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TáreY: települési támogatás fellebbezés elbírálása

HATÁno ZAT

Buđapest Főváros VIII. kertilet Józsefuiĺrosi onkormźnyzat Képviselő-testÍilete mint másod-
fokú hatóság Mády Lász|ő (sz.: Budapest,1942. április 0l., an.: Szigethy Flóra) 1086 Buda-
pest, Szűz u. 5-7. fsz.5. szám alatti lakos ügyében a 04-791312015. szrímú települési támoga-
tás iranti kérelem elutasítás ttrgyábanhozotíI. fokú határozatot

helybenhagyja.

Ehatźrozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Ahatźnozat bíľósági felülvizsgá|atát jogszabá|y-
sértésre való hivatkozással, akozigazgatási tigyben eljáró bíróságtól lehet kérni. A keľesetle-
velet a hatérozat k<jzlésétől számított 30 napon belül, az elsőfokú közigazgatási szervnél vagy
a Fővarosi Kozigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál kell 3 példanyban benyújtani. A kereset-
levél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs ha|asztő hatá|ya, az ugyfé| azonbarl a
keľesetlevélben a döntés végľehajtásanak felfiiggesztését kérheti.

INDoKolÁs
Nevezett 20|5. decembeľ 15. napján települési támogatás iránti kérelmet nyújtott be Budapest
Főváros VIII. keľiilet Józsefuáľosi onkormtnyzathoz. A csatolt igazolások a|apján Nevezett
egyedülálló, havi jtĺvedelmének összege ]9'250, - Ft.

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermek-
jóléti ellátások helyi szabályairól sző|ő |0/2015. (III.01.) számú önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: oR.) 7. $-a szerint gyógyszerkiadás viseléséhez győgyszertźrnogatźsra az a
szociálisan rászorult személy jogosult' akinek azSń..49. $-ban szabźiyozottközgyőgyellátás
iránti kérelme jogerősen elutasításra került és a havi rendszerességgel szedett" gyógyszer költ-
ségének méľtéke a család egy főre jutó havi jövedelmének20o/o-źú meghaladja és ugyanezen $

c) pontja szerint aki 70. életévet betöltĺitt egyedül élő személy és a havi jövedelme nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 275%-źLt ( 78.375'- FĐ.

Tekintettel aľľa, hogy Nevezett havi jövedelmének összege 79.250.- Ft, a hivatkozott jogsza-
báIyi eloírás oR. 7. $ c) pontjában foglaltaknak nem felel meg, ezért kérelme 04-7913120|5.
sztlmu határ o zatta| 20 l 6 . j anuaľ 0 5 . n apj an elutasításra került.

Mády Lasz|ó 2016' február l0. napján fellebbezést nyújtott be fenti elutasítás ellen. Fellebbe-
zésében arľa hivatkozik, hogy gyógyszerköltségei magasak, ĺehéz a mindennapi megélhetése,
egyéb támogatásra Sem szźmíthat.

Magyaľországhelyi önkormányzatairó|szőló2011. évi CLXXxx. törvény (Mötv.) 41. $ (4)
bekezdése szerint a képviselő-testtilet hatáskĺjreit a polgármesteľre, a bizottságára, a részĺjn-
kormányzat testületéľe, a jegyzőre, a tarsulására rvházhaťja át. E hatáskör gyakorlásához uta.
sítást adhat, e hatásköľt visszavonhatja.
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Az oR. 3. $.a szerint az onkormźnyzatKépviselő-testĹilete azSťĺ.-bęn és a Gyvt.-ben a tele-

pülési önkoľmányzatokrészére meghataľozott szociális tĺárgyu feladat- és hatáskörĺĺk gyakor-

iá'át, u-"ooyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a polgármester hatáskörébe utalja.

Aközigazgatási hatósági eljtrás és szolgďtatás általrĺnos szabályaiľól szóló 2004. évi CXL.
torveny 1rit.) 105. $ (1) bekezdése alapjan a másodfolni dontést hozó hatóság a döntést hely-

benhagyja,megváItonatja,vagymegsemmisíti.

A Ket. l07. $ (1) bekezdése szerint önkormányzatihatősági ügyben a fellebbezés elbírálása a

képviselő-testiilet hatáskĺirébetartozik,ha az elsőfokú d<intést nem a képviselőtestiilet hozta.

A képviselő-testiilet mint másodfolĺ:tl hatóság a fellebbezést megtargyalta és a .. '......... szá-

mtlhatźnozatta| azelsőfokú döntést helybenhagyta tekintettel arľa' hogy Nevezett az on. z. $

c) pontjában foglalt jövedelmi fęltételeknek nem felel meg.

A Képviselő-testiilet felhívja Nevezett figyelmét, hogy az ÖR. értelmében jogosult természet-

beni iendkívü|i települési támogatásra (étkezési Erzsébet-utalványra vagy lakhatáshoz kap-

csolóđó rendszeres kiadások viseléséhez, elsősorban a lakásfenntartással ĺisszefuggő azon

rendszeres kiadásokho z, ame|yek megfizetésének elmaradása a kérelmezó |ak'hatźtsát a legna-

gyobb mértékben veszé|yezteti), a támogatás legkisebb összege esetenként 5.000 Ft, legmaga-

šább .i'.'"ge legfeljebb 25.000.- Ft. A Képviselő-testület javasolja Nevezettnek, hogy nyújtsa

be rendkívüli települési támogatásľa vonatkozó kérelmét a lőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási lrodájan (Bp., Vil. Baross u. 66-68.), ahol

tájékońatást kap az egyéb szociális támogatási formákľól is.

A'hatérozatjogalapja a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló |993. évi III. tv.

(Szt) 45. g (i), az On g. g-a,7.g-a,a Ket 71 $ (l) bek.,72. g (l) bek., 100. S (1) bek. f) pont-

ja, 105. g(t; uet., 107. $ (1) bekezdése. A jogorvoslatról való tájékońatást a Ket 98. $,99. $,

102. s (1) bek. szabá|yozza.

Hatóságom hatáskörét az2011. évi CLXXXIX. torvény (Mötv.) 4l. $ (4)' Szt 4lA. $ (1) bek.

a) pontja, on r. $-a, illetékességét azSn.32lA. s (1) bek., a Ket 21. $ (1) bek. a) pontja,

valamint az oR. 1 $ (1) bekezdése állapítja meg.

A szociális igazgatási eljárás azSzt 16. $-a a|apjánköltség- és illetékmentes.

Budapest, 2016. április ...

Erről étesül:
1.Mády Lász|ő
2.Irattér

Budapest Fővaros VIII. keľület
Józsefuarosi onkormrányzat Képviselő-

testtiletének képvi seletében

dr. Kocsis Máté
polgáľmester
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Szalai Zsigmondné

Budapest
Vay Ádám u. 5. fszt. 5.

1081

2. sz. melléklet

IkÍatószám:04-.. ../20|6
|J gyintézo Nedbálné Bagó Kĺisztina
Telefon: 333-5744114
Fax 314-1416
ę-mail : szocialis@j ozsefuaros.hu

TárgY: települési támogatás fellebbezés elbírálása

HATÁno ZA.I

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete mint másod-
fokú'!ą]Qsąg Szą!ą! 4rgqpq=d.!é. -(s.4.; .K9!-o..loľ-.ał Ę.ĺ.ąsébę.t, szü|ęte'!t; Mqnqr, I95]. 06.02' -
an,..Ignácz Eľzsébet) 1081 Budapest, Vay Adám u. 5. fsz. 5. szźlm alatti lakos ügyében a 04-
79651201'5. sziĺmú települési támogatás iránti kérelem elutasíttls tźtrgyában hozott I. fokú hatá-
rozatot

helybenhagyja.

Ehattĺrozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Ahatźnozat bíľósági felülvizsgálatát jogszabály-
sértésre való hivatkozással, akozigazgatási ügyben eljáró bíľóságtól lehet kérni. A keľesetle-
velet a határozat közlésétől számított 30 napon beliil, az elsőfokú kozigazgatási szervnél vagy
a Főváĺosi Kozigazgatási és Munkatigyi Bíróságnál kell 3 példĺĺnyban benyrijtani. A kereset-
levél benyújtásának a hattnozat végrehajtásĺíra nincs halasztó hatá|ya, az ĺlgyfél azonban a

keresetlevélben a döntés végrehajtásanak felfiiggesztését kéľheti.

INDoKolÁs
Nevezett 20t5. december 18' napjan települési támogatás iránti kéľelmet nýjtott be Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzatához. A csatolt igazolások alap1án Nevezett
egyedtilálló, havi jövedelmének összege 62.328, - Ft.

A pérzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermek-
jóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10l20I5. (III'0l.) számú önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: oR.) 7. $-a szerint gyógyszerkiadás viseléséhez gyógyszertttmogatásta az a
szociálisan rászorult szemé|y jogosult, akinek azSzt.49' $-ban szabá|yozottkozgyogyellátás
iránti kéľelme jogerősen elutasításra került és a havi rendszerességgel szedett gyógyszer kĺjlt-
ségének méĺéke a család egy fóre jutó havi jövedelmének20%o-át meghaladja és ugyanezen $

a) pontja szeľint akinek havi jcivedelem nem haladja meg aZ öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 200%.át ( 57.000.- FĐ.

Tekintettel arľa, hogy Nevezett havi jövedelmének tisszege 62.328.- Ft, a hivatkozott jogsza-

bá|yi e|őírás oR. 7. $ a) pontjában foglaltaknak nem felel meg, ezért kérelme 04-796512015.
számt hatźlr ozatta| 20 | 6 . j anuaľ 2 5 . napj źn elutas ításra kerĹilt.

Sza|ai Zsigmondné 20|6, február |7. napjźn fellebbezést nyújtott be fenti elutasítás ellen.

Fellebbezésében arľa hivatkozik, hogy gyógyszeľkĺiltségei magasak, nehéz a mindennapi
me gélhetése, e gyéb támo gatásra sem számíthat.
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Magyarországhe|yi önkoľmanyzatairő| sző|ő2011. évi CLX)cilX. törvény (MötV.) 41. $ (4)

bekezđése szerint a képviselő-testĺilet hatásköreit a polgĺírmesterľe, a bizottságára, a részĺjn-
kormányzat testĹiletére, a jegyzore, a tiĺĺsulásara ruhźlzhatja źlt. E hatáskcjr gyakorlásához uta-
sítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.

Az oR. 3. $-a szerint az onkormźnyzat Képviselő-testĹilete az S*'.-ben és a Gyvt.-ben a tele-
pülési ĺĺnkormányzatok részéľe meghatározott szociális taĺgyu feladat- és hatáskclrök gyakor-
lását, amennyiben e rendelet másként nem rendelkezLk, a polgármester hatáskĺirébe utalja.

A kozigazgatasi hatósági e|jźrás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) 105. $ (1) bekezdése alapjan a másodfokú döntést hozó hatóság a döntést hely-
b enhagyj a, me gv á|to ztatj a, v agy m e g semmi síti.

A Ket. 107. $ (1) bekezdése szeľint ĺinkormanyzatihatősági ügyben a fellebbezés elbírálása a
képviselő-testiilet hatáskörébe tartozik, ha az elsőfokú d<ĺntést nęm a képviselő-testiilet hozta.
A képviselő-testiilet mint másodfokú hatóság a fellębbezést megtárgyalta és és a .

sztĺrluhatźrozatĘal az elsőfokú dĺjntést helybenhagýa tekintettel arľa, hogy Nevezett az oPt.
7. $ a) pontjában foglalt jövedelmi feltételeknek nem felel meg.

A Képviselő-tęstület felhívja Nevezett figyelmét, hogy az ÖR. értelmében jogosult természet-
beni rendkívĹili teleptilési támogatásra (étkezési Erzsébet-utalványra vagy lakhatáshoz kap-
csolódó ľendszeres kiadások viseléséhez, elsősorban a lakásfenntartással <isszefuggő azon
rendszeres kiadásokhoz, ame|yek megÍizetésének elmaradása a kére|mező lakhatását a legna-
gyobb mértékben veszé|yeńeti), a támogatás legkisebb összege esetenként 5.000 Ft, legmaga-
sabb osszege legfeljebb 25.000.- Ft. A Képviselő-testület javasolja Nevezettnek, hogy nýjtsa
be rendkívĹili települési támogatásra vonatkozó kérelmét a Iőzsefvtnosi Polgármesteń Hivatal
Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájan (Bp., VIII' Baross u. 66-68.), ahol
tájékoztatást kap az egyéb szociális támogatási formákról is.

Ahatározatjogalapja a szociális igazgatásĺol és szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. tv'
(S^) 45.$ (1), az On g. $-a, 7.$-a,a Ket 7l $ (1) bek.,7f. $ (1) bek., 100. $ (l) bek. f) pont-
ja, 105.$(1)bek., 107.$(1)bekezdése. Ajogorvoslatľólva]ótájékoztatástaKet98.$,99'$'
l02. $ (l) bek. szabá|yozza.

Hatóságom hatáskörét azf011. évi CLXXXIX' törvény (Motv.) 41. s (4)' Szt 4/A. $ (1) bek.

a) pontja, on r. $-a, illetékességét azSzt32lA. $ (1) bek', a Ket 2l' $ (1) bek. a) pontja,

valamint az oR. 1. $ (1) bekezdése állapítja meg.
A szociális igazgatásieljáľás azSzt 16. $-a a|apjánköltség- és illetékmentes.

Budapest, 20|6. április .'..

Erről éľtesül:
l.Szalai Zsigmondné
f .Irattźr

Budapest Főváros Vlll. kenilet
Józsefuaĺosi onkormányzat Képviselő-

testületének képviseletében

dr. Kocsis Máté
polgármester ą,I{

L.'7 ,/

vidaknecs
Írógép
                


