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K i v o n a t 
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. január 20-i zárt ülésen hozott határozataiból 

 

 

12/2014.(I.20.) határozat 

Rokolya Imréné, 6133 Jászszentlászló, Béke u. 2. szám 

ápolási ügye 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Rokolya Imréné Vastag Éva (anyja neve: Ország Éva, születési helye, ideje: 

Kiskunfélegyháza, 1971.04.16., TAJ: 079 037 406) 6133 Jászszentlászló, Béke u. 2. szám 

alatti lakos ápolási díj iránti kérelmét  e l u t a s í t ja.  

 

Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre való hivatkozással a 

Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz címzett keresettel lehet élni a határozat kézhezvételétől 

számított 30 napon belül.  

 

 

I n d o k o l á s 

 

Rendelkező részben foglaltak szerint határoztunk, mivel Nevezett kérte keresztanyja ápolása 

utáni ápolási díj megállapítását.  

 

A helyi rendelet alapján ápolási díj akkor állapítható meg, ha a 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:  

- az ápolt három hónapnál hosszabb időre ápolásra szorul, ágyban fekvő, önmagát ellátni nem 

tudja, etetni, mosdatni kell és állapota miatt felügyelet nélkül nem hagyható 

- az egy főre számított havi családi jövedelemhatár – az ápolt jövedelmét nem számítva – ne 

éri el a nyugdíjminimum 150%-át, egyedülálló esetén a 200%-át 

- a háztartásban, a kérelmezőn kívül nincs más személy, aki az ápolást el tudná látni,  

- ápolt és ápoló között nincs tartási, öröklési szerződés . 

 

A Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.)  685.§ b.) pontja alapján közeli hozzátartozók: 

a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 

neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; 

hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a 



jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér 

házastársa, bejegyzett élettársa 

 

Mindezek értelmében kérelme az Önkormányzati rendeletben foglaltaknak nem felel meg. A 

Képviselő-testület álláspontja alapján a kérelmező nem minősül közeli hozzátartozónak.  

 

Határozatunk a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló mód 1993. évi III. tv.(szt) 41. §-a, 

illetve a 1/2014.(I.20.) Kt. Rendelet (helyi rendelet) 5. § -ban foglaltakon alapul. 

Hatáskörünket a szt. 4/A § (1) 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.  

 

 

k. m. f. 

 

 

 Nagy András sk Valentovics Beáta sk 

 polgármester jegyző 

 

 

Kivonat hiteléül:  

Jászszentlászló, 2014. január 27.  

 

Minda Mónika 

ügyintéző 

 

 

Határozatról értesül:  

1. Rokolya Imréné 6133 Jászszentlászló, Béke u. 2. 

2. Irattár 

 

 


