
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 
          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 
_________________________________________________________ 

Ügyszám: 5/1050/2015. 
Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Lang László (szül.neve: Lang László , sz.hely, idő: Ajka, 1958. 067. 28. an.: Bakay Magdolna, 

TAJ száma: 022-030-968,  állampolgársága: magyar) 8451 Ajka-Padragkút, Márvány u. 4. 

szám alatti lakos részére 2013. május 27. napjától a 192/2013. (VI.25.) HNB számú bizottsági 

határozat alapján méltányossági ápolási díjat folyósítunk hozzátartozója  ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága 

Lang László (szül.neve: Lang László , sz.hely, idő: Ajka, 1958. 067. 28. an.: 

Bakay Magdolna, TAJ száma: 022-030-968,  állampolgársága: magyar) 8451 

Ajka-Padragkút, Márvány u. 4. szám alatti lakos részére   édesanyja ápolása 

jogán megállapított és folyósított méltányossági ápolási díjra való 

jogosultságot és folyósítását jogszabályváltozás miatt 2015. február 28. 

napjával megszünteti. 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015 .március 16. 

 

Ajka, 2015. március 03.  

Bálint Attiláné                                                                          

Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      irodavezető 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 

          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

________ e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu_____________ 
Ügyszám: 5/1043/2015. 
Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

Tisztelt Bizottság! 

 

Bakosné Keszte Alíz (szül.neve: Keszte Alíz , sz.hely, idő: Ajka, 1972. június 15. an: Németh 

Mária Valéria, TAJ száma: 079-822-703,  állampolgársága: magyar) 8400 Ajka, Feketegyémánt 

u. 56. szám alatti lakos részére 2005. július 07. napjától a 144/2007. (VIII. 22.) SZEB számú 

bizottsági határozat alapján méltányossági ápolási díjat folyósítunk hozzátartozója ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága 

Bakosné Keszte Alíz (szül.neve: Keszte Alíz, sz.hely, idő: Ajka, 1972. június 

15. an.: Németh Mária Valéria, TAJ száma: 079-822-703. állampolgársága: 

magyar) 8400 Ajka, Feketegyémánt u. 56..szám alatti lakos részére   nagyanyja  

ápolása jogán megállapított és folyósított méltányossági ápolási díjra való 

jogosultságot és folyósítását jogszabályváltozás miatt 2015. február 28. napjával 

megszünteti. 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015 .március 16. 

 

Ajka, 2015. március 03.  

 

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      irodavezető 
 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 

          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 

_________________________________________________________ 
Ügyszám: 5/1056/2015. 
Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

Tisztelt Bizottság! 

 

Hanczvikkel Györgyné (szül.neve: Hosszú Katalin , sz.hely, idő: Ajka, 1966. október 12. an.: 

Fehérvári Gizella, TAJ száma: 076-028-700, állampolgársága: magyar) 8447 Ajka- Ajkarendek, 

Korányi u. 212. szám alatti lakos részére  2010. március 28. napjától az 55/2010.  (III.16.) SZEB 

számú bizottsági határozat alapján méltányossági ápolási díjat folyósítunk hozzátartozója  

ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága 

Hanczvikkel Görgyné (sz.: Hosszú Katalin, sz.hely, idő: Ajka, 1966. október 12. 

an.: Fehérvári Gizella, TAJ száma: 0756-028-700, állampolgársága: magyar) 8447 

Ajka-Ajkarendek, Korányi u. 212. szám alatti lakos részére  gyermeke  ápolása 

jogán megállapított és folyósított méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és 

folyósítását jogszabályváltozás miatt 2015. február 28. napjával megszünteti. 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015 .március 16. 

 

Ajka, 2015. március 03.  

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

     irodavezető 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 

          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 
_________________________________________________________ 

Ügyszám: 5/1063/2015. 
Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Anda Szilvia (szül.neve: Anda Szilvia , sz.hely, idő: Ajka, 1972. 06. 07. an: Németh Mária, TAJ 

száma: 079-805-973,  állampolgársága: magyar) 8400 Ajka, Alkotmány u. 15. I/3. szám alatti 

lakos részére 2012. május 23.napjától a 132/2012 (V.30.) SZEB számú bizottsági határozat 

alapján méltányossági ápolási díjat folyósítunk  hozzátartozója ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra aló jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága 

Anda Szilvia (szül.neve: Anda Szilvia, sz.hely,idő: Ajka, 1972. 06. 076. an. 

Németh Mária, TAJ száma: 079-805-973, állampolgársága: magyar) 8400 

Ajka, Alkotmány u. 15. I/3. szám alatti lakos részére édesanyja ápolása jogán 

megállapított és folyósított méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és 

folyósítását jogszabályváltozás miatt 2015. február 28. napjával megszünteti. 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015 .március 16. 

 

Ajka, 2015. március 03.  

 

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      irodavezető 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 

          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 
_________________________________________________________ 

Ügyszám: 5/1062/2015. 
Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

Tisztelt Bizottság! 

 

Bolla Tibor (szül.neve: Bolla Tibor , sz.hely, idő:  Devecser, 1961. február 15. an: Kovács 

Rózsa, TAJ száma: 023-647-295, állampolgársága. magyar) 8400 Ajka, Dobó K. u. 63. szám 

alatti lakos részére 2014. február 19. napjától a 27/2014. (II.27.)  HNB számú bizottsági határozat 

alapján méltányossági ápolási díjat folyósítunk  hozzátartozója  ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága Bolla 

Tibor (szül.neve: Bolla Tibor, sz.hely,idő: Devecser, l961. február 15. an: 

Kovács Rózsa, TAJ száma: 023-647-295,   állampolgársága: magyar) 8400 Ajka, 

Dobó K. u. 63. szám alatti lakos részére   édesanyja ápolása jogán megállapított és 

folyósított méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és folyósítását 

jogszabályváltozás miatt 2015. február 28. napjával megszünteti. 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015 .március 16. 

 

Ajka, 2015. március 03.  

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      irodavezető 
 

 

 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 

          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 

_________________________________________________________ 
Ügyszám: 5/1061/2015. 
Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Füredi  Andrea (szül.neve: Füredi Andrea , sz.hely, idő: Celldömölk, 1973. 09. 10. an.: Szigeti 

Olga, állampolgársága: magyar, TAJ száma: 080-680-260) 8400 Ajka, Gyár u. 58. szám alatti 

lakos részére 2011. január 13. napjától a 24/2011. (II.09.) HNB számú bizottsági határozat 

alapján méltányossági ápolási díjat folyósítunk  hozzátartozója  ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága 

Füredi  Andrea (szül.neve: Füredi Andrea , sz.hely, idő: Celldömölk, 1973. 

09. 10. an.: Szigeti Olga, állampolgársága: magyar, TAJ száma: 080-680-260) 

8400 Ajka, Gyár u. 58. szám alatti lakos részére   édesanyja  ápolása jogán 

megállapított és folyósított méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és 

folyósítását jogszabályváltozás miatt 2015. február 28. napjával megszünteti. 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015 .március 16. 

 

Ajka, 2015. március 03.  

 

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      irodavezető 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 

          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 
_________________________________________________________ 

Ügyszám: 5/1065/2015. 
Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Fábián Sándor (szül.neve: Fábián Sándor , sz.hely, idő: Ajka, 1961. 01. 31. an: Poczai Piroska, 

államplgársága: magyar, TAJ száma: 013-620-582 8400 Ajka, Gyár u. 56/A. szám alatti lakos 

részére 2013. december 16. napjától a 8/2014. (I.23.) HNB számú bizottsági határozat alapján 

méltányossági ápolási díjat folyósítunk  hozzátartozója ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága 

Fábián Sándor (szül.neve: Fábián Sándor , sz.hely, idő: Ajka, 1961. 01. 31. 

an: Poczai Piroska, államplgársága: magyar, TAJ száma: 013-620-582 8400 

Ajka, Gyár u. 56/A. szám alatti lakos részére  édesanyja  ápolása jogán 

megállapított és folyósított méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és 

folyósítását jogszabályváltozás miatt 2015. február 28. napjával megszünteti. 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015 .március 16. 

 

Ajka, 2015. március 03.  

 

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      irodavezető 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 

          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 
_________________________________________________________ 

Ügyszám: 5/1064/2015. 
Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Ikervári Károlyné (szül.neve: Tóth Magdolna, sz.hely,idő: Somlóvecse, 1954. június 18. an.: 

Lukács Ilona, TAJ száma:067-793-488, állampolgársága: magyar) 8400 Ajka, Mikszáth K. u. 

13. szám alatti lakos részére 2007. november 26. napjától a 217/2007. (XI. 27.) SZEB számú 

bizottsági határozat alapján méltányossági ápolási díjat folyósítunk hozzátartozója ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága 

Ikervári Károlyné (szül.neve: Tóth Magdolna, sz.hely,idő: Somlóvecse, 19534. 

június 18. an.: Lukács Ilona, TAJ száma:067-793-488, állampolgársága: magyar) 

8400 Ajka, Mikszáth K. u. 13. szám alatti lakos részére édesanyja   ápolása 

jogán megállapított és folyósított méltányossági ápolási díjra való jogosultságot 

és folyósítását jogszabályváltozás miatt 2015. február 28. napjával megszünteti. 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015 .március 03. 

 

Ajka, 2015. február 26.  

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      irodavezető 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 

          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 

_________________________________________________________ 
Ügyszám: 5/1049/2015. 
Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Cseh Sándor (szül.neve: Cseh Sándor , sz.hely, idő: Celldömölk, 1955. 03. 16. an: Fodor Mária, 

TAJ száma:  019-462-396, állampolgársága: magyar) 8400 Ajka, Bóday G. u. 15. szám alatti 

lakos részére 2007. június 01. napjától a 130/2007. (VI.27.) SZEB számú bizottsági határozat 

alapján méltányossági ápolási díjat folyósítunk  hozzátartozója  ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága Cseh 

Sándor (szül.neve: Cseh Sándor,, sz.hely, idő: Celldömölk, 1955. 03. 16. an: Fodor 

Mária, TAJ száma:  019-462-396, állampolgársága: magyar) 8400 Ajka, Bóday G. 

u. 15. szám alatti lakos részére édesapja ápolása jogán megállapított és folyósított 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és folyósítását jogszabályváltozás 

miatt 2015. február 28. napjával megszünteti. 

      Felelős: a bizottság elnöke 

      Határidő: 2015 .március 16. 

 

     Ajka, 2015. március 03.  

 

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      irodavezető 

 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 

          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 
_________________________________________________________ 

Ügyszám: 5/1048/2015. 
Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

Tisztelt Bizottság! 

 

Gáspár Ildikó (szül.neve: Gáspár Ildikó , sz.hely, idő:  Devecser, 1972. 08. 29. an.: Kiss Mária 

Ilona, állampolgársága: magyar, TAJ száma:079-965-552) 8400 Ajka, Korányi F. u. 16. I/3. 

szám alatti lakos részére 2013. május 27. napjától a 192/2013. (VI.25.) HNB számú bizottsági 

határozat alapján méltányossági ápolási díjat folyósítunk hozzátartozója  ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága Gáspár 

Ildikó (szül.neve: Gáspár Ildikó , sz.hely, idő:  Devecser, 1972. 08. 29. an.: Kiss 

Mária Ilona, állampolgársága: magyar, TAJ száma:0s9-965-552) 8400 Ajka, Korányi 

F. u. 16. I/3. szám alatti lakos részére  édesapja ápolása jogán megállapított és 

folyósított méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és folyósítását 

jogszabályváltozás miatt 2015. február 28. napjával megszünteti. 

      Felelős: a bizottság elnöke 

      Határidő: 2015 .március 16. 

 

      Ajka, 2015. március 03.  

 

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      Irodavezető 
 

 

 

 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 
          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 
_________________________________________________________ 

Ügyszám: 5/1052/2015. 

Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 
Molnár János Lajos (szül. név: Molnár János Lajos, sz. hely, idő: Sárvár, 1956. 11. 03. an.: Süle Mária, 

állampolgársága: magyar, TAJ száma: 020828349) 8400 Ajka, Kossuth u. 35. III. lph. 4/3. szám alatti 

lakos részére 2012. június 01. napjától a 164/2012. (VI.11.) HNB számú bizottsági határozat alapján 

méltányossági ápolási díjat folyósítunk – hozzátartozója - ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága Molnár János 

Lajos (szül. név: Molnár János Lajos, sz. hely, idő: Sárvár, 1956. 11. 03. an.: Süle Mária, 

állampolgársága: magyar, TAJ száma: 020828349) 8400 Ajka, Kossuth u. 35. III. lph. 4/3. 

szám alatti lakos részére – hozzátartozója: - ápolása jogán megállapított és folyósított 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és folyósítását jogszabályváltozás miatt 2015. 

február 28. napjával megszünteti. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015. március 16. 

 

Ajka, 2015. március 03. 
 

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      irodavezető 

 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 
          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 
_________________________________________________________ 

Ügyszám: 5/1046/2015. 

Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 
Molnár Józsefné (szül. név: Fekete Jolán, szül. helye, ideje: Ajka, 1955. 08. 28., an.:Vitai Jolán 

állampolgársága: magyar, TAJ száma: 068-877-992) 8400 Ajka,  Kállai É. u. 20. szám alatti lakos 

részére 2010. november 1. napjától a 195/2010. (IX.6.) SZEB számú bizottsági határozat alapján 

méltányossági ápolási díjat folyósítunk – hozzátartozója - ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága Molnár Józsefné 

(születési neve: Fekete Jolán, szül. helye,ideje: Ajka, 1955. 08. 28., an.:Vitai Jolán 

állampolgársága: magyar, TAJ száma: 068-877-992) 8400 Ajka,  Kállai É. u. 20. szám alatti 

lakos részére – hozzátartozója - ápolása jogán megállapított és folyósított méltányossági 

ápolási díjra való jogosultságot és folyósítását jogszabályváltozás miatt 2015. február 28. 

napjával megszünteti. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015. március 16. 

 

Ajka, 2015. március 03. 
 

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      irodavezető 

 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 
          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 
_________________________________________________________ 

Ügyszám: 5/1053/2015. 

Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 
Nyitrai Antal (szül. név: Nyitrai Antal, sz. hely, idő: Ajka, 1963. 03. 24. an.: Kurucz Rozália, 

állampolgársága: magyar, TAJ száma: 024-866-954) 8400 Ajka, Fő u. 22. III/4. szám alatti lakos részére 

2013. július 01. napjától a 218/2013. (IX.12.) HNB számú bizottsági határozat alapján méltányossági 

ápolási díjat folyósítunk – hozzátartozója - ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága Nyitrai Antal (szül. 

név: Nyitrai Antal, sz. hely, idő: Ajka, 1963. 03. 24. an.: Kurucz Rozália, állampolgársága: 

magyar, TAJ száma: 024 866 954) 8400 Ajka, Fő u. 22. III/4. szám alatti lakos részére – 

hozzátartozója: - ápolása jogán megállapított és folyósított méltányossági ápolási díjra való 

jogosultságot és folyósítását jogszabályváltozás miatt 2015. február 28. napjával megszünteti. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015. március 16. 

 

Ajka, 2015. március 03. 
 

 

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      irodavezető 

 

 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 
          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 
_________________________________________________________ 

Ügyszám: 5/75-1/2015. 

Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 
Orbán Janka (születési neve: Orbán Janka; születés helye, ideje: Und, 1959. 07. 04., an.: Jambrits Margit 

TAJ száma: 071 696 120) Siófok, Tanácsház u. 19. 2/8. Th.: 8400 Ajka, Iskola u. 17. szám alatti lakos 

részére 2011. február 02. napjától a 82/2011. (III.23.) HNB számú bizottsági határozat alapján 

méltányossági ápolási díjat folyósítunk – hozzátartozói - ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága Orbán Janka 

(születési neve: Orbán Janka; születés helye, ideje: Und, 1959. 07. 04., an.: Jambrits 

Margit TAJ száma: 071 696 120) Siófok, Tanácsház u. 19. 2/8. Th.: 8400 Ajka, Iskola 

u. 17. szám alatti lakos részére – hozzátartozói - ápolása jogán megállapított és 

folyósított méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és folyósítását 

jogszabályváltozás miatt 2015. február 28. napjával megszünteti. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015. március 16. 

 

Ajka, 2015. március 03. 
 

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      irodavezető 

 
 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 
          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 
_________________________________________________________ 

Ügyszám: 5/1054/2015. 

Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 
Orbán Zoltán (szül. neve: Orbán Zoltán, sz. hely, idő: Ajka, 1976. 08. 12. an.: Freund Magdolna, 

állampolgársága: magyar, TAJ száma: 034182455) 8400 Ajka, Móra F. u. 3. fsz. 4. szám alatti lakos 

részére 2011. november 07. napjától a 352/2011. (XII.01.) HNB számú bizottsági határozat alapján 

méltányossági ápolási díjat folyósítunk – hozzátartozója - ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága Orbán Zoltán (szül. 

neve: Orbán Zoltán, sz. hely, idő: Ajka, 1976. 08. 12. an.: Freund Magdolna, állampolgársága: 

magyar, TAJ száma: 034182455) 8400 Ajka, Móra F. u. 3. fsz. 4. szám alatti lakos részére – 

hozzátartozója - ápolása jogán megállapított és folyósított méltányossági ápolási díjra való 

jogosultságot és folyósítását jogszabályváltozás miatt 2015. február 28. napjával megszünteti. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015. március 16. 

 

Ajka, 2015. március 03. 
 

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      irodavezető 

 
 

 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 
          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 
_________________________________________________________ 

Ügyszám: 5/1047/2015. 

Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 
Ravasz László (szül. név: Ravasz László, sz. hely, idő: Ajka, 1962.06.26 an.: Simon Terézia, 

állampolgársága: magyar, TAJ száma: 024-458-627) 8400 Ajka, Fő u. 46. 3/10. szám alatti lakos részére 

2011. január 01. napjától a 26/2011. (II.9.) HNB számú bizottsági határozat alapján méltányossági 

ápolási díjat folyósítunk – hozzátartozója - ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága Ravasz 

László (szül. név: Ravasz László, sz. hely, idő: Ajka, 1962.06.26 an.: Simon Terézia, 

állampolgársága: magyar, TAJ száma: 024-458-627) 8400 Ajka, Fő u. 46. 3/10. szám 

alatti lakos részére – hozzátartozója - ápolása jogán megállapított és folyósított 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és folyósítását jogszabályváltozás 

miatt 2015. február 28. napjával megszünteti. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015. március 16. 

 

Ajka, 2015. március 03. 
 

 

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      irodavezető 

 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 
          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 
_________________________________________________________ 

Ügyszám: 5/1044/2015. 

Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 
Szabó Judit Mária (szül. név: Szabó Judit Mária, sz. hely, idő: Devecser, 1963. 01. 10. an.: Kosár Anna, 

állampolgársága: magyar, TAJ száma: 073-820-512) 8400 Ajka, Verseny u. 8. I/4. szám alatti lakos 

részére 2010. február 23. napjától a 58/2010. (III.16.) SZEB számú bizottsági határozat alapján 

méltányossági ápolási díjat folyósítunk – hozzátartozója - ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága Szabó 

Judit Mária (szül. név: Szabó Judit Mária, sz. hely, idő: Devecser, 1963. 01. 10. an.: 

Kosár Anna, állampolgársága: magyar, TAJ száma: 073-820-512) 8400 Ajka, 

Verseny u. 8. I/4. szám alatti lakos részére – hozzátartozója - ápolása jogán 

megállapított és folyósított méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és 

folyósítását jogszabályváltozás miatt 2015. február 28. napjával megszünteti. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015. március 16. 

 

Ajka, 2015. március 03. 
 

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      irodavezető 

 
 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 
          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 
_________________________________________________________ 

Ügyszám: 5/1055/2015. 

Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 
Szabó Lajosné (szül. név: Puha Andrea, sz. hely, idő: Tapolca, 1970. 07. 12. an.: Bognár Julianna, 

állampolgársága: magyar, TAJ száma: 078-548-0475) 8400 Ajka, Bessenyei u. 3. szám alatti lakos 

részére 2014. szeptember 01. napjától a 199/2014. (IX.15.) HNB számú bizottsági határozat alapján 

méltányossági ápolási díjat folyósítunk – hozzátartozója - ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága Szabó 

Lajosné (szül. név: Puha Andrea, sz. hely, idő: Tapolca, 1970. 07. 12. an.: Bognár 

Julianna, állampolgársága: magyar, TAJ száma: 078-548-0475) 8400 Ajka, 

Bessenyei u. 3. szám alatti lakos részére – hozzátartozója - ápolása jogán 

megállapított és folyósított méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és 

folyósítását jogszabályváltozás miatt 2015. február 28. napjával megszünteti. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015. március 16. 

 

Ajka, 2015. március 03. 
 

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      Irodavezető 

 

 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 
          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 
_________________________________________________________ 

Ügyszám: 5/1057/2015. 

Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 
Szeibert István (szül. név: Szeibert István, sz. hely, idő: Budapest, 1953. 07. 16. an.: Deák Valéria, 

állampolgársága: magyar, TAJ száma: 017-991-706) 8400 Ajka, Semmelweis u. 9. II/2.  szám alatti lakos 

részére 2012. augusztus 06. napjától a 213/2012. (IX.10.) HNB számú bizottsági határozat alapján 

méltányossági ápolási díjat folyósítunk – hozzátartozója - ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága Szeibert István 

(szül. név: Szeibert István, sz. hely, idő: Budapest, 1953. 07. 16. an.: Deák Valéria, 

állampolgársága: magyar, TAJ száma: 017-991-706) 8400 Ajka, Semmelweis u. 9. II/2. szám 

alatti lakos részére – hozzátartozója - ápolása jogán megállapított és folyósított méltányossági 

ápolási díjra való jogosultságot és folyósítását jogszabályváltozás miatt 2015. február 28. 

napjával megszünteti. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015. március 16. 

 

Ajka, 2015. március 03. 
 

 

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      irodavezető 

 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 
          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 
_________________________________________________________ 

Ügyszám: 5/1051/2015. 

Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 
Tóth Róbert (szül. név: Tóth Róbert, sz. hely, idő: Ajka, 1982.08.17. an.: Forró Mária Anna, 

állampolgársága: magyar, TAJ száma:038-645-767) 8400 Ajka, Cserhát u. 4. I/2. szám alatti lakos 

részére 2013. október 01. napjától a 270/2013. (X.28.) HNB számú bizottsági határozat alapján 

méltányossági ápolási díjat folyósítunk – hozzátartozója - ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága Tóth Róbert (szül. 

név: Tóth Róbert, sz. hely, idő: Ajka, 1982.08.17. an.: Forró Mária Anna, állampolgársága: 

magyar, TAJ száma:038645767) 8400 Ajka, Cserhát u. 4. I/2. szám alatti lakos részére – 

hozzátartozója: - ápolása jogán megállapított és folyósított méltányossági ápolási díjra való 

jogosultságot és folyósítását jogszabályváltozás miatt 2015. február 28. napjával megszünteti. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015. március 16. 

 

Ajka, 2015. március 03. 
 

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      irodavezető 

 
 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 
          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 
_________________________________________________________ 

Ügyszám: 5/1058/2015. 

Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 
Tüske István (szül. név: Tüske István, sz. hely, idő: Ajka, 1971. 07. 02. an.: Kiss Aranka , 

állampolgársága: magyar, TAJ száma:030-161-838) 8400 Ajka, Móricz Zs. u. 26. 3.lph. 1/5. szám alatti 

lakos részére 2012. november 12. napjától a 286/2012. (XI.28.) HNB számú bizottsági határozat 

alapján méltányossági ápolási díjat folyósítunk – hozzátartozója - ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága Tüske 

István (szül. név: Tüske István, sz. hely, idő: Ajka, 1971. 07. 02. an.: Kiss Aranka , 

állampolgársága: magyar, TAJ száma: 030-161-838) 8400 Ajka, Móricz Zs. u. 26. 

3.lph. 1/5. szám alatti lakos részére – hozzátartozója - ápolása jogán megállapított és 

folyósított méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és folyósítását 

jogszabályváltozás miatt 2015. február 28. napjával megszünteti. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015. március 16. 

 

Ajka, 2015. március 03. 
 

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      irodavezető 

 
 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu


 
AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 
          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 
_________________________________________________________ 

Ügyszám: 5/1060/2015. 

Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 
Vér Tiborné (szül. név: Jáger Bernadett, sz. hely, idő: Ajka, 1974. 08. 01. an.: Vágner Julianna, 

állampolgársága: magyar, TAJ száma: 081-354-508) 8400 Ajka, Futó u. 4. III/12. szám alatti lakos 

részére 2011. május 02. napjától a 228/2011. (VI.27.) HNB számú bizottsági határozat alapján 

méltányossági ápolási díjat folyósítunk – hozzátartozója - ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága Vér 

Tiborné (szül. név: Jáger Bernadett, sz. hely, idő: Ajka, 1974. 08. 01. an.: Vágner 

Julianna, állampolgársága: magyar, TAJ száma: 081-354-508) 8400 Ajka, Futó u. 4. 

III/12. szám alatti lakos részére – hozzátartozója - ápolása jogán megállapított és 

folyósított méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és folyósítását 

jogszabályváltozás miatt 2015. február 28. napjával megszünteti. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015. március 16. 

 

Ajka, 2015. március 03. 
 

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      irodavezető 
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AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

           SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI IRODA 
          8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

               (88) 521-100       fax:(88) 212-794 

               e-mail: szocig@hivatal.ajka.hu 
_________________________________________________________ 

Ügyszám: 5/1045/2015. 

Tárgy: méltányossági ápolási díj megszüntetése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 

2015. március 5-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Bizottság! 

 
Virga Károlyné (szül. név: Róth Edit, sz. hely, idő: Ajka, 1950. 10. 19. an.: Henn Erzsébet, 

állampolgársága: magyar, TAJ száma: 064-868-451) 8400 Ajka, Padragi u. 164. szám alatti lakos részére 

2003. április 29. napjától a 61/2003. (V.19.) SZEB számú bizottsági határozat alapján méltányossági 

ápolási díjat folyósítunk – hozzátartozója - ápolása jogán. 

 

A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és a folyósítását a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40-44. 

§-a és Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 28/2013. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet 17. § szabályozta. Tekintettel arra, hogy a méltányossági ápolási díjra 

vonatkozó rendelkezéseket a 2014. évi XCIX. törvény 91. § (3) bekezdés 10. pontja valamint 

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli 

és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 2015. március 01. napjával hatályon kívül helyezte, ezért a 

méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 

 

Fentiekre tekintettel nevezett méltányossági ápolási díjra való jogosultságát 2015. február 28. 

napjával meg kell szüntetni. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat 

 

Ajka Város Önkormányzatának Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága Virga 

Károlyné (szül. név: Róth Edit, sz. hely, idő: Ajka, 1950. 10. 19. an.: Henn 

Erzsébet, állampolgársága: magyar, TAJ száma: 064-868-451) 8400 Ajka, Padragi 

u. 164. szám alatti lakos részére – hozzátartozója - ápolása jogán megállapított és 

folyósított méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és folyósítását 

jogszabályváltozás miatt 2015. február 28. napjával megszünteti. 

 

Felelős: a bizottság elnöke 

Határidő: 2015. március 16. 

 

Ajka, 2015. március 03. 
 

                  Bálint Attiláné 

                                                                          Szociális és Igazgatási Iroda 

                                      irodavezető 

 

mailto:szocig@hivatal.ajka.hu

