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Tárgy:  Javaslat ápolási díj – fellebbezés elbírálására

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 2 nem szavazattal
5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

160/2010.(III.23.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pipó József Budakalász,
Jókai M. u. 38. szám alatti lakos ápolási díj ügyében benyújtott fellebbezését

elutasítja,
és ezzel egyidejűleg Budakalász Város Önkormányzat Polgármesterének
428/3/2010. számú határozatát helybenhagyja.

Ezen határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálatát
jogszabálysértésre hivatkozással a Pest Megyei Bíróságtól lehet kérni a
határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat
ellen kell indítani.

Indokolás

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere a 428/3/2010. számú
határozatával Pipó József ápolási díj folyósítását megszüntette, tekintettel arra,
hogy az ápoló jövedelme meghaladta a jogszabályban meghatározott mértéket.

Az 1993. évi III. törvény 43/B. §-a szerint: A települési önkormányzat
képviselő-testülete - az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek
fennállása esetén - ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki
18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. A
jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított
havi családi jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat
rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedülálló



esetén annak 150%-ánál alacsonyabb jövedelmi jogosultsági feltételt nem írhat
elő.
A többször módosított 2/2002. (II.11.) KPVT rendelet 19. §-a szerint:
(1) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó: ha családjában az egy főre jutó

havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét,
egyedülálló esetén annak 150%-át meghaladja;

Pipó József havi nettó jövedelme a becsatolt jövedelemigazolás szerint
58.087.-Ft, mely meghaladja az öregségi nyugdíjminimum 150%-át, mely
jelenleg 42.750.-Ft.
A hatályos jogszabályok szerint az ápolási díj tekintetében különös
méltányosságra nem ad lehetőséget, így az ápolási díj megállapítására nincs
lehetőség. 
Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete határozatát az
1990. évi LXV. törvény 9. és 11.§-ai, valamint az 1993. évi III tv. 4.§ (1)
bekezdése és 43.§/B (1) bekezdése, valamint a többször módosított 2/2002.
(II.11.) Kpvt. rendelet 16-19.§-ai alapján hozta meg.
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