
Ápolási díj 

Ügyleírás: A tartósan gondozásra szoruló személy otthoni 
ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére 
biztosított anyagi hozzájárulás. 

Szükséges okiratok: Fajtái:  

• súlyosan fogyatékos 
• fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos 
• 18 éven aluli tartósan beteg  
• 18. életévét betöltött tartósan beteg  

Szükséges okiratok:  

A kérelmező és ápoltja személyi igazolványa, 
lakcímnyilvántartó kártyája, TAJ-kártya, 
adóazonosító kártya bemutatása.  

A kérelemhez csatolni kell:  

A súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség tényéről 
háziorvosi igazolást, szakvéleményt az ápolási díj 
megállapításához. Amennyiben az ápolt intézményi 
nevelésben, oktatásban részesül az erről szóló 
igazolás. Magánnyugdíj pénztári tagság esetén a 
belépési nyilatkozat másolatát.  

18. életévét betöltött tartósan beteg ápolási díj esetén:  

Az előzőeken túl az ápoló családjában élok havi 
rendszerességgel járó -nem vállalkozásból ill. 
őstermelői tevékenységből származó - jövedelem 
esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap 
jövedelméről szóló igazolást. A nem havi 
rendszerességgel szerzett ill. vállalkozásból származó 
jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját 
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett 
jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást. 
Gyermektartásdíj, ösztöndíjra vonatkozó igazolás, 16 
év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolás.  

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:  

A nyugdíj, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, 
árvaellátás, álláskeresési ellátás utolsó havi 
szelvényét, vállalkozók esetén az APEH által kiadott 
jövedelemigazolást. 



 

Az ügyet intéző: Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala 
4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1. 

Az ügyintézés helye 
és rendje: 

Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala 
4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1. 
ügyfélfogadási időben  

Az ügyintéző neve, 
elérhetősége: 

Bakóné Nagy Katalin 
Tel.: 06/52/393-014  
E-mail: bakone@monostorpalyi.hu  

Az ügyintézés 
határideje és díja: 

30 nap, 30 nappal meghosszabbítható  
költség és illetékmentes 

Kapcsolódó 
dokumentumok, 
nyomtatványok, 
útmutatók  

Kérelem az ápolási díj megállapítására 

Az alkalmazott 
jogszabályok: 

• A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

• A pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályairól 
szóló 63/2006.(III.27.) Korm.rendelet 

• Monostorpályi Község Önkormányzata 
9/2010 önkormányzati rendelete  

Egyéb fontos 
tudnivalók:  

Jogosultság feltételei: 

• Az ápolásra szoruló beteg személy 
előreláthatólag 3 hónapnál hosszabb 
időtartamban állandó ápolásra, gondozásra 
szorul. 

• A beteget ápoló hozzátartozó életvitelszerűen 
egy ingatlanban él az ápolásra szorulóval 
vagy állandó lakóhelye, tartózkodási helye 
olyan távolságra van, melyből feltételezhető, 
hogy a mindennapos ellátást, gondozást 
biztosítani tudja.  

• A beteget ápoló hozzátartozó személyesen 
önmaga gondoskodik a tartósan beteg 
személy ápolásáról.  

• Az ápolásra szoruló beteg személynek nincs 
olyan hozzátartozója, aki ellátását, 
gondozását, ápolását biztosítani tudja.  

• Az ápoló családjában az egy főre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét (2008. évben 28.500.-Ft), 



egyedülálló esetében 150 %-át (2008. évben 
42.750.-Ft) nem haladja meg.  

Az ápolási díj összege:  

• Súlyosan fogyatékos személy vagy 18 év 
alatti tartós beteg ápolása esetén a 
nyugdíjminimum legkisebb összege (2008. 
évben 28.500.-Ft).  

• Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos 
esetében a nyugdíjminimum 130 %-a (2008. 
évben 37.050.-Ft).  

• 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolása 
esetén a nyugdíjminimum 80%-a (2008. 
évben 22.800.-Ft).  

• Az ápolási díjból 9,5 % nyugdíjjárulék kerül 
levonásra. - Az ápolási díj szolgálati időnek 
minősül, időtartama a feltételek fennállásáig 
szól. 

 

 


