57/2006. (XII.15.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros
Önkormányzati rendelet
A pénzbeli és természetbeni nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 37/2004. (VII. 15.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról *
A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
(továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a többször módosított 1993. évi III. tv.
(továbbiakban: Szt) 10. §, 25. §, 26. §, 32. § (3), 38. § (9), 43/B. §, 45. §, 46. §, 50. § (2), 92. §
(1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi
szabályairól szóló többször módosított 37/2004. (VII. 15.) sz. önkormányzati rendeletét
(továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
(2) Az ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó is, akinek a havi jövedelme vagy a családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400 %-át és 18. életévét tartósan beteg személy gondozását végzi a kérelem
benyújtásának időpontjában.
(3) Az ápolási díjra való jogosultság megállapításánál az Szt 41. § (1) bekezdését és a 42. §-ban
foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Az ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell az Szt 43. §-a szerinti háziorvosi igazolást.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80 %-a.
(6) Nem jogosult ápolási díjra illetve az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha az
ápolást végző személy kötelezettségét nem teljesíti, azaz:
a) nem gondoskodik az ápolt alapvető gondozásáról (különösen minimum napi háromszori
étkezés biztosítása, melyből egy meleg étel), vagy
b) nem gondoskodik az ápolási igények kielégítéséről (különösen az orvoshoz való eljutásban
való segítségnyújtás, gyógyszerek kiváltása, otthoni ápolás-gondozás folyamatosságának
biztosítása), vagy
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c) nem gondoskodik az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményeinek
biztosításáról (különösen lakás rendben, tisztán tartása, ápolt tisztán tartása, fürdetése), vagy
d) nem gondoskodik az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről, illetve annak
elhárításában való segítségnyújtásról.
(7) Az ápolási díjra való jogosultság megállapításának, illetve annak felülvizsgálata során a
továbbfolyósításhoz szükséges jogosultság megállapításának feltétele az ápoltnál végzendő
környezettanulmány készítése, mely az ápolást végző személy kötelezettsége teljesítésének
megállapítására és annak ellenőrzésére terjed ki.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott környezettanulmány készítése az „Őszirózsa” Gondozó
Szolgálat ( a továbbiakban: Gondozó Szolgálat) feladata.
(9) A Gondozó Szolgálat a környezettanulmányt a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti
egysége által havonként, illetve esetenkénti megkeresések szerint, az abban foglalt szempontok
alapján végzi.
(10) A Gondozó Szolgálat a (9) bekezdésben meghatározott megkereséseknek 15 napon belül
eleget tesz és azokat haladéktalanul megküldi a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti
egységének.
Vegyes, záró és hatályba léptető rendelkezések
2. §
Jelen rendelet 2006. december 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekre is alkalmazni kell.

