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Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan
beteg személy ápolását, gondozását végzi és megfelel a 4/2015. (II. 28.) Ör. rendelet 5. §ában foglaltaknak:
4/2015. (II. 28.) Ör. rendelet
„5. §

(1) Az önkormányzat rendszeres települési támogatásként ápolási díjat állapít meg
annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy
gondozását végzi, feltéve, hogy munkaviszonyát az ápolási kötelezettségének
teljesítése miatt szüntette meg vagy szünetelteti, a beteg ellátását más
hozzátartozó keresetveszteség nélkül nem tudja biztosítani, és az elvégzett
környezettanulmány tapasztalatai az ápolási díj megállapítását indokolják.
(2) Az ápolást végző családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
(3) A települési támogatásként nyújtott ápolási díj havi összege megegyezik az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.
(4) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) a járási hivatal által folyósított ápolási díjra szerez jogosultságot,
c) az ápolt személy két hónapot meghaladó fekvőbeteg-gyógyintézeti
ellátásban részesül
d) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
e) az ápolt személy meghal.
(5) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját
követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.
(6) A rendszeres települési támogatásként nyújtott ápolási díjat egy évre kell
megállapítani.”

A kérelemhez csatolni kell:
- a háziorvos igazolását, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg és
állandó, tartós gondozásra szorul,
- az intézmény vezetője által kiállított igazolást, az intézményben eltöltött kötelező
foglalkozások időtartamáról,

-

a kérelmező jövedelmére vonatkozó igazolást, illetve a jövedelmének
megszűnéséről szóló igazolást,
az ápolást végző családjának a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó
jövedelemigazolásait, az általános részben megadottak szerint.

