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H A T Á R O Z A T 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint másod-
fokú hatóság: 'született: anyja 
neve: ) szám alatti lakos ügyében a 04-
3840/3/2017. számú rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elutasítás tárgyában hozott 
elsőfokú határozatot 

h e l y b e n h a g y j a . 

E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát jogszabály-
sértésre való hivatkozással, a közigazgatási ügyben eljáró bíróságtól lehet kérni. A keresetle-
velet a határozat közlésétől számított 30 napon belül, az elsőfokú közigazgatási szervnél vagy 
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál kell 3 példányban benyújtani. A kereset-
levél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a 
keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. 

I N D O K O L Á S 

i 2017. november 06. napján a Családtámogatási Irodán, nehéz szociális kö-
rülményeire tekintettel rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet nyújtott be a lakhatási 
kiadásai csökkentésére. egyedül él a 3 szobás, komfortos lakásban, melyet a 
Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-től bérel. Kérelmében arra hivatkozott, hogy lakásában tartozás 
miatt kikapcsolták a villany- és a gázszolgáltatást, továbbá 1.000.000,- Ft feletti közös költ-
ségtartozást halmozott fel. 

; öregségi nyugdíjának havi összege 118.475,- Ft, amit 58.917,- Ft összegű 
bank általi levonás terhel, így a rendelkezésére álló nyugdíj havi összege 56.370,- Ft. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 
45. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élet-
helyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő szemé-
lyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A rendkívüli települési támo-
gatás jogosultsági feltételeinek szabályait a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes 
gondoskodás t n y ú j t ó szociá l is és gyermekjó lé t i e l lá tások helyi szabályai ról szó ló 10/2015. 
(111.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) határozza meg. 

A 
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Az ÖR. 2. § g) pontja szerint jövedelemnél az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatáro-
zott bevételt kell figyelembe venni, mely szerint: 
„jövedelem: - az (la) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b) és (lc) be-
kezdésben foglaltakra - az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 
aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) sze-
rint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevé-
tel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és 
ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni; 

Á.z Szt. 4. § (la) bekezdése szerint: 
Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően e törvény alkalmazásában nem minősül 
jövedelemnek 
1. a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési 
támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszer-
kiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek 
részére nyújtott települési támogatás, 
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. 
§-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők szennára fizetett nevelési díj és külön 
ellátmány, 
3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a sú-
lyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi jára-
déka és a fogyatékossági támogatás, 
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkozta-
tásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között 
az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján ház-
tartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavég-
zésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 
10. a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban 
vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység 
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes 
bevétel, 
11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon 
fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni 
értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven 
belill az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakha-
tásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, 
12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a 
kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá 
közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését 
veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor, 
13. az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel. 
(1b) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában elismert költségnek minősül a személyi 

jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a jizetett tartásdíj. Ha a magán-
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sremély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szolo 
törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevetel 
40%-ával Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem tobb 
a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak annak a folyósítóit 
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továb-
bá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg allattenyesz-
tés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
(lc)Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában befizetési kötelezettsegnek mmosul a sze-
mélyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsí-
tett közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgál-
tatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztan tagdíj, es 
munkavállalói járulék. " 

Tekintettel ' nyugellátásának összege meghaladja az ÖR-ben meghatározott 
jövedelemhatárt (egyedül élő esetén: max. 85.500,- Ft) ezért kérelme 2017. november 21. 
napján elutasításra került. 

Kérelmező a fellebbezési határidőn belül 2017. december 12. napján fellebbezést nyújtott be, 
melyben arra hivatkozott, hogy nyugellátásából az 58.917,- Ft összegű levonása utan a kezhez 
kapott ellátása mindössze 56.370,- Ft, mely nem haladja meg az OR.-ben meghatározott jöve-
delemhatárt, továbbá kérte a fellebbezés méltányos és pozitív elbírálását, ugyenek felülvizsga-
latát. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv) 41 § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a bizott-
ságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hataskor 
gyakorlásához utasítást adhat, e hatásköri visszavonhatja. 

Az ÖR 3. §-a szerint az Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt.-ben és a Gyvt.-ben a tele-
pülési önkonnányzatok részére meghatározott szociális tárgyú feladat- és hataskorok gyakor-
lását, amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a polgármester hataskorebe utalja. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 105. § (1) bekezdése alapján a másodfokú dontest hozo ható-
ság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja, vagy megsemmisíti. 
A Ket 107 § (1) bekezdése szerint önkormányzati hatósági ügyben a fellebbezés elbírálása a 
képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ha az elsőfokú döntést nem a képviselő-testület hozta. 

A Képviselő-testület mint másodfokú hatóság a fellebbezést megtárgyalta és a 
számú határozattal a 04-3840/3/2017. számú elsőfokú döntést helybenhagyta tekintettel arra, 
hogy az ÖR 2 § g) pontja szerint jövedelemnél az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában megha-
tározott bevételt kell figyelembe venni, valamint az Szt. 4. (la) és (lb) bekezdés rendelkeze-
sei sem rendelkeznek ettől eltérően, így jelen ü g y b e n a jövedelemszámításnál a megállapított 
és nem a Kérelmező által hivatkozott ténylegesen folyósított nyugdíj összegét kell alapul ven-
ni így Kérelmező kérelmének elbírálásakor a teljes havi, 118.475,- Ft öregségi nyugdíj osz-
szege az irányadó. Továbbá az ÖR. 24. § (3) bekezdésében foglaltak alapján „Az (1) bekez-
désben meghatározott rendkívüli települési támogatás azon személy részére állapítható meg, 
aki 



a) egyedül élő és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 200%-át vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át vagy 
b) egyedül élő és a havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 200%-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
300%-át (2017. és 2018. évben: 85.500,-Ft) vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, de nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át", valamint az Szt. 4. § 
(lb) bekezdése értelmében „az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában elismert költségnek 
minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett 
tartásdíj. 

A határozat jogalapja az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja, 4. § (la) és (lb) bekezdése, 45. § (3) 
bekezdése, az ÖR. 2. § g), 3. §-a, 4.§-a, a Ket. 71. § (1) bekezdése, 72. § (1) bekezdése, 100. 
§ (1) bekezdés f) pontja, 105. § (1) bekezdése, 107. § (1) bekezdése. A jogorvoslatról való 
tájékoztatást a Ket. 98. §-a, 99. §-a, 102. § (1) bekezdése szabályozza. 

A Képviselő-testület hatáskörét az Mötv. 41. § (4) bekezdése, az Szt. 4/A. § (1) bekezdés a) 
pontja, az ÖR. 3. §-a, illetékességét az Szt. 32/A. § (1) bekezdése, a Ket. 21. § (1) bekezdés a) 
pontja, valamint az ÖR. 1. § (1) bekezdése állapítja meg. 

A szociális igazgatási eljárás az Szt. 16. §-a alapján költség- és illetékmentes. 

Budapest, 2018. február 22. 

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének képviseletében 

dr. Kocsis Máté 
polgárm ester 

Erről értesül: 
1. 
2. Irattár 


