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Tárgv : rendkívüli települési tĺímo gatás fellebbezés elbírálása

HATÁno ZAT

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefüárosi Önkoľmźnyzat Képviselő-testiilętę mint másod-
fokú hatóság Filyó Mihály (született: Filyó Mihály, Budapest, 1945. szeptember. 15. an.:
Csonka Kaĺolina) 1086 Budapest, Dankó u. 30. 3. emelet 8. szám alatti lakos ügyében a 04-
37712016. számú rendkíviili települési támogatás iľanti kérelem elutasítás táĺgyában hozott I.
fokú hatiĺľozatot

helybenhagyja.

Ehatźrozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Ahatźttozat bírósági felülvizsgálatát jogszabźiy-
séľtésre való hivatkozássa|' akozigazgatási ügyben eljaľó bíróságtól lehet kéľni. A keresetle-
velet a hatérozat közlésétől sztlmított 30 napon belül, az elsőfokú kozigazgatási szervnél vagy
a Fővaľosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál kell 3 példĺĺnyban benyujtani. A kereset-
levél benyújtásĺának a hatźrozat végrehajtására nincs ha|asztő hatá|ya' az igyfé| azonban a
keresetlevélben a döntés vé grehaj tásanak felfiigge sztését kéľheti.

INDoKolÁs
Nevezett 2OI5. decembeľ 02. napjarlľendkívüli települési támogatás inánti kérelmet nffitott
be Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzathoz. Nevezett nyilatkozata és
az e|végzett köľnyezettanulmiíny a|apjźn egyedül él. A csatolt jĺivedelemigazolások alapjan
megállapítottam, hogy kérelmező havonta 65.385,-Ft öregségi nyugellátásban részesül.

A szociális igazgatástől és szociális ellátásokľól szóló 1993. évíIII. tv. (Szt.) 45. $ (3) bekez-
dése értelmében a képviselő-testiilet a létfenntaľtást veszélyeztetó ľendkívtili élethelyzetbe
keľült, valamint az időszakosan vagy taľtósan létfenntartási gonddal küzdő személyek tészéte
rendkívüli teleptilési tiímogatást kĺjteles nyujtani. A rendkívĹili települési támogatás jogosult-
sági feltételeinek szabá|yait a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást
nyujtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabá|yairől szóló |0120|5. (Iil.01.)
önkoľmiínyzati ľendelet (továbbiakban: oR.; határozza meg.

A oR. 4. $ (6) bekezdése szerint a rendelet 24. s Q) bekezdése szerinti teľmészetbęni ľendkí-
vĹili telepiilési tĺĺmogatás megál|apítása iranti kéľelem elbírá|ása |ega|ább 3 fős e|ókészítő
munkacsoport (a továbbiakban: előkészítő munkacsopoľt) javaslata a|apján töľténik.

Az oR. 4.$ (7) bekezdése szerint az e\ókészitő munkacsopoľt a kérelemben foglaltak, a be-
nýjtott igazolások, a kérelmező szemé|yes meghallgatása, valamint a helyszíni köľnyezetta-
nulmány a|apjarlkésziti el a kérelmezo tźllnogatására vonatkoző javaslatát.

A 2016. jarruár 08. napján ülésező e|Íĺkészíto munkacsoport előtt Filyó Mihály szociális kö-
rülményének tisnźnźtsa éľdękében megjelent. Nevezett a meghallgatás során az e|őkészítő
munkacsoport több kéľdésere nem vá|aszolt vagy kitérő vá|aszt adott, a munkacsoportta| az
egytittműködést megtagaďta, ezá|taINevezett esetében a kérelem inđokoltságát, alétfenrfiartá-L,- ĺ
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si gond fennállását az előkészítő munkacsoport nem tudta megállapítani és fentiek,miatt Ne.
vezettrészére a rendkíviili települési támogatás megállapítását nem javasolta.

Tekintettela fentiekben hivatkozott jogszabźiyi előírásban foglaltakĺa, Nevezett kérelme a 04-
377 /2016. szélműhatźtrozaÍIa| 2016.januráĺ 19. napján elutasításra keľült.

Filyó Mihály 2016. februar 12. napjtn fellebbezést nffitott be a fenti elutasító hatźrozat ellen.
Fellebbezésében a:ľa hivatkozik, hogy az előkészítő munkacsoport egy tag|a elfogult volt és
kérelme ezéľt keľült elutasításra.

Magyarországhelyi önkoľmanyzatairőI szőIő 20|l. évi CLXxxx. törvény (a továbbiakban:
MötV.) 41. $ (4) bekezdése szeľint a képviselő-testiilet hatásköreit a polgármesteÍÍe, abizott-
ságźtta, a részönkormźnyzat testtiletére, a jegyzőre' a tiáľsulásźxa ruhźnhatja át. E hatáskĺjr
gyakoľlásahoz utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatj a.

az oR. 3. $-a szeľint az onkormźnyzat Képviselő-testiilete azSzt.-benés a Gyvt.-ben a tele-
pülési önkoľmanyzatok részéte meghatźnozott szociális taľgyu feladat- és hatásktjrök gyakoľ-
lását, amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a polgáľmester hatáskörébe utalja.

Akiĺzigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás áLtaLźnos szabályaiľól szóló 2004. évi CXL.
tcirvény (a továbbiakban: Ket.) 105. $ (l) bekezdése alapjan a másodfokú döntést hoző hatő-
s ág a dönté st helybenh aąyj a, me gv á|toztatj a, v agy me g s emmi s íti.

A Ket. 107. $ (1) bekezdése szerint önkoľmanyzatihatősźlgi ügyben a fellebbezés elbírálása a
képviselő-testiilet hatáskörébetartozík, ha az elsőfokú dĺjntést nem a képviselő-testiilet hońa.
A képviselő-testiilet mint másodfokú hatóság a fellebbezést megtĺáľgyalta és a ............ szá-
műhatfuozatta| .,..,.., az elsőfokú döntést helybenhagýa tekintette|' arra,hogy az Ön. ł. 5 1z;
bekezdésében szabá|yozott eIókészítő munkacsopoľt 2016. január 08-i ülésén Nevezett az
ę|őkészítő munkacsoportta| az együttmfüödést megtagadta és Nevezett esetében a kéľelem
indokoltságát, az on zł. $ (1) bekezdésében meghatározott létfenntaľtási gond fenná||ását az
együttműködés hianyźhanaz előkészítő munkacsopoľt nem tudta megállapítani.

Ahatźnozatjogalapja azSzt.45. $ (3) bekezdése, az oR. 3. $-a,4. $-a, 24.$-a, a Ket 71. $ (1)
bekezdése, 72. $ (1) bekezdése, 100. $ (1) bekezdés f) pontja, 105. $ (l) bekezdése, 107. $ (1)
bekezdése. A jogorvoslatról való tájékoztatźlst a Ket. 98. $-a, 99. $-a, 102. $ (1) bekezdése
szabáIyozza.

Hatóságom hatáskörét az Mötv. 41. $ (4), az szt. 4lA. $ (1) bek. a) pontja, oR. 3. 5-a,
illetékességét az szt 32lA. $ (1) bekezdése, a Ket.2l. $ (1) bekezdés a) pontja, va|arĺint az
on. t. $ (1) bekezdése állapítja meg.
A szociális igazgatási eljaľás azSn.16. $-a a|apjánköltség- és illetékmentes.

Budapest, f016. marcius .....

Erľől értesül:
1. Filyó Mihály
2.Irattár

Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuaľosi onkoľmanyzat Képviselő-

testiiletének képviseletében

dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ /,cłr/
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