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Tárgy:  Ápolási díj megszűntetése elleni fellebbezés

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

84/2012.(III.29.) Kt. határozat
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szutter Péterné
Budakalász, Kőbányai út 27. szám alatti lakos ápolási díj ügyében benyújtott
fellebbezését elutasítja és ezzel egyidejűleg Budakalász Város Önkormányzat
Polgármesterének 327/2/2012. számú határozatát helybenhagyja.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat
felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Szentendrei Városi
Bíróságtól  lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A
keresetet 3 példányban az I. fokú hatóságnál kell előterjeszteni.

Indokolás
 Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere a 327/2/2012. számú
határozatával Szutter Péterné ápolási díj folyósítását megszüntette, tekintettel
arra, hogy a megadott határidőig a felülvizsgálathoz szükséges igazolásokat
nem csatolta.
 A szociális ellátásokról szóló többször módosított 2/2002. KPVT.
rendelet 18.§ (6) bekezdése alapján a már megállapított ápolási díjakat évente
felül kell vizsgálni. Szutter Péterné részére 2012. január 16-án kelt
felülvizsgálatra felhívó végzés került kiküldésre, a tértivevény tanúsága szerint
nevezett a végzést 2012. január 23-án átvette. A felülvizsgálatra felhívó végzés
tartalmazza a csatolandó dokumentumokat, a benyújtási határidőt, mely jelen
esetben 2012. február 17. napja volt. Továbbá tartalmazza a felhívást, mely
szerint a megadott határidő eredménytelenül telik el, a megállapított határidő
hosszabbítását sem kéri, úgy a támogatás megszüntetésre kerül.
 Szutter Péterné a határidő hosszabbítását nem kérte és a megadott
határidőig a szükséges dokumentumokat nem csatolta, ezáltal az ápolási díjra
való jogosultság felülvizsgálatára nem volt lehetőség, így az ápolási díj
megszüntetése indokolt.



 Az 1993. évi III. törvény 25.§ (10) bekezdése alapján, ha a felülvizsgálat
eredményeként az ellátásra való jogosultság megszűnik, akkor az ellátás
folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával meg kell
szűntetni.
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (II.27.)
számú rendeletével módosította a 2/2002.(II.11.) KPVT rendeletet, így 2012.
március 1. napjától méltányos ápolási díj megállapítására nincs lehetőség,
illetve a megállapított támogatásokat 2012. április 30. napjával meg kell
szüntetni. A rendeletmódosítás következtében nincs lehetőség új megállapítás
iránti kérelmet benyújtani.
 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatát az 1990.
évi LXV. törvény 9. és 11.§-ai, valamint az 1993. évi III tv. 10.§ (1) bekezdése,
25.§ (4) és (10) bekezdése és 43.§/B (1) bekezdése, valamint a többször
módosított 2/2002. (II.11.) Kpvt. rendelet 18.§ (1) bekezdése alapján hozta meg.
 Határidő: A határozat kiadmányozását követő 3 napon belül
 Felelős: polgármester
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