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38/2015.(III.26.) határozat
Tárgy:Vargha Anikó ápolási ügye
Ügyintéző:Minda Mónika

Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Vargha Anikó (sz: Vargha Anikó anyja neve: Kosza Piroska, születési helye, ideje: Kiskunmajsa,
1977.04.26., TAJ: 083 654 811) 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 77. szám alatti lakos ápolási díj iránti
kérelmét 2015. március 26. napjától élettársa ápolása, gondozása után – méltányosság címen– ápolási díjat
állapít meg.
Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj 83 %-a, ami jelenleg 23.655 forint, melyet 10 %
nyugdíjjárulék levonás terhel.
Felhívjuk a jegyzőt, általa a gazdálkodási előadót, hogy az ápolási díj Nevezett részére az Önkormányzat
pénztárában történő kifizetéséről a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig gondoskodjon, a nyugdíjjárulék
befizetése iránt intézkedjen.
Az ápolási díj nyugdíjra jogosító szolgálati időnek minősül, a folyósítás időtartamára egészségügyi
szolgáltatásra jogosult.
Az ápolt állapotának, az ápoló jövedelmének változása esetén az ápolási díjra való jogosultságot felül kell
vizsgálni, a jogosultsági feltételeinek változását 15 napon belül az Önkormányzatnál be kell jelentenie.
Az eljárás illeték,- és költségmentes.
Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jogszabálysértésre való hivatkozással a Kecskeméti
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál (6000. Kecskemét, Rákóczi út 17-19.) a határozat kézhezvételétől
számított 30 napon belül lehet keresettel élni.
Indokolás
Rendelkező részben foglaltak szerint határoztunk, mivel Vargha Anikó élettársa ápolása végett nyújtott be
ápolási díj megállapítása iránti kérelmet. Vargha Anikó élettársával Jászszentlászló, Alkotmány u. 77. szám
alatt élnek életvitelszerűen.
A mellékelt háziorvosi szakvélemény alapján Kovács Sándor Zoltán tartósan beteg, 3 hónapnál hosszabb a
gondozás várható időtartama. A beteg nehezen csak járókerettel tud járni, így a mindennapi teendőkben
segíteni kell. Vargha Anikó munkanélküli, jövedelme nincs, élettársa rokkantsági ellátásban részesül.
6. § Képviselő-testület méltányosság címén ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki a 18.
életévét betöltött tartósan beteg családtagját ápolja, következő feltételek együttes megléte esetén:
a) a kérelem benyújtását megelőző egy hónapon belül kelt jogerős határozattal igazoltan nem részesült
alapösszegű, emelt összegű vagy kiemelt összegű jogcímen a járási hivatal által megállapítható
ápolási díjban
b) az ápolt három hónapnál hosszabb időre ápolásra szorul, ágyban fekvő, önmagát ellátni nem tudja,
etetni, mosdatni kell és állapota miatt felügyelet nélkül nem hagyható
c) családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár – az ápolt jövedelmét nem számítva –
nem éri el a nyugdíjminimum 150%-át (42 750 Ft), egyedülálló esetében a 200 %-át (57 000 Ft)
d) a háztartásban, a kérelmezőn kívül nincs más személy, aki az ápolást el tudná látni,
e) az ápolt és ápoló között nincs tartási, öröklési szerződés.

Határozatunk a 4/2015.(II.27.) Kt. Rendelet (helyi rendelet) 6. § -ban foglaltakon alapul. Hatáskörünket a
szt. 4/A § (1) a) pontja, 32/A § (1) bekezdésben foglaltak alapján gyakoroltuk.
Jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. Tv. 109. § alapján biztosítottuk.
Jászszentlászló, 2015. április 3.

Nagy András
polgármester
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