
módosításra. 

Részletes indokolás
1. § (1) bekezdéshez 
A  módosításra  azért  van  szükség,  mert  csak  az  ápoló  jogosult  a  vele  közös
háztartásban élő hozzátartozója után a támogatásra.
2. § (1) bekezdéshez
Az ápolási  díj  az  ápoló  számára  nyújt  segítséget,  amelyet  az  ő  kérelmére  kell
megállapítani és nem az ápolt kérelmére.
2. § (2) bekezdéshez
Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez az Sztv. 10.§ alapján kötelezhető az
ápoló,  hogy  igazolja  családjának  vagyoni,  jövedelmi  viszonyait.  Család  alatt  a
törvény az egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozókat érti,
ezért az ápolt jövedelemigazolása csak abban az esetben kérhető, ha ehhez a körhöz
tartozik. 
3. §-hoz
Az Sztv.  rendelkezéseit  figyelembe  véve  az  ápolási  díj  mértékének  pontosítása
szükséges.
4. §
A rendelet hatályba lépésének napját határozza meg.

B u d a p e s t , 2002. december 19.

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

A rendelet kihidetésének dátuma: 2002. december 23.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
             jegyző
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