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Tárgy: rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elutasítására benyújtott fellebbezés
elbírálása
T A J I ^ H H I
HATÁROZAT
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint
másodfokú h a t ó s á g ^
(született:
alatti
ügyében a H H H M számú rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elutasítás
tárgyában hozott elsőfokú határozatot
helybenhagyja.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát
jogszabálysértésre való hivatkozással, a közigazgatási ügyben eljáró bíróságtól lehet kérni. A
keresetlevelet a határozat közlésétől számított 30 napon belül, az elsőfokú közigazgatási
szervnél vagy a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál kell 3 példányban
benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, az
ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti.

INDOKOLÁS
| (a továbbiakban: Kérelmező) 2019. január 16. napján a Családtámogatási
Irodán, rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet nyújtott be élelmiszer vásárlására.
Állandó bejelentett lakcímeként a
szám alatti ingatlant
jelölte meg. A kérelem In n ii|l i il m
n il ill i il il IMI arról, hogy a fenti
címen nem lakik, csupán a lakcímkártyáján szerepel a cím, ezért a kérelem elbíráláshoz
szükséges környezettanulmányt nem tudja lehetővé tenni. Tartózkodási helyeként ismerőseit
jelölte meg név és cím nélkül, ahol szívességből tölti éjszakáit. A fentiekre tekintettel kérte,
hogy a kérelme elbírálásáról telefonon értesítse őt az ügyintéző, mivel a postai leveleket nem
tudja átvenni.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 45.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a törvény
rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként,
önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt.
A rendkívüli települési 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 rendelete (a továbbiakban ÖR.)
határozza meg.
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Az OR 1. § (1) bekezdése alapján a rendelet hatálya kiterjed a Budapest VIII. kerület
közigazgatási területén élő és ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező:
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként, vagy oltalmazottként elismert személyekre.
Tekintettel arra, hogy
életvitelszerűen nem a
szám alatti lakásban lakik, hanem szívességből ismerőseinél tölti éjszakáit, valamint
ennek alátámasztására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat igazolását is benyújtotta
mellékletként, ezért az ÖR 1. § (1) bekezdésében meghatározott feltételnek nem felel meg,
emiatt kérelme 2019. január 21. napján elutasításra került.
Kérelmező a fellebbezési határidőn belül 2019. január 30. napján fellebbezést nyújtott be,
melyben arra hivatkozott, hogy életvitelszerűen a |
szám alatti lakásban lakik.
Mindezekre tekintettel kérte a fellebbezés méltányos és pozitív elbírálását, ügyének
felülvizsgálatát.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 41. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a
bizottságára, 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
rendeletben a polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át.
A Mötv. 142/A. § (2) bekezdése alapján, ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági
ügyben 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 (a továbbiakban: Ákr.)
112. §-a alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság
végzése 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.
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 felterjeszti a jogszabályban kijelölt - másodfokú hatósághoz.
Az Akr. 119. § (5) bekezdése alapján a másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a
fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt
megváltoztatja vagy megsemmisíti.

A Képviselő-testület mint másodfokú hatóság a fellebbezést megtárgyalta és a
számú határozattal a I H H H ^ H számú elsőfokú döntést helybenhagyta tekintettel arra,
hogy az ÖR. 1. § (1) bekezdésében meghatározott feltételnek nem felel meg. Kérelmező
kérelmének elbírálásakor a kérelmező nyilatkozata, valamint a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat igazolása az irányadó.
A határozat jogalapja az Szt. 32. § (3) bekezdése, 45. §, az ÖR. 1. § (1) bekezdése, 24. §-a, az
Ákr. 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, 2019
Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének képviseletében

dr. Sára Botond
polgármester
Erről értesül:
2. Irattár

