

Ügytípus                                 Ápolási díj

Rövid leírás 
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
1./ Alanyi jogon a jegyes kivételével az a hozzátartozó igényelheti, aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy 18. életévét be nem töltött, tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi.
2./ A települési önkormányzat jegyzője a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére magasabb összegű ápolási díjat állapít meg.
Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes
  a.) étkezni, vagy
  b.) tisztálkodni, vagy
  c.) öltözködni, vagy
  d.) illemhelyet használni, vagy
  e.) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,
feltéve, hogy esetében az a.)-e.) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.
Ennek megállapítása céljából a jegyző hivatalból megkeresi Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménye Nyugat-dunántúli Regionális Szociális Módszertani Központját szakvélemény kiadására és az abban foglaltak szerint dönt.
 3./ Méltányosságból a jegyes kivételével ápolási díjat az a hozzátartozó is kérhet, aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós ápolásra, felügyeletre szoruló 18. életévét betöltött hozzátartozója ápolását végzi, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150%-át, egyedülálló esetében 200%-át. 
Igénylő 
Körmend területén lakóhellyel rendelkező személy 
Kérelmek elbírálása
1./ és 2./ pontokban a jegyző,
3./ pontban az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság hatáskörébe tartozik.
Ügyintézési határidő 
1./ és 3./ pontokban 30 nap 
2./ pontban 60 nap
Szükséges iratok 
Kérelem, háziorvos által kitöltött igazolás és szakvélemény az ápolási díj megállapításához. Méltányos ápolási díjhoz szükséges továbbá a kérelmező családjában élők kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolás. 
Kérelem nyomtatvány letölthető a www.kormend.hu honlapról.







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; Körmend Város Önkormányzati-képviselőtestület 12/2007. (III.30.) számú, a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelete 


