Tájékoztató
Tisztelt Ügyfeleink!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal a szociális
ellátásokkal kapcsolatosan az alábbiak szerint tájékoztatja Önöket:
I. Az ápolási díj összegének emelkedése
Az ápolási díj alapösszege 2019. január 01. napjától 32.600.-Ft-ról 37.490.-Ft-ra emelkedik, így
az ápolási díj bruttó összegei:
- alapösszeg:
37.490.-Ft
- emelt összegű ápolási díj: 56.400.-Ft
- kiemelt ápolási díj:
67.485.-Ft
Első alkalommal a 2019. január hónapra járó ápolási díjat kell magasabb összegben
folyósítani. Az ápolási díj összegének változásáról nem kell határozatot hozni, ha az ápolási
díj összege kizárólag a törvényben meghatározott alapösszeg emelkedése miatt változik, és a
jogosultat az ápolási díj teljes összegben illeti meg.
II. Gyermekek otthongondozás díja (GYOD)
Tájékoztatom, hogy 2019. január 1. napjától bevezetésre kerül az önmagukat ellátni képtelen
gyermeküket ápolók számára biztosítandó „gyermekek otthongondozás díja” (GYOD) nevű
ellátás.
A GYOD-ra lesz jogosult az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki
a) súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbefogadott
gyermekéről, vagy
b) tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről
gondoskodik.
A jogosultság a gyermek életkorától függetlenül megállapítható, kizárólag a szülő-gyermek
viszony releváns.
Az ellátást főszabály szerint csak a vérszerinti, illetve az örökbefogadó szülő veheti igénybe.
Egyéb hozzátartozó csak a szülő halála esetén válhat jogosulttá az ellátásra, illetve akkor, ha
a szülő egészségi állapotából adódóan nem tudja gyermeke ápolását tovább ellátni, a szülő
szülői felügyeleti joga szünetel, vagy bíróság által megszüntetésre kerül.
A GYOD összege 2019-től bruttó 100 000 forint. Ha a szülő több, önellátásra képtelen
gyermekről is gondoskodik, részére másfélszeres összegben kell az ellátást folyósítani.
Az ellátást tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kell folyósítani, első alkalommal a 2019. január
havi ellátást 2019. február 5-ei időponttal.
A GYOD megállapítása iránt 2019. január 1-jét követően lehet új kérelmet benyújtani.
Annak a vér szerinti vagy örökbefogadó szülőnek, akinek 2018. december 31-én végleges
döntés alapján a gyermekére tekintettel ápolási díjra való jogosultsága áll fenn, a járási
hivatal – legkésőbb 2019. január 15-éig meghozott döntésével – 2019. január 1-jére
visszamenőleg hivatalból, a jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül megállapítja a GYOD-

ra való jogosultságát, és ezzel egyidejűleg rendelkezik az ápolási díjra való jogosultság 2018.
december 31-ei időponttal történő megszüntetéséről.
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