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Tisztelt Képviselő Asszonyok és Urak! 
 
 
Szőke Izolda szőci lakos 2014. június 2. napján ápolási díjra való jogosultsága megállapítása iránt kérelmet 
nyújtott be Szőc Község Önkormányzatához tartósan beteg férje ápolására tekintettel. 
 
Az ügyfél kérelméhez csatolta a szükséges jövedelemigazolásokat, illetve a háziorvos igazolását és 
szakvéleményét arról, hogy Szőke Ferenc (az ápolt személy) tartósan beteg, betegsége miatt állandó és tartós 
gondozásra szorul. Az ápolás várható időtartama 3 hónapnál hosszabb.  
 
Nevezett a kérelmében nyilatkozott továbbá, hogy férjével él.  
 
A benyújtott jövedelemigazolás alapján megállapítottam, hogy a család összes jövedelmét a kérelem benyújtását 
megelőző hónapban a házastárs nyugdíja képezte. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 43/B. § (1) 
bekezdése alapján a település önkormányzat képviselő-testülete – az önkormányzati rendeletben 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 családi jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedül álló esetén annak 150 %-ánál alacsonyabb jövedelmi 
jogosultsági feltételt nem írhat elő. 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati 
rendeletének 11. § (1) bekezdése alapján a polgármester ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 
az Szt. 43/B. §-ában foglalt feltételeknek megfelel, és a családjában az egy főre számított havi családi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át. 
 
Az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összege – a kérelem benyújtásának időpontjában – 28.500,- Ft, a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. 
rend. 11. §-a alapján. 
 



 

A rendelkezésemre álló iratokból megállapítottam, hogy Szőke Izolda családjában az egy főre számított havi 
családi jövedelem meghaladja a fenti önkormányzati rendeletben megállapított jövedelemhatárt (28.500,- Ft-ot), 
így a kérelmét elutasítottam. 
 
Szőke Izolda a döntésem közlésétől számított 15 napon belül fellebbezést nyújtott be. Fellebbezését az 
alábbiakkal indokolta:  
A háziorvosuk javaslatára adta be a kérelmet. Férje 2014. április 25-én agyi infarktust kapott, melynek 
következtében bal oldala lebénult. Veszprémben gégerákot diagnosztizáltak, ami nem műthető, mivel elterjedt a 
szervezetében. A férje állandó felügyeletet igényel, amit a kérelmező vállal. Az önkormányzat határozatát azért 
utasítja el, mert gyógyszereket és pépes ételeket adhat a férjének. Valamint a tél közeledtével a tüzelőt is elő kell 
teremtenie. Munkát így sajnos nem tud vállalni. Kéri az ügyének felülvizsgálatát! 
 
A fentieket figyelembe véve sem felel meg Szőke Izolda a jogosultsági feltételeknek. Az egy főre számított 
családi jövedelem meghaladja az önkormányzat rendeletében meghatározott mértéket. 
 
Ezért javaslom a fellebbezés elutasítását és az első fokú elutasító határozatom helybenhagyását.  
 
 
Határozati javaslat 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…......... (…....) határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete másodfokú jogkörében eljárva megtárgyalta 
Szőke Izolda szőci lakos fellebbezését, melyet ápolási díjra való jogosultság megállapítása iránti 
kérelme elutasítása tárgyában nyújtott be.  
 
A képviselő-testület helyben hagyja a polgármester I. fokon meghozott, 841-2/2014. ügyszámú 
döntését, melyben a polgármester elutasította Szőke Izolda ápolási díj iránt benyújtott kérelmét, 
mivel kérelmező családjában az egy főre számított havi családi jövedelem meghaladja az 
önkormányzati rendeletben megállapított jövedelemhatárt. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Az ügyfél kérheti a határozat bírósági felülvizsgálatát. 
A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással Szőc község polgármesterénél, a felülvizsgálni 
kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott 
küldeményként postára adni. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az ügyfelet értesítse. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  ………… 

 
 
Kérem a képviselő-testülettől előterjesztésem megtárgyalását, és elfogadását. 
 
 
Szőc, 2014. július 8. 
 
 
 
 


