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Ásotthalom Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
Helyben
Tisztelt Képviselő-testület!
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 2007. szeptember 21-én
alkotta meg a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendeletét. (továbbiakban: Szr.)
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 43/B. § (1)
bekezdése alapján a helyi ápolási díjról az Szr. 7. §-a rendelkezik.
A hivatkozott jogszabályhely 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 jogszabályhely feltételes megfogalmazásából következően a méltányossági ápolási díj szabályozása a képviselőtestületre nem ró törvényi kötelezettséget, így döntési szabadsága van abban a tekintetben, hogy ilyen intézményt a
helyi szociális rendeletében szabályoz-e. Mivel a jogintézmény bevezetése és annak fenntartása sem kötelező, ezért a
képviselő-testület dönthet úgy, hogy a helyi rendelet módosításával a méltányossági ápolási díjat már nem biztosítja.
Ezen a jogcímen Ásotthalom községben 2011. március 1. napján összesen 12 fő részesült az ellátásban. Az ellátás
2011. évre tervezett előirányzata 3.432.640,- Ft, annak 1 főre jutó havi összege bruttó 23.600,- Ft illetve ehhez
kapcsolódik még 5.664,-Ft munkáltatói járulék. Az ápolás szükségességét illetve elvégzésének tényét a hivatal nem
tudja folyamatosan ellenőrizni és kétséget kizáróan megállapítani. Ezzel a problémával más közigazgatási szervek is
szembesültek, így Csongrád megyében az elmúlt hónapokban több településen meg is szüntették az ezen a jogcímen
nyújtott ápolási díjat. Annak érdekében, hogy a méltányossági ápolási díjban részesülők ne maradjanak ellátás
nélkül, az érintett személyek tájékoztatást kapnak az ápolási díj alanyi jogon történő megállapításának feltételeiről.
Ha a jogosultság a feltételek hiánya miatt nem lesz megállapítható, akkor az érintett személyek számára további
lehetőség az Munkaügyi Központtal történő kapcsolatfelvétel és álláskeresőként történő regisztrációjuk. A
Munkaügyi Központtal való 90 napos együttműködés megkezdésével a jelenlegi ellátásuk megszűnéséig az érintett
személyek jogosultságot szerezhetnek aktív korúak ellátására. Az együttműködés megszerzése érdekében a rendelettervezet szerint az ezen a jogcímen folyósított ápolási díj 2011. július 31. napjával kerülne megszüntetésre.
A módosító rendelet hatálybalépésekor már folyamatban lévő méltányossági ápolási díj megállapítására irányuló
azon kérelmek esetén, ahol az ellátásra a kérelmező az Szt. 43/B. (1) bekezdése alapján jogosult, az ellátás határozott
időre, a kérelem benyújtásának napjától 2011. július 31. napjáig lenne megállapítható.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a
módosító Rendeletet megalkotni.
Ásotthalom, 2011. április
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