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T ár w : telepü lési támo gatás fellebbezés e|bír áLása

HATÁno ZAT

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete mint másodfokú ha-
tóság Németh Lajosné (sz.: Budapest, 1956. október 01., an.: Varga Etelka) 1081 Budapest, Nép-
szíĺ,lházu.25, fe.2. szźm alatti lakos ügyében a04-418912016. számú teleptilési támogatás iranti ké-
relem elutasítás ttltgythanhozott I. fokú hatfuozatot

helybenhagyja.

Ehatározat e|len felle'bbezésnek helye nincs. Ahatározat bírósági felülvizsgálatźń jogszabálysérÍésre

való hivatkozássa|, akozigazgatási iigyben eljáró bíľóságtól lehet kérni. A keľęsetlevelet ahatźlrozat
közlésétől számitott 30 napon belül, az elsőfokú kozigazgatási szervnél vagy a Fővaľosi Kozigazga-
tási és Munkaügyi Bíľóságnál kell 3 példrĺnyban benyújtani. A keresetlevél benyújtásának ahatározat
végrehajtásĺĺra nincs halasztó hatá|ya, az ngyfé| azonban a keľesetlevélben a döntés végrehajtásanak
felfüggesztését kérheti.

INDoKoLÁs
Nevezett 2016. november 1 1. napján települési támogatás iľanti kéľelmet nyújtott be Budapest Fővá.
ľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzathoz. Nevezett nyilatkozata a|apjźn családos. A csatolt
jövedelemigazolások alapjźn a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jovedelem ĺisszege
63.960,- Ft.

A pénzbe|i és természetbeti, valamint a személyes gondoskodast nýjtó szocialis és gyermekjóléti
ellátrások he|yi szabźllyairól sző|ő |012015. (III.01.) szrĺmú önkoľmĺányzati rendelet (a továbbiakban:
on') z. $-a szeľint gyógyszerkiadas viseléséhez győgyszertźtmogatásra az a szociálisan raszorult
személy jogosult, akinek az Szt. 49. $-ban szabźiyozott kozgyőgyellátás iranti kérelme jogerősen

elutasításľa keľült és a havi ľendszeľességgel szedett győgyszer költségének mértéke a család egy főľe
jutó havi jövedelmének20Ło-át meghaladja és ugyanezen $ b) pontja szeľint 70. é|etévét be nem töl-
tött személye, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az ĺĺregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb ö'sszegének I75%-át. (2016. évben 49.875.-Ft).

Tekintettel arra, hogy Nevezett havi jövedelmének összege 63.960.- Ft, a hivatkozott jogszabźiyi

előíľás on. z. $ b) pontjában foglaltaknak nem felel meg, ezértkéreIme 04-418912016. szttműhatá-

rozaÍIa| f}I 6. november 1 5. napj ĺĺn elutasításľa kertilt.

Németh Lajosné 2016, november 30. napjan fellebbezést nýjtott be fenti elutasítas ellen. Fellebbe-

zésében aľra lrivatkozik,hogy gyógyszerköltségei magasak, nehéz a mindennapi megélhetése, egyéb

támo gatásra s em szźmíthat.
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Magyarországhe|yi onkormányzatairő| szőlő 2OI1. évi CLXXXX. törvény (Mötv.) 41. $ (4) bekez-

dése szeľint a képviselő-testĺilet hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részĺjnkormányzat
testtiletére, a jegyzore, a társulására raházhatja át. E hatásköľ gyakorlásához utasítást ađhat, e hatás-

kĺlrt visszavonhatja.

a.z oR.3.$-a szeľint az onkoľmányzatKépviselő-testülete azSzt,-ben és a Gyvt.-ben atelepülési
<inkormányzatok tészére meghatározott szociális taľgyu feladat- és hatáskörök gyakoľlását, amennyi-

ben e rendelet másként nem rendelkezik, a polgármester hatáskĺjrébe úa|ja.

Akozigazgatási hatósági e|járás és szolgáltatás á|ta|źnos szabá|yaiľól szóló 2004. évi CXL. töľvény
(Ket.) l05. $ (1) bekezdése alapjan a másodfokri döntést hozó hďóság a dĺintést helybenhagyja, rneg-

v á|toztatj a', vagy me gsemmi síti.

A Ket' 107. $ (1) bekezdése szerint önkormanyzatihatőstlgi ügyben afe||ebbezés elbíľálása a képvi-

selo-testület hatáskörébe tartozik,ha az elsőfokú d<intést nem a képviselő-testtilet hozta.
A képviselő-testtilet mint másodfokú hatóság a fellebbezést megttlrgya|ta és a .. .. szám,Úhatá-

,o,uitu| az elsőfokú döntést helybenhagyta tekintette| arra, hogy Nevezett az on. z. $ b) pontjában

foglalt jövedelmi feltételeknek nem felel meg.

A Képviselő-testĺilet felhívja Nevezett Íigyelmét, hogy az oR. értelmében jogosult természetbeni

ľendkívüli teleptilési tźlmogatźsra (étkezési Erzsébet-uta|vtnyra vagy |aldlatáshoz kapcsolódó rend-

szeres kiadások viseléséhez, elsősoľban a lakásfenntaľtással összefiiggő azon rendszeres kiadásokhoz,
amelyek megÍizetésének elmarađásaakére\mező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyeńeti), a

tźtmogatás legkisebb ĺisszege esetenként 5.000 Ft, legmagasabb összege legfeljebb 25.000.- Ft. A
Képviselő-testület javasolja Nevezettnek, hogy nyújtsa be rendkíviili tele.pülési támogatásra vonatko-

ző kérelmét a Jőzsefvźrośi ľolga'-esteri Hivatal Humánszo\gá|tatásí Ügyosztály Családtámogatási

Irodájarl (Bp., VIII. Baross u' 66-68.), ahol tájékoztatástkap az egyéb szociális támogatási formá]aól

is.

Ahatátozat joga|apjaa szociális igazgatźsról és szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. tv. (Szt) 45.

$ (1), az On:. $-a,7.$-a, a Ket 71. $ (1) bek.,72. $ (1) bek., 100. $ (1) bek. f) pontja, 105. $ (1)

bek., 107. $ (1) bekezdése. A jogoľvoslatról való tájékońattlst a Ket 98. $, 99. $, 102. $ (1) bek.

szabźiyozza.

A Képviselő-testiilet hatáskörét az201l. évi Cl)o(xx. ttĺľvény (Mötv.) 41. $ (4)' Szt 4/A. $ (1)

bek. á; pontja, on r. $-a, illetékességét az Szt 32lA, $ (1) bek., a Ket 21. $ (1) bek. a) pontja,

valamint az oR. l. $ (1) bekezdése á||apitjameg,
A szociális ígazgatásieljarás azSn.16. $-a a|apjźnköltség- és illetékmentes.

Budapest,2017. február
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HATAROZAT

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testülete mint másodfokú ha-
tőság Németh Lajos (sz.: Budapest, 1953. december 12., an... Vidak Erzsébet) 1081 Budapest, Nép-
színhtz u. 25. fe. 2. száłn alatti lakos ügyében a 04-418812016. számú települési támogatĺĺs iľánti ké-
re l em el utas ítás tár gy áb an ho zott I. fo kú hatáĺ o zatot

helybenhagyja.

E hatźnozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Ahatźlrozat bíľósági feliilvizsgá|atát jogszabálysértésľe
való hivatkozással, akozigazgatási tigyben eljáľó bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet ahatźnozat
közlésétől szĺímított 30 napon belül, az elsőfokú kozigazgatási szeľvnél vagy a Főv:ĺľosi Kozigazga-
tási és Munkaügyi Bíľóságnál kell 3 példanyban benyújtani. A keresetlevél benyújtásanak ahatźrozat
végrehajtásaľa nincs halasztő hatá|ya, az ugyfé| azonban a keľesetlevélben a döntés végrehajtásanak
felÍiiggesztését kérheti.

INDoKoI,Ás
Nevezeťt 20|6. novembeľ 1 1. napjan teleptilési támogatás iranti kéľelmet nyújtott be Budapest Fová-
ros VIII. keriilet Józsefuĺáľosi onkormlínyzathoz. Nevezett nyíIatkozata alap1źn családos. A csatolt
jövedelemigazolások a|apján a kérelmező csa|ádjábaÍI az egy ffire jutó havi jövedelem összege
63.960,- Ft.

A pénzbeli és természetbeni, valamint a szemé|yes gondoskodást nffitó szociális és gyeľmekjóléti
e]látások he|yi szabźllyairól sző|ő |0/20l5. (III.01.) szÁrlt önkoľmányzati rende|et (a továbbiakban:
on.; z. $-a szerint gyógyszerkiadás visel éséhez győgyszertámogatásra az a szociálisan rászorult
személy jogosult, akinek az Sn". 49. $-ban szabźlyozott ki)zgyőgyellátás iranti kérelme jogerősen
elutasítasra keľiilt és a havi rendszerességgel szedetĹgyógyszer költségének mértéke a család egy főre
jutó havi jövedelmének 20oÁ-át meghaladja és ugyanezen $ b) pontja szeľint 70. é|etévét be nem töl-
tott személye, akinek családjában M egy fĺĺľe jutó havi jövedelem nem haIađja meg az ĺiľegségi
nyugdíj mindenkori legkisebb <isszegének I75%-át. (2016. évben 49.875.- Ft).

Tekintettel ana, hogy Nevezett havi jövedelmének ö'sszege 63.960.- Ft, a hivatkozott jogszabá|yi
előíľás on. z. $ b) pontjában foglaltaknak nem felel meg, ęzértkére|me 04-4188120|6. szźtműhatá.
rozattal20l6. november 15. napján elutasításľa keľült.

Németh Lajos 2016. november 30. napján fellebbezést nyújtott be fenti elutasítás ellen. Fellebbezé-
sében arra hivatkozik, hogy győgyszerköltségei magasak, nehéz a mindennapi megéIhetése, egyéb
tźtmo gatásra sem számíthat.
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Magyaroľszág helyi önkoľmányzatairőI szőló20|1. évi CLXXXX. tcirvény (Mötv.) 41. $ (4) bekez-
dése szeľint a képviselő-testület hatásköľeit a polgármesterľe, a bizottságára, a részönkormányzat
testületére, a jegyz(ire, a tarsulásaľa ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatás-
köľt visszavonhatja.

ez oR. 3. $-a szerint az onkoľmányzat Képviselő-testülete az Szt.-ben és a Gyvt.-ben a telepiilési
önkormányzatok részére meghatározott szociális targyu feladat- és hatáskörĺik gyakorlását, amennyi-
ben e rendelet másként nem renđelkezik, a polgármester hatáskĺjrébe utalja'

Akozigazgatási hatósági e|jźlrás és szolgáltatás á|ta|ános szabá|yaiľól szóló 2004. évi CXL. törvény
(Ket.) 105. $ (1) bekezdése alapján a másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, rneg-
v á|toztatja, vagy me gsemmi síti.

A Ket. 107. $ (1) bekezdése szerint önkormányzatihatősźlgi ügyben a fellebbezés elbírálása a képvi-
selő-testĹilet hatáskörébe tartozik,ha az elsőfokú döntést nem a képviselő-testület hozta,
A képviselő-testület mint másodfokú hatóság a fellebbezést megfáľgya|ta és a .. .. száĺnűhatá-
rozatta| az elsőfokri döntést helybenhagyta tekintette| arra, hogy Nevezett az on. z. $ b) pontjában
foglalt jövedelmi feltételeknek nem felel meg.

A Képviselő.testület felhívja Nevezett figyelmét, hogy az oR. értetmében jogosult teľmészetbeni
rendkívüli települési tiímogatásra (étkezési Eľzsébet-uta|věnyta vagy lakhatáshoz kapcsolódó rend-
szeres kiadások viseléséhez, elsősoľban a lakásfenntaľtással összefüggő azonrenđszeres kiađásokhoz,
amelyek megfizetésének elmaľadása akére|mező lakhatását a legnagyobb méľtékben veszélyeztet7), a
támogatás legkisebb összege esetenként 5.000 Ft, legmagasabb összege legfeljebb 25.000.- Ft. A
Képviselo-testület javasolja Nevezettnek, hogy nyújtsa be rendkívüli települési támogatásra vonatko-
zo kére|mét a Józsefváľosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgá|tatási Ügyosztály Családtámogatási
Irodźljan (Bp.' VIII. Baross u' 66-68.), ahol tájékoztatástkap az egyéb szociális támogatási formákról
is.

Ahatźtrozat joga|apja a szociális igazgattsről és szociális elIátásokľő| szőIő 1993. évi III. tv. (Szt) 45.

$ (1), az On :. $-a, 7.$-a, a Ket 71. $ (1) bek., 72. $ (1) bek., 100. $ (1) bek. f) pontja, 105. $ (1)
bek', 107. $ (1) bekezdése. A jogorvoslatról való tájékoztatást a Ket 98. $' 99. $' 102. $ (1) bek.
szabá|yozza.

A Képviselő-testtilet hatáskcjrét az2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 41. $ (4)' Szt 4/A. $ (1)
bek. a) pontja, on:. $-a, illetékességét azSzt32lA. $ (1) bek., a Ket 2l. $ (l) bek. a) pontja,
valamint az oR. 1. $ (1) bekezdése źi|apitjameg'
A szociális igazgatási eljĺírás azSzt 16. $-a a|apjźnköltség- és illetékmentes.

Budapest, 2017 . februráľ
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JózsefvźnosionkoľmźnyzatKépviselő-testiiletének

képviseletében

dr. Kocsis Máté
polgármester

vidaknecs
Írógép
4

vidaknecs
Írógép
       


