
7. számll melléklet
Az 5 5 l 20 I7. (I II. 0 9. ) számu hatźtr ozat melléklete

Iktatószĺm : 0 4 -68 6 l 3 /20t7
Ügyintéző: Brudnyák Ttinde

Budapest Telefon:333-5744/14
Fax:314-1416

1081 e-mail: szocialis@jozsęfuaľos.hu

T ár ĺ : ľendkívĺili teIeptilési táĺnogatás fęllębbezés e|bírźiása

HATÁno ZAT
Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefurírosi onkoľmánvzat Képviselő-testůilete mint mĺásodfokri ha.
tóság (sz.: . ,' aÍI.: ) 1081 Budapest,,

szélm a|atti lakos tigyében a 04-41,53/612016. számí rendkíviili teleptĺlési támogatlás iĺĺánti
kéľelemelutasítrásĺírgyábanhozottelsőfolcuhatźtrozatot

helybenhagyja.

Ehatźrozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Ahatźlrozat bíľósági felülvizsgálatźń jogszabályséľtésľe
való hivatkozźssa|, akozigazgatrási ügyben eljaľó bíróságtól lehet kéľni. A keľesetlevelet ahatározat
közlésétől szĺĺľnított 30 napon beltil, az elsőfolcu közigazgatási szeľvnél vagy a Fővaľosi Kozígazga.
tasi és Munkaiigyi BíľóságnáIkell3 példányban benyujtani. A keľesetlevélbenyujtasĺának a hatÄtozat
végrehajtásaľa nincs hďasztó hatáiya, aziigyféI azoĺbaĺ a keresetlevélben a döntés végrehajtasłának
felfiiggesztését kérheti.

INDoKoLÁs
Nevezett 20|6. december 07. napjrán ľendkívĹiĺi telepiilési tiámogatás iľánti kéľelmet nyujtott be Bu.
đapest Fővĺíľos VIII. keriilet Józsefuaľosi onkoľmĺányzathoz. Nevezett ĺyi|atkozataalapjarl egyedti.
látló. A csatolt jövedelemigazolrís ďapjłán a kéľelmező havi jövedelmének összege 27.075,-Ft.

Nevezett tészéte a 20|6.|1.18. napjrán beadott kérelme ďapján a 04-4t53l5/20l6. száműL:uitározat.
ban 25.000,- Ft összegiĺ Erzsébet utaĺvríny került megallapításra. A2016.12.07. napjźn beadott ké.
relme a04-4|53/6/2016. sz.hatfuozattal elutasitźsrakeľĹilt tekintettel aľa, hogy apénzbeh és termé.
szetbeni, vďamint a személyes gondoskodast nyujtó szociĺálís és gyenľrekjóléti ellátások helyi szabő.
lyaiľól sz.o|ő I0/20I5. (il.01.) önkoľmĺányzati ľenđelet (oR.) 25. $ (6) bekezdésben meghatározott
rendkívĹĺli telepiilési tiímogatís iranti kérelmek benyujtrása kĺizött ugyaru|zon kéľelmező- egyediil élő
személy vagy csaláđ. esetében legalább haľom hónapnak kell eltelnie, és Nevezett áital benyujtott
kérelmek köztitt a hiírom hónap nem telt el.

2017.janu.áľ 27. napjan fellebbezést nyujtott be fenti elutasít.ás ellen. Fellebbezésében
arľa hivatkozik, hogy 2016 marciusától több ďkďommal pľóbált kéľelmét benýjtani, sikeľtelentil.
Jĺjvedelme alapjźn évi négy ďkalommal részestilhet rendkívĹili telepÍilési üámogaüísban, véleménye
szeľint a04-4l53/6/2016.hatźrozatsziámon elutasított tĺímogaüásľa is jogosult.

Magyaľorsz-aghe|yi tlnkormányzataiľól szô|ő 201,1. évi CL)ooilX. töľvény (Mötv.) 41. $ (4) bekez.
dése szerint a képvíselő-testtĺlet hatásköľeit a polgĺírmesterre, abizottsáąátta, a ľészönkoľmźnyzat
testiiletére, a jegyz&z a tiĺľsuliás ara rvházhatja át. E hatáskĺir gyakoľlásához utasítast adhat, e hatás-
kĺirt visszavonhatja.
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Az oR. 3. $-a szerirrt az onkormźnyzat Képvíselő-testtilete az Szt.-berl és a Gyvt.-ben a telepĹilési

onkomriányzatokrészére meghatáľozott szociátis táľgyu feladat- és hataskĺjľök gyakoľlását, amennyi-
ben e rendelet mrísként nem ĺendelkezilk' a polgáľmester hatĺĺskörébe utalja.

Az oR. 24. s. (1) bekezdése szeľint a ľendkívüli települési tiĺmogatas pénzbeLi formában alétťenntar-
tást veszélyeztető ľendkívĹili éLethelyzetbe keriilt, valamint pénzbeli és teľmészetbeni fotmőtban az
időszakosan vagy tartósan létfenntaľtási gonddal küzdő személyek tészére e renđeletben meghataľo-

zotĺak szerint eseti jelleggel nyújtható támogatas.

Az ÖR' 25. $ (2) bekezdése alapjan az idoszakosan vagy taľtósan létfenntartási gonddď kiizdő sze-
mélyek részéte rendkíviili telepiilési tamogatás a24. $ (3) bekezdés a) pontja esetében évente legfel-
jebb négy alkďommal, a24. $ (3) bekezdés b) pontja esetében évente legfeljebb két ďkalommaLéila-
pítható meg.

Az oR. 25. $ (6) bekezdésben meghatríľozott ľendkívtili települési támogatĺás iľánti kérelmek benyuj-
tása közöff ugyanazon k&e\mezó- egyedtil élő személy vagy család- esetében legalább haľom hónap-
nak kell eltelnie.

Akozigazgaüási hatósági eljarás és szolgáltatźs áitalános szabźiyaĺról szóló 2004. évi CXL. töľvény
(Ket.) 105. $ (1) bekezdése ďapjan a mĺásodfolcu döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja,męg-
v altoztatj a, vagy me gsemmi síti.

A Ket. l07. $ (1) bekezdése szerint önkormanyzatlhatősáryi ĺigyben afeltebbezés elbírálása a képvi-
selő-testĹilet hatĺáskörébetattozik,ha az elsőfoki döntést nem a képviselő.testiilet hoz1a.

A Képviselő-testiilet mint másođfokri hatóság a fellebbezést megtargyalta és a ..... száműhatá-
rozaial az elsőfoku đöntést helybenhagýa tekintette! arrą hogy Nevezettk&e|me az oR. 25. $ (6)

bekezdésében foglďtaknak nem felelt meg.

Ahatfuoz-at jogalapjaa szociális igazgatastól és szociális elláĹísokľóIszőIő 1993. évi III. tv. (szt) 45.

$ (1), az ÖR 24. $-a,25.$-a, a Ket. 71. $ (1) bek.,72. $ (1) bek., 100. $ (1) bek. f) pontja, 105. $ (1)

bek., 107. $ (1) bekezdése. A jogoľvoslatól vďó t.íjékońatást a Ket 98. $, 99. $, l09. $ (1)

bekezdésének b) pontj a szabźůy ozza.

A Képviselő-testĺilet hataskörét az2011. évi Cl)ooilx. törvény (Mötv.) 41. $ (4)' szt 4/A. $ (l)
bek. a) pontja, on r. $.a, illetékességét az Szt 32lA. $ (1) bek., a Ket. 21. $ (1) bek. a) pontją
valamint az ÖR. 1. $ (1) bekezdése a||apítjameg.
A szociális igazgatźsi eljĺárás azSn,.16. $.a alapjźnköltség- és illetékmentes.

Budapest, z)|T.maľcius

Erľől éľtesiil:
1.,

2.kattőr

Budapest Fővaľos VIII. keriilet
Józsefuáľosi onkoľmĺányzat Képviselő-testtiletének

képviseletében

dr. Kocsis Máté
polgármester
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f. sZ. melléklet

Budapest

1081

Iktató szám : 0 4 -686 lfj 17
Ű gy ntéző : Brudnyfü Tiinde
Telefon: 333-5744114
Fax:314-1416
e-mail : szocialis@j ozsefuaľos.hu

Táľgy: rendkívĺili teleptilési támogatrís fellebbezés elbfuá|asa

HÁ.TÁno Z^T

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuĺárosi onkoľmĺĺnyzat Képviselő-testÍilete mint másodfoku ha-
tóság (sz-: ) 1081 Budapest,,

szám a|atti lakos ügyében a 04-4|53/712016. számú rendkíviĺli telepiilési támogatás iľánti
kéręlęmelutasítástélrgyábanhozottelsőfokuhatźlrozatot

helybenhagyja.

Ehatärozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Ahatźttozat bírósági feliilvizsgálatát jogszabálysértésre
való hivatkozással, akongazgatasi iigyben eljáľó bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet ahatźrozat
közlésétől számított 30 napon bęliil, az elsőfolcu kozigazgatási szervnéIvagy a Fővaľosi Kilzigazga-
tási és Munkatigý Bíľóságruálkell 3 peldányban benyujtani. A keresetlevél benyújtásának ahatáľozat
végrehajtasĺára nincs halasztó hatźiya, aziigyfél azonban a keresetlevélben a döntés végľehajtásrínak
felfiiggesztését kéľheti.

INDoKoLÁs
Nevezett 2016. december 09. napjĺín ľendkívtili telepiilési trámogatłís iĺĺánti kérelmet nyújtott be Bu-
dapest Fővĺáĺos VIII. keľiilet Józsefuiíľosi onkormźnyzathoz. Nevezett nyilatkozata alapjan egyedĺi-
láI1ó. A csatoltjövedelemigazolás alapjan ak&e|mező havi jövedelmének összege 27075,-Ft.

Nevezett részére a20I6.t1.18. napjrán beadott kéľelme alapjan' a04-4|53/5120|6. szaműhatźltozat-
ban 25.000,- Ft összegú Erzsébet utalvrány keľiilt megĺállapítrásra, A 20|6.12. 09 napjan beadott ké-
relme a04-4153/7/2016. sz.határozattal elutasítźsakertilt tekintettel aną hogy apénzbe|i és termé-
szetbeni, valamint a személyes gondoskođríst nyujtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabźr
Iyairól sző|ő 10ĺ2015. (m.01.) önkormźnyzatl rendelet on. zs. $ (6) bekezdésben meghatározott
rendkívtili teleptilési üímogatás iránti kérelmek benyújtása között ugyanźVon kérelmező. egyediil é1ő

személy vagy csďád- esetében legalább haľom hónapnak kell eltelnie, és Nevezett által benffitott
kérelmek között a háĺom hónap nem telt el.

20|7.janu.ĺr 27. napján fellebbezést nyrijtott be fenti elutasítas ellen. Fellebbezésében
arra hivatkozik, hogy 20t6 mtciusától több alkalommal próbált kérelmét benyújtani, sikerteleniil.
Jövedelme alapjaĺ évi négy ďkďommď részesiilhet rendkívüli települési tĺmogatásban, véleménye
szerint a04-4|53/7ĺ2016.hatérozatszámon elutasított tlámogatasľa is jogosult.

Magyaľországhe|ý <inkonnĺányzatairól sző|ő 2011. évi CDoo(D(. törvény (Mötv.) 41. $ (4) bekez.
dése szerint a képviselő-testĺilet hatáskĺireit a polgármesterľe, a bizottságź,ta, a rész<inkormányzat
testiiletére, a jeg5łzőre, a tarsulĺísźnanházhatja át. E hatáskör gyakoľlásĺĺhoz utasítást adhat, e hatas-
kört visszavonhatja.

ez ÖR. 3. $-a szeľint az onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete az Szt.-ben és a Gyvt..ben a települési
<inkoĺnányzatok részéľe meghataľozott szociális táľgyú feladat- és hataskörök gyakorlását, amennyi-
ben e ľendelet másként nem rendelkezik, a polgáľmester hatáskörébe utalja. /OŤ-
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Az oR. 24. s. (1) bekezdése szerint a rendkívtiti teleptilési támogatas pénzbeli foľmábaĺl a létfenntar-

tast veszélyenets ľenđkíviili élethelyzetbe kęľült, valamint pénzbeli és természetbeni formábarl az

időszakosan vagy tartósan létfenntaľtasi gonddal kiizdő személyek részérę e rendeletben meghataľo-

zottak szerint eseti jelleggel nyújtható támogatas.

,łz on. f5.s Q) bekezdése ďapján azidőszakosan vagy taľtósan létfenntaľtási gonđdal kiĺzđő sze-

mélyek részeľe ľenđkíviili teleptĺlési támogatás af4. $ (3) bekezdés a) pontja esetében évente legfel-
jebb négy alkalommal, a24. $ (3) bekezdés b) pontja esetében évęnte legfeljebb két alkalommal álla-

pítható meg.

Az oR. 25. $ (6) bekezdésben meghataľozott rendkívüli telepiĺlési támogatás iĺánti kérelmek benyrij-

tása közott.'gý*-oo k&e|mező- egyediil é1ő személy vagy csďád- esetében legalább harom hónap-

nak kell ęltelnie.

Aközigazgatasi hatósági eljĺárás és szolgáltatás áltďĺános szabályaiľól szóló 2004. évi CXL. töľvény

(Ket.) tos. s (1) bekezdese alapján a masodfokĺi döntést hozó hatóság a đtlntést helybenhagyją meg.

v źitoztatja, Y äE! me gsemmisíti.

A Ket. 107. $ (1) bekezdése szerint önkoľmányzatíhatőságí tigyben a fellebbezés elbírálása a képvi-

selő-testiilet hatrĺsköľéb etartozik,ha az elsőfoku döntést nem a képviselő.testĺilet hozta.

A Képviselő-testiilet mint másođfoku hatóság a fellebbezést megtáľgyďta és a ...... ...... szźmíhatéĺ-

rozattaIaz elsőfokri döntést hetybenhagyta těkintettel arrą hogy Nevezett kéľelĺne az oR. 25. $ (6)

bekezđésében foglďtaknak nem felelt meg.

Ahatźrozatjogalapja a szociális igazgatástől és szociális ellátásokľót szóló t993. évi III. tv. (Szt) 45.

$ (1), az oŔ 24. 9-a,25.$-a, a Ket 71. $ (1) bek.,72. $ (1) bek., 100. $ (1) bek. f) pontją 105. $ (1)

bek. 107. $ (1) bekezdése. A jogorvoslatľól való tájékoztatźst a Ket 98. $, 99. $ és 109. $ (1)

bekezdésének b) pontj a szabźiy ozza.

A Képviselő-testiilethatáskoľét az2011. évi cl,)ooilx. törvény (Mötv.) 41. $ (4)' Szt4lA. $ (1)

bek. á; pontja, on r. $'ą illetékességét az Szt 32ĺA. $ (1) bek., a Ket 21. $ (1) bek. a) pontją

vďamint az oR. 1. $ (1) bekezdése állapítjameg.
A szociĺá]is igazgatźsi eljaľás azSn' 16. $.a alapjanköltség. és illetékmentes.

Budapest, 20|7 . március

Enőlértestil:
1.

2.Iĺattźt

Budapest Fővaľos VIII. keľtilet
Józsefu rárosi onkormanyzat Képviselő-testĺiletének

képviseletében

dľ. Kocsis Máté
polgárĺrester
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3. sz' melléklet

Budapest

1081

Iktató szám : 04-686 12 l20 |7
|J gyintézó : Brudnyák Tünde
Telefon: 333-5744/14
Fax:314-t416
e-mail: szociďis@j ozsefuaros.hu

Táľey: rendkívtili telepiilési üáĺnogatás fellebbezés ęIbítéůtsa

HATÁno ZAT

Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete mint masodfolcu ha.
tóság (sz.: ) 1081 Buđapest,lan.: I

iÍanti' szětm ďatti lakos tigyében a 04-4L53l8ĺ2016. szĺímú ľendkívüli telepiilési trámogaüĺs

kéręlemelutasítĺĺstárgyábanhozottelsőfolcuhatźrozatot

helybenhagyia.

Ehatźrozat el1en fellebbezésnek helye nincs. Ahatźrozat bíľósági feltilvizsgáĺatźú jogszabálysértésľe

vďó hivatkozással, aköagazgatási iigyben eljaró bíľóságtól lehet kéľni. A keľesetlevelet ahatfuozat
közlésétől szímított 30 napon beliil, az elsőfolcu ki5zigazgatási szeľvnél vagy a Főváľosi Kizigazga-
tasi és Munkaiigyi Bíľóságnál kell 3 példanyban benyujtani. A keresetlevélbenffitasanak a határozat
végĺehajtasaľa nincs hďasztó hatźlya, az ugyfé| azoĺ:ŕlan, a keresetlevélben a döntés végrehajtasrínak

felftiggesztését kérheti.

INDoKoLÁs
Nevezett 201'6. decembeľ 16. napjĺĺn rendkíviili telepiilési támogatas iľánti kérelnet nyújtott be Bu.
dapest Fővĺáľos VIII. keľiilet Józsefuaľosi Önkormĺínyzathoz. Nevezett ĺyilatkozata a|apjaĺ egyedti.

látló. A csatolt jövedelemigazolrás ďapján a kérelmező havi jövedelmének összege 27.075'-Ft.

Nevezett tészéľe a 2016.11.18. napján beadott kéľelme a|apjan a 04.41'5315/2016. számú hatfuozat.

ban 25.000,. Ft iisszegii Eľzsébet utalvrány keriilt megźů|apítétsra. A 20t6,t2.16. napján beadott ké.
ľelme a04.41531812016. sz.hatźrozatĺal elutasítĺásra keriilt tekintettęl aľľa, hogy apérubeli és teľmé-

szetbeni, vďamint a személyes gondoskodast nyujtó szociĺális és ryeľmekjóléti etlátasok helyi szabá-

lyaiľól szől(l t0l2015. (n.01.) számri önkonľliínyzati ľendelet (oR.) 25.$ (6) bekezdésben meghatá.

rozottĺendkívĺili telepiilési támogatĺás iĺránti kéľelmek benyújtása között ugyanazon kéľelmező- egyę.

diit é1ő személy vagy család. ęsetében legďább haľom hónapnak kell eltelnie és Nevezętt á|talbe-
nyújtott kérelmek között a haľom hónap nem telt el.

2077.jaĺru.ár 27. napjan fellebbezést nyujtott be fenti elutasítás ellen. Fellebbezésében

arra hivatkozik, hogy 2016 marciusától tĺ'bb ďkalommď próbďt kéľelmét benýjtani, sikeľtelentil.

Jövedelme alapján évi négy ďkďommď részestilhet rendkívĹili teleptilési tĺámogatásban, véleménye

szeľint a04-4|53/8/2016.hatőrozatszźlmon elutasított tźlmogatásrais jogosult.

Magyaľoľszághe|yi önkormiányzatahőI szőló 2011. évi CL)ooO(. t<iľvény (Mötv.) 41. $ (4) bekez-

dése szerint a képviselő-testÍilet hatásköreit a polgĺíľmesterľe, a bizottsĘfuą a részönkormányzat
testĹiletére, a jegyzore, a tĺáľsulasĺíra nhazhatja át. E hatrásköľ gyakorlásához utasítast adhat, e hatás.

kĺirt visszavonhatja.

Az oR. 3. $.a szęrint az onkorményzat Képviselő-testiĺlete az Sn'.-ben és a Gyvt.-ben a telepiilési
önkormányzatokrészére meghatźrozott szocialis targyu feladaĹ és hatáskĺĺrök gyakorlását, amennyi- ť
ben e ľendelet masként nem ľendelkezik, a polgáľmester hatáskĺiĺébe utalja. *.,,ý/.
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Az oR. 24. $ (1) bekezdése szeľint a rendkívtili telepiilési támogatźs pénzbeli formában a létfenntar-

tast veszélyeztető rendkívĹili élethelyzetbe keľĺilt, valamint péĺube|i és teľmészetbeni fomlábaÍl aZ

időszakosan vagy tartósan tétfenntaľtasi gonddal hjzdő személyek részérę e ľendeletben meghataľo-

zottak szerint eseti jelleggel nyrijtható támogatás.

Az oR' 25. s Q) bekezdése ďapjan az iďoszakosan vagy taľtósan létfenntaľtasi gonddď ktizdő sze-

mélyek részéie.rendkívĹili teleptilési támogatas a24. $ (3) bekezdés a) pontja esetében évente legfel-
jebb négy ďkalommal, a24. $ (3) bekezdés b) pontja esetében éventę legfeljebb két ďkalommal álla-

pítható meg.

Az oR. 25. $ (6) bekezdésben meghatfuozott rendkívĹili teleptilési tamogatas iľánti kéľelmek benyúj-

üása között.'gy.*-o'' kérelmező. egyediil éIő személy vagy család- esetében legalább haľom hónap-

nak kell eltelnie.

Akozígazgatási hatóság1, ebáľ;as és szolgáltatĺĺs áltďanos szabályaiľól szóló 2004. évi CxL. töľvény

(Ket.) 105. $ (1) bekezđése ďapjrán a masodfoku döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja' meg-

v áftonat1 4 vagy me gsęmmisíti.

A Ket. 107. $ (1) bekezdésę szeľint <inkorĺnaĺryzati hatóságí iigyben a fellebbezés elbíráIasa a képvi-

selő-testii[et hataskiiľébe taľtozik, ha az elsőfoku döntést nem a képvisető-testiilet hozta.

A Képviselő-testti|et mint masođfolcu hatóságafe|Iebbezéstmegtáľgyďta és a ...... ...... száľľríhatáy

rozattalaz etsőfohi dĺintést helybenhagyta iekintettel arľa, hogy Nevezett kérelme az oR. 25. $ (6)

bekezdésében foglaltaknak nem felelt meg.

. A határozat jogďapja a szociális igazgatástőlés szociĺílis ellátĺásokľól szóló 1993. évi III. tv. (Szt) 45.

$ (1), a' oŔ i+. 5-u,25.š-ą a Ket 71. $ (1) bek.'7f. $ (1) bek., 100. $ (1) bek. f) pontja, 105. $ (1)

bek., 107. $ (1) bekezďése. A jogorvoslatľól való tájékoztatast a Ket 98. $, 99. $, 109. $ (1)

bekezdésének b) pontj a szabźůy ozza.

A Képviselő-testiilet hataskörét azf011. évi CL)ooO(. törvény (MötV.) 41. $ (4)' szt 4iA. $ (1)

bek. á1 pontją on g. $-a" illetékességét az Sn,32/A. $ (1) bek., a Ket. 21. $ (1) bek. a) pontja,

valamint az ÖR. 1. $ (1) bekęzđése ái|apíÍjameg.
A szociĺílis ígazgatási eljańs azSrt l6. $.a alapjarlktiltség- és illetékmentes.

Budapest, 2017 . miáľcius

Enőléľtesiil:
1.

2.k:at{źlľ

Budapest Főváros VIII. keriilet
Józsefváľosi onkormĺínyzat Képviselő.testiiletének

képviseletében

dr. Kocsis Máté
polgrĺnnesteľ

s. ,!t4


