Ápolási díj

Ügyleírás:

Szükséges
okiratok:

Súlyosan fogyatékos vagy 18. év alatti tartósan beteg személy gondozását végző hozzátartozó részére biztosított
anyagi hozzájárulás
Az önkormányzat méltányossági jogkörében eljárva szociális rászorultság alapján a 18. életévet betöltött
hozzátartozó részére nyújthat ápolási díjat
Az igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező
személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!
A rászorultsági alapú – méltányossági ápolási díj iránti támogatás esetén a kérelemhez csatolni kell:
- háziorvosi igazolás és vélemény az ápolási díj megállapításához
-18. év feletti tartósan beteg hozzátartozó ápolása esetén:
- jövedelemnyilatkozat, jövedelem igazolására:
vagyon nyilatkozat
-

a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származójövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást, a nem havi
rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi
átlagáról szóló igazolást, , gyermektartásdíjra, iskolalátogatási, ösztöndíjra vonatkozó igazolást.
16 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást
Sárbogárdi Járási Hivatal ápolási díjra való jogosultságot elutasító határozata másolatát
A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:
GYED, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt, álláskeresési ellátás határozatát, nyugdíjasok esetén a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, a kérelem benyújtását megelőző
hónap nyugdíjszelvényét. Válásról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát.
Az ügyintéző:

Nagylók Község esetében : Répási Tiborné igazgatási ügyintéző
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. Tel. : 06(25)507-350, fax: 06(25)507-311, e-mail: pmhivatal@nagylok.hu
Hantos község esetében: Horváth Jánosné igazgatási ügyintéző
2434 Hantos, Nagylóki út 3. Tel./Fax: 06(25)506-000, e-mail: phhantos@ invitel.hu

Ügyintézés
helye,
elérhetősége és
rendje:

A kérelmet postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani.
- postai úton: Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén:
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltségén
2434 Hantos, Nagylóki út 3.
-

személyesen: ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
Ügyintézés
határideje és
díja

30 nap, költségmentes

Kapcsolódó
dokumentumok,
nyomtatványok,
útmutatók

Az ügyintézés kezdeményezhető formanyomtatványon:

Az alkalmazott
jogszabályok:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.(III.27.) Korm. rendelet,
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátás helyi szabályairól szóló 5/2011.(IV.01.)

Ápolási díj kérelem
Nyilatkozat kérelmekhez

önkormányzati rendelete
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete
Egyéb fontos
tudnivalók

Nagylók településen a rászorultsági -méltányossági jogosultság feltételei:
Ápolási díj állapítható meg annak – jegyes kivételével a Ptk. 685. § b) pontjában
meghatározott – hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását,
gondozását végzi, ha
a) az ápoló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át,
b) az ápolt családjában (egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli
hozzátartozók között) a kérelmezőn kívül helyzeténél fogva ápolásra, gondozásra
alkalmas más személy nincs,
c) a kérelmező az ápolási, gondozási tevékenység ellátására alkalmas,
d) az ápolót jövedelemszerzéssel járó munkája nem akadályozza ápolási
kötelezettségének teljesítésében,
e) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés nem áll fenn.
Az ápolási díj megállapítására vonatkozó további szabályokat az Szt. 40.§, 41.§, 42.§,
43.§. 43/A.§, 43.B.§ és 44.§-ai tartalmazzák.
Hantos településen a rászorultsági -méltányossági jogosultság feltételei:
Ápolási díj állapítható meg annak – jegyes kivételével a Ptk. 685. § b) pontjában
meghatározott – hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását,
gondozását végzi, ha
a) az ápoló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át,
b) az ápolt családjában (egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli
hozzátartozók között) a kérelmezőn kívül helyzeténél fogva ápolásra, gondozásra
alkalmas más személy nincs,
c) a kérelmező az ápolási, gondozási tevékenység ellátására alkalmas,
d) az ápolót jövedelemszerzéssel járó munkája nem akadályozza ápolási
kötelezettségének teljesítésében,
e) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés nem áll fenn.
Az ápolási díj megállapítására vonatkozó további szabályokat az Szt. 40.§, 41.§, 42.§,
43.§. 43/A.§, 43.B.§ és 44.§-ai tartalmazzák.

