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Nagy Gyula Ferencné 4243 Téglás Széchenyi u. 5. szám alatti lakos ápolási díj megállapítása iránt
benyújtott kérelme ügyében, a Képviselő-testület meghozza a következő
határozatot:
A Képviselő-testület Nagy Gyula Ferencné (sz: Tömöri Margit, Debrecen, 1959. 08. 11
an: Demény Margit) 4243 Téglás Széchenyi u. 5. szám alatti lakos ápolási díj megállapítása iránt
benyújtott kérelmét elutasítja.
A határozat jogerős és végrehajtható, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.
A határozat bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a közlést követő 30 napon
belül kérheti. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. A keresetlevelet az I. fokú határozatot hozó
szervnél,
vagy
a
Debreceni
Közigazgatási
és
Munkaügyi
Bíróságnál
(4026 Debrecen, Perényi u. 1.) lehet benyújtani, 3 példányban.
INDOKOLÁS
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatala Hatósági Osztálya a
HB-06B/HAT/01411-2/2014. iktatószámú végzésével hatáskörének hiánya miatt Téglás Város
Önkormányzatához tette át Nagy Gyula Ferencné (sz: Tömöri Margit, Debrecen, 1959. 08. 11an:
Demény Margit) 4243 Téglás Széchenyi u. 5. szám alatti lakos ápolási díj megállapítása iránt
benyújtott kérelmét.
Az áttételre azért került sor, mert Nagy Gyula Ferencné az ápolási díjat 18. életévét betöltött
„tartósan beteg” személy ápolására tekintettel kérte.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
43/B. § (1) bekezdése értelmében, a települési önkormányzat képviselő-testülete - a rendeletében
meghatározott feltételek fennállása esetén - ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki
18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.
Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 24/2013. (XII. 21.) rendelete nem tartalmaz szabályozást az
Szt. 43/B. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan, mivel az önkormányzat, az anyagi helyzetére
figyelemmel, ezt az ellátást nem tudja nyújtani.
Erre való tekintettel, az önkormányzat nem állapít meg 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy
ápolására ápolási díjat.
A határozatot a Képviselő-testület az Szt. 43/B. § (1) bekezdése alapján hozta meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alakszerű határozatok kiadásáról és
kiadmányozásáról gondoskodjék.
Határidő: 2014. július 15.
Felelős: Czibere Béla polgármester

A kivonat hiteles:
Téglás, 2014. június 26.
Pánya Miklósné

