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H A T Á R O Z A T 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint másod-
fokú hatóság (született: 

~ ) 1088 Budapest, szám alatti lakos ugye-
ben a 04-1910/5/2018. számú települési támogatás iránti kérelem elutasítás tárgyában hozott 
elsőfokú határozatot 

h e l y b e n h a g y j a . 

E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát jogszabály-
sértésre való hivatkozással, a közigazgatási ügyben eljáró bíróságtól lehet kérni. A keresetle-
velet a határozat közlésétől számított 30 napon belül, az elsőfokú közigazgatási szervnél vagy 
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál kell 3 példányban benyújtani. A kereset-
levél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a 
keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. 

I N D O K O L Á S 

(a továbbiakban: Kérelmező) 2018. május 28. napján a Családtámogatási Iro-
dán települési támogatás iránti kérelmet nyújtott be gyógyszerkiadás viselésére tekintettel. 
Kérelmező egyedül él a 2 szobás, komfortos, saját tulajdonában álló lakásban. Kérelmében 
arra hivatkozott, hogy közgyógyellátás iránti kérelme elutasításra került 1 főre jutó jövedelem 
határérték túllépése miatt, ezért nyújtotta be a gyógyszertámogatás iránti kérelemét. 

Kérelmező öregségi nyugdíjának havi összegét a magyarországi 21.490,-Ft és a Romániából 
kapott nyugdíjának 520,-lej (355,- lej + 165,-lej) együttes összege teszi ki. 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósí-
tásának részletes szabályairól 63/2006. (III. 27.) Komi. rendelet (Koim.rend.) 13. §-a alapján ha a 
jövedelemszámításnál a nem forintban megszerzett jövedelmet is figyelembe kell venni, az 
átszámítás a kérelem benyújtásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 
hivatalos devizaárfolyamon történik. Ennek alapján a kérelem benyújtás napján, 2018. május 
28. napján figyelembe vehető árfolyam, 69,17,-Ft/RON (520,- lej x 69,17,-Ft = 35.968,4 Ft). 
Mindezek alapján Kérelmező együttes jövedelmének összege, 57.458,4 Ft. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 45.§ (1) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a törvény rendelkezései alapján 
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nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben 
meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosban a gyógyszerkiadás viseléséhez nyújtott telepü-
lési támogatás jogosultsági feltételeinek szabályait a pénzbeli és természetbeni, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 
10/2015.(111.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 7. §-a és 8. §-a határozza 
meg. 

Az ÖR 7. § (1) a gyógyszerkiadás viseléséhez gyógyszertámogatásra az a szociálisan rászorult 
személy jogosult, akinek az Szt. 49. §-ban szabályozott közgyógyellátás iránti kérelme jog-
erősen elutasításra került, a havi rendszerességgel szedett gyógyszerköltségének mértéke a 
család egy főre jutó havi jövedelmének 20%-át meghaladja és akinek havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. (2018. évben: 
57.000.-Ft) 

Az ÖR. 2. § g) pontja szerint, jövedelemnél az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatáro-
zott bevételt kell figyelembe venni, az Szt. rendelkezései alapján jelen ügyben a jövedelem-
számításnál a magyarországi és romániai nyugdíj összegét kell alapul venni, így Kérelmező 
kérelmének elbírálásakor a teljes havi, 57.458,4 Ft öregségi nyugdíj összege az irányadó. 

Tekintettel arra, hogy Kérelmező nyugellátásának összege meghaladja az ÖR-ben meghatáro-
zott jövedelemhatárt (egyedül élő esetén: 57.000,- Ft) ezért kérelme 2018. július 5. napján 
elutasításra került. 

Kérelmező a fellebbezési határidőn belül 2018. július 25. napján fellebbezést nyújtott be. Sé-
relmezi, hogy ki van szolgáltatva a hazai valuta instabilitásának, szélsőséges árfolyam inga-
dozásainak, életszerűtlennek tartja a jogalkotó részéről az MNB devizaárfolyamát alapul ven-
ni. Mindezekre tekintettel kérte a fellebbezés méltányos és pozitív elbírálását, ügyének felül-
vizsgálatát. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 41. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a bizott-
ságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör 
gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. 

A Mötv. 142/A. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági 
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendelet-
ben a polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. 

A Mötv. 142/A. § (2) bekezdése alapján, ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügy-
ben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a másodfokú hatóság 
és a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét. 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 
112. §-a alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzé-
se ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a 
végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés 
ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható. 

Az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja értelmében fellebbezésnek van helye, ha a határozatot 
járási (kerületi) hivatal vezetője vagy - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat 
szerve hozta. 
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Az Ákr. 119. § (3) bekezdése alapján, ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, 
illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést 
a hatóság összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felteijeszti a - jogszabály-
ban kijelölt - másodfokú hatósághoz. 

Az Ákr. 119. § (5) bekezdése alapján a másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a felleb-
bezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja 
vagy megsemmisíti. 

A Képviselő-testület mint másodfokú hatóság a fellebbezést megtárgyalta cs a 
számú határozattal a 04-1910/5/2018. számú elsőfokú döntést helybenhagyta tekintettel arra, 
hogy Kérelmező jövedelmének összege a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylé-
sének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 63/2006. (III. 27.) Komi. 
rendelet (Koim.rend.) 13. §-a alapján 57.458,4 Ft, mely meghaladja az ÖR 7. § (1) bekezdése 
szerinti 57.000 Ft. összegű jogosultsági értékhatárt. Jelen ügyben méltányosság gyakorlására 
az ÖR rendelet alapján nincs lehetőség. 

A határozat jogalapja az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja, 45. § (1) bekezdése, Korm. rend 13. 
§-a, az ÖR. 2. § g), 3. §-a, 4.§-a, 7-8.§-a, az Ákr. 23. § (2) bekezdése, 80. § (1) bekezdése, 81. 
§ (1) bekezdése, 112. §-a, 116. § (2) bekezdés a) pontja, 118. §-a, 119. § (3), (5) bekezdése. 

A Képviselő-testület hatáskörét az Mötv. 142/A. § (2) bekezdése, az Szt. 4/A. § (1) bekezdés 
a) pontja, az ÖR. 3. §-a, illetékességét az Szt. 32/A. § (1) bekezdése, a Ákr. 16. § (1) bekezdés 
a) pontja, valamint az ÖR. 1. § (1) bekezdése állapítja meg. 

A szociális igazgatási eljárás az Szt. 16. §-a alapján költség- és illetékmentes. 

Budapest, 2018. október 4. 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének képviseletében 

dr. Sára Botond 
polgármester 
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