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Kivonat
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő testületének
2013. október 30-i zárt ülésen hozott határozataiból
148/2013.(X. 30.) határozat
Gácsi-Kis Mihályné ápolási ügye
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Gácsi-Kis Mihályné Fekete Margit (anyja neve: Czakó Margit, születési hely, idő:
Kiskunfélegyháza, 1959.03.07. TAJ: 071 467 557) 6133 Jászszentlászló, Bajza u. 22. szám
alatti lakos részére 2013. október 14. napjától édesanyja ápolása, gondozása után –
méltányosság címen– önkormányzati ápolási díjat állapít meg.
Az ápolási díj havi összege: az éves központi költségvetési törvényben meghatározott
alapösszeg 80 %-a, ami jelenleg 23.600 forint, melyet 10 % nyugdíjjárulék levonás terhel.
Felhíjuk 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 BácsKiskun Megyei Bíróságnál a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet
keresettel élni.
Indokolás
A rendelkező részben foglaltak szerint határoztunk, mivel nevezett ápolási díjat igényelt
édesanyja után.
Az édesanyja betegsége miatt önellátó képessége hiányzik, felügyeletre, ápolásra szorul. A
gondozás várható időtartama 3 hónapnál hosszabb. Állapota folyamatosan romlik.

A kérelmező használtruha vállalkozása van, amely az otthonában működik. A gondozást,
ápolást a közös otthonukban látja el.
Mindezek alapján Kérelmező részére a kialakult szociális helyzet miatt méltányosság címen
az ápolási díj megállapításáról rendelkeztünk.
Az ápolt állapotának változása esetén a jogosultságot soron kívül felül kell vizsgálni.
Határozatunk a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. (sztv.) 41. §
(3) bekezdés b) pontja, 43/B. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a helyi Képviselő-testület
7/2007. (III.28.) sz. rendeletében foglaltakon alapul.
Az eljárás költség,- és illetékmentességét az Sztv. 16. §-a biztosítja.
Hatáskörünket a Sztv. 25. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja írja elő.
Jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény 108-109. § alapján biztosítottunk.
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