Váckisújfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének
……./2013. (IX. 06.) Kt. számú rendelete
az önkormányzat által megállapított egyes szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 3/2013. (IV.19.) Kt. számú rendeletének – a továbbiakban:
Ör.) - módosításáról
Váckisújfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban
Szoc. tv.) 92. § (1)-(2) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
Az Ör. II. fejezet (Szociális ellátások) kiegészül az alábbi, 11. §-al:
11.§
Ápolási díj
(1) A Képviselő-testület ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki
18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.
(2) Ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, akinek családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át.
(3) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a 63/2006. (III. 27.)
Kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani. A kérelemhez - figyelemmel az 5. §. (3) bekezdésében
foglaltakra - mellékelni kell a háziorvos által kiállított, a 63/2006. (III. 27)
Kormány rendelet 5. számú melléklet szerinti igazolást és szakvéleményt
(4) Az ápolást végző személy ápolási díjra való jogosultságát meg kell
szüntetni akkor, ha az ápolást végző személy a kötelezettségét nem
teljesíti, illetve ha az ápolási díjban részesülő, alkoholos vagy egyéb kábító
hatású szerek befolyása alatt áll és nincs abban az állapotban, hogy
kötelezettségét ellássa.
(5) Akkor nem teljesíti az ápolást végző személy az ápolási kötelezettségét, ha
az ápolást végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik:
a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről,
különösen
- a megfelelő étkezésről, ennek keretében – legalább napi egyszeri meleg étel biztosításáról,
- a gyógyszerhez való hozzájutásról,
- egyéb alap ápolási feladatok ellátásáról,
b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének
biztosításáról, különösen:

- a fürdetésről, mosdatásról,
- a lakás takarításáról és tisztántartásáról,
c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.
(6) Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a
Kirendeltségi Hivatal köztisztviselője rendszeres időközönként, de minimum
évente ellenőrzi és az ellenőrzési tapasztalatairól évente, illetve nem
megfelelő kötelezettségteljesítés esetében az ellenőrzést követően
haladéktalanul értesíti a jegyzőt.
(7) Az ápolási díj összege havonta a Szoc. tv. 44. §. (1) bekezdés c) pontja
alapján a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg
80%-a.
2. §
(1) Az Ör. szakasz-számozása a 11. §-tól eggyel emelkednek. Az Ör. további
rendelkezései változatlan formában hatályosak.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napjától lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről
az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző gondoskodik.
Váckisújfalu, 2013. szeptember hónap

. napján

Dr. Sajó Gyula
polgármester

Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

Ezt a rendeletet 2013. szeptember hónap

. napján kihirdettem.
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