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Ápolási díj méltányossági alapon 

Hatáskörrel rendelkező szerv: 

 Képviselő-testület 

Ténylegesen eljáró szerv:  

 Polgármester 

Az eljárás megindításának módja:  

 írásban,  

 formanyomtatványon  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye:  

 

Ügyfélszolgálat (szociális ügyek) 1145 Budapest Bácskai utca 53. 

 

Ügyfélfogadás ideje:  Hétfő:      8.15 - 12.00 és 12.30 - 18.00 

    Kedd:        8.15 - 12.00 és 12.30 - 16.00 

    Szerda:        8.15 - 12.00 és 12.30 - 16.30 

    Csütörtök:   8.15 - 12.00 és 12.30 - 16.00 

    Péntek:        8.15 - 11.30 

 

Ügyintézés határideje: a hatósághoz történő megérkezést követő 21 nap 

 

Fellebbezési határidő: a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  

 

A kérelmet az ápolást végző személy lakcíme szerint kell benyújtani, ahol életvitelszerűen 

tartózkodik. Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – az a hozzátartozó (a Ptk. 685. § b) 

pontja), aki tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátja. Az ügyintéző 

megkeresi zuglói lakcímmel rendelkező ápolt esetén a Zuglói Szociális Szolgáltató 

Központot, hogy az ápolt ellátása házi szociális gondozással megoldható-e? A kérelemről 

határozattal dönt, amelyben rendelkezik a folyósítás feltételeiről, kétévente felülvizsgálja az 

ápolási díjra való jogosultságot. Értesíti a háziorvost az ápolási díj megállapításáról.  

Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít, ezért a fenti összegből az 

önkormányzat 10%-ot a nyugdíjbiztosítási ágazatnak átutal.  

Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha az ápolást végző személy 

kötelezettségét nem teljesíti, az ápolt meghalt vagy az ápolt személy állapota az állandó 

ápolást már nem teszi szükségessé. Az ápolási díjban részesülő személy egészségügyi 

szolgáltatásra jogosult. 
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2013. január 1. napjától Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatalának 

hatáskörébe tartozik: 

 a súlyos fogyatékos, valamint 

 a tartósan beteg 18 év alatti személy ápolása iránti kérelmek elbírálása, a 

felülvizsgálatok lefolytatása, a megállapított ellátás folyósítása. 

Cím:   Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala  

          1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. 

          Telefon: 221-9575 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatvány megnevezése:  

 Kérelem az ápolási díj megállapítására, 

 Igazolás és szakvélemény az ápolási díj megállapításához / kötelező    

felülvizsgálatához. 

Az ügyintézéshez szükséges mellékletek felsorolása:  

 háziorvos szakvéleménye a tartósan beteg és állandó ápolásra, gondozásra 

szoruló 18. életévet betöltött személyről, 

 az ápoló TAJ kártyája,  

 az ápoló adóazonosító kártyája, 

 az ápoló személyazonosító igazolványa,  

 az ápoló lakcímkártyája, 

 az ápoló - ha munkaviszonya van- fizetés nélküli szabadságról szóló igazolása, 

vagy ha munkanélküli, akkor a munkaviszony megszűnéséről az igazolás 

valamint a munkaügyi központ igazolása arról, hogy nem részesül rendszeres 

pénzellátásban, és legalább 3 hónapja együttműködik a munkaügyi központtal, 

 családban együtt élők kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelem 

igazolása. 

Eljárási illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj meghatározása: Nincs 

Az eljáráshoz kapcsolódó alapvető jogszabályok felsorolása, helyi rendelet 

megnevezése:   

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,  

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.),  

 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (Ptk), 

 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 

szabályairól, 

 Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások szabályairól. 


