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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő testületének
2013. október 30-i zárt ülésen hozott határozataiból
149/2013. (X.30.) határozat
Süveges Istvánné ápolási ügye
Határozat
Jászszentlászlói Községi Önkormányzat Képviselő-testület
Süveges Istvánné sz: Német Irén (anyja neve: Csenki Irén, születési helye, ideje:
Kiskunfélegyháza, 1958.05.07., TAJ: 070 916 320) 6133 Jászszentlászló, Dózsa György u. 4.
szám alatti lakos 2013. szeptember 30-al az ápolási díj folyósítását – felülvizsgálat utánmegszünteti.
Az egészségügyi Szolgálati Jogviszony további 45 napig fennáll.
Tájékoztatjuk, hogy az 1993. évi III. törvény 41. § (2) bekezdés értelmében, a továbbiakban a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatalhoz lehet fordulni.
Az eljárás illeték, - és költségmentes.
Döntésem ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül hatóságomnál
előterjesztendő, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához
címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, melyet az ügyben keletkezett elsőfokú
iratokkal együtt a fellebbezési határidő leteltét követő 8 napon belül a fellebbezés elbírálására
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz továbbítok.
Indokolás
Rendelkező részben foglaltak szerint határoztunk, mivel Nevezett kérte édesanyja ápolása
utáni ápolási díj felülvizsgálatát. Az édesanyja gondozásának szükségességét a háziorvos
igazolta. A háziorvosi igazolás és szakvélemény szerint is romlott az állapota, súlyosan
fogyatékosnak minősítette. Felülvizsgálat után megállapítottuk, hogy a háziorvosi igazolás és
szakvélemény alapján az 1993. évi III. törvény 41.§ (1) bekezdés a) pontja, 41. § (2)
bekezdésben foglaltakon alapul, súlyosan fogyatékos minősítés alapján a továbbiakban a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatalnál alanyi jogon
kérelmezhető az ellátás.
Határozatunk a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló mód 1993. évi III. tv.(szt) 41 § (1)
bekezdés a) és (2) bekezdésben foglaltakon alapul. Hatáskörünket a szt. 4/A § (1) bak. a)
pontja, 25. § (1) bek. b) 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.
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.
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