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FELJEGYZÉSEK: 

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY SZOCIÁLIS IRODA

AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL________________( SZERV. EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:    

AZ ANYAG TERJEDELME:



Meghívó szerinti napirendi pont: Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Javaslat fellebbezés és méltányossági kérelmek elbírálására

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2010. október 20. 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester
Az előterjesztés előkészítője és leírója: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális Iroda 
A határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.
Az előterjesztést előzetesen a Népjóléti Bizottság tárgyalta: 1955/2010. (IX. 20.), 1956/2010. 
(IX. 20.), 1957/2010. (IX. 20.) számú határozatok
Az előterjesztés zárt ülés keretében tárgyalandó.
Melléklet: 3 db 

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Polgármester,  illetve  a  Népjóléti  Bizottság  hatáskörébe  tartozó  szociális  támogatások 
ügyében hozott I. fokú határozatok ellen a képviselő-testületi ülés időpontjában összesen 1 db 
fellebbezést és 2 db méltányossági kérelmet nyújtottak be.
A  kérelmeket  a  Népjóléti  Bizottság  megtárgyalta  és  a  fenti  számú  határozataival  az 
alábbiakban ismertetett javaslatokkal élt.

A Képviselő-testület döntésének jogszabályi alapját képezi: 
-  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  CXL. 

törvény  105.  §  (1)  bekezdése,  mely  szerint  a  másodfokon  eljáró  szerv  fellebbezéssel 
megtámadott döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti,

Sor-
szá
m

Ügyiratszám Támogatás megnevezése Népjóléti Bizottság javaslata

1. 04-8349/4/2010. Adósságkezelési szolgáltatás I. fokú határozat helyben hagyása
2. 04-8349/5/2010. Adósságkezelési 

szolgáltatáshoz kapcsolódó 
lakásfenntartási támogatás

I. fokú határozat helyben hagyása

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 17. § (5) bekezdés c) 
pontja, mely szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó szociális 
ellátás  megtérítését  rendeli  el,  a  megtérítés  összegét  méltányosságból  részletekben 
fizettetheti meg.

Sor-
szá
m

Ügyiratszám Támogatás megnevezése Népjóléti Bizottság javaslata

1. 04-9626/3/2010. Adósságkezelési szolgáltatás I. fokú határozat megváltoztatása 
méltányossági jogkörben

2. 04-9765/3/2010. Adósságkezelési szolgáltatás I. fokú határozat megváltoztatása 
méltányossági jogkörben

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
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H a t á r o z a t i   j a v a s l a t

1.  A  Képviselő-testület  másodfokú  jogkörében  eljárva  úgy  dönt,  hogy  az  első  fokú 
határozatokat helyben hagyja:

    04-8349/4/2010. B I
    04-8349/5/2010. B I

2. A Képviselő-testület méltányossági jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 

    04-9626/3/2010. D J ügyében az első fokú határozatot megváltoztatja, 
a megtérítendő adósságra 20 havi részletfizetést engedélyez,

    04-9765/3/2010. O T ügyében a megtérítési kötelezettségének 50 %-át 
elengedi,  és  a  fennmaradó  részre  10  havi  részletfizetést 
engedélyez.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. október 20.

Budapest, 2010. október 13.

                                                                                                          Dr. Kocsis Máté
                                                                                                          polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

            Dr. Mészár Erika
   a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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