HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 17/2003 (IV. 22.) SZ. RENDELET
8/1998. (II. 03.) sz. rendelet
az ápolási díjról szóló 16/1995. (V. 18.) számú rendelet módosításáról

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról
szóló, többször módosított 1993. évi III. törv. 3.§. (3) bekezdésében, a 40.§ - 44.§-okban foglalt felhatalmazás
alapján, figyelemmel a 188/1997. (X.31.) sz. Korm. rend. 1.§ - 2.§-ban foglaltakra az alábbiak szerint módosítja
az Ápolási díjról szóló 16/1995. (V.18.) sz. rendeletét:
1. § A rendelet 3.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki:
(2) Az ápolási díj mértéke:
a mindenkori sajátjogú legkisebb öregségi nyugdíj összegének
a.) kiskorú esetében 100%
b.) felnőttek esetében 60%.
Az ápolási díjból a jogszabályban előírt mértékig (7 %) nyugdíjjárulékot kell levonni.
A jogosultat az ápolási díj
- teljes összege illeti, ha a kérelmet a tárgyhónap 16-át megelőzően nyújtotta be,
- összegének 50 %-a illeti meg, ha a kérelmet a tárgyhónap 15-ét követően nyújtotta be.

(3) A jegyző a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig gondoskodik a nyugdíjjárulék illetékes
egészségbiztosítási pénztárhoz történő befizetéséről.
2. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
érvényben maradnak.
B u d a p e s t , 1998. január 29.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző

Dr. Mester László sk.
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az egyes pénzbeni szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II.17.) sz.
rendeletet módosítja a 188/1997. (X.31.) sz. Kormányrendelet, mely érinti az ápolási díjról szóló 16/1995.
(V.18.) sz. rendelet bizonyos részeit, s ennek megfelelően történt a rendelet módosítása.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. § Módosítja az ápolási díj összegéből levonásra kerülő nyugdíjjárulék mértékét, valamint a szociális
ellátás összegét a kérelem benyújtásához mérten szabályozza.
Megállapítja a nyugdíjjárulék befizetésének időpontját.
2. § Rendelkezik a hatályba lépés idejéről.
B u d a p e s t , 1998. január 29.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző

Dr. Mester László sk.
polgármester

