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HATÁROZAT
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Tibor (születési hely, idő:. anyja
neve:) 8445 Városlőd, Pille utca 42. szám alatti lakos által, Városlőd Község
Polgármesterének 01-239-2/2015. ügyiratszámú, települési támogatás megállapítását elutasító
döntése ellen határidőben benyújtott fellebbezését megvizsgálta, és 62/2015. (IV.27.) számon
meghozta a következő határozatot:
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község Polgármesterének 01-2392/2015. ügyiratszámon kiadott települési támogatás megállapítását elutasító határozatát
helybenhagyja, egyúttal Horváth Tibor fellebbezését elutasítja.
A határozat jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye.
A határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a Veszprémi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságtól (8200 Veszprém, Vár u. 19.) lehet kérni a határozat kézhezvételétől számított
harminc napon belül.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

Horváth Tibor 8445 Városlőd, Pille u. 42. szám alatti lakos 2015.március 16-án települési
támogatás megállapítására vonatkozó kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. Kérelme
indoklásaként az alábbiakat adta elő: „Mivel 33.000,-Ft a jövedelmem, ebből az összegből
kifizettem a házam csináltatását, feladtam a számlákat, a megmaradt összeg eddig volt elég a
megélhetésemhez. Ezért kérem az átmeneti segély megállapítását. Csatolom a számlákat”
Városlőd község polgármestere Horváth Tibor kérelmét a 01-239-2/2015. ügyiratszámú, 2015.
március 23-án kelt határozatával elutasította, mert megállapította, hogy kérelmező Városlőd
Község Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(II.25.) számú
rendelete 10.§ (5) bekezdése alapján átlagot meghaladó életkörülmények között él, tekintettel
arra, hogy egy EED 483 forgalmi rendszámú Maruti 800 DX típusú gépjárművet tart fenn és
sem kérelmező, sem kérelmezővel közös háztartásban élő valamelyik családtagja sem szorul
betegsége miatt személygépkocsi használatára.

Horváth Tiborné a fenti számú határozat ellen 2015.03.28-án fellebbezést nyújtott be
hivatalomhoz, melyet azzal indokolt, hogy „papírral tudja igazolni, hogy az EET 483 Maruti
800 DX típusú gépjármű ki van vonva a forgalomból”. Fellebbezéséhez csatolta a a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatalának VE-01B/OKM/01005-6/2015.ügyiratszámú
végzését, melyben a nevezett gépjármű hatósági engedélyének és jelzésének helyszíni
elvételéről rendelkezik.
A gépjármű hatósági engedélyének és jelzésének helyszíni elvétele nem jelenti automatikusan
a gépjármű tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének változását, illetve nem jelent forgalomból
való kivonást sem.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény ( a továbbiakban:
Sztv.) 45. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján
nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben
meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt.
Hivatkozott jogszabály (5) bekezdése alapján rendkívüli települési támogatásban elsősorban
azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról
más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így
különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő
várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának
előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek
családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek
hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.25.) számú
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 10.§ (1) bekezdése szerint „Rendkívüli
települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki a 9.§ szerint rendkívüli
élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd, valamint időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gondokkal küzd, és nem él e rendelet 9. § (4) bekezdése szerinti átlagot
meghaladó életkörülmények között és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 200
%-át nem haladja meg.”
A Rendelet 9. § (4) és (5) bekezdése alapján átlagot meghaladó életkörülménynek kell tekinteni,
ha a kérelmező vagy közös háztartásban élő közeli hozzátartozója gépjárművet tart fenn,
kivéve, ha a kérelmező súlyosan fogyatékos, tartósan beteg vagy súlyos mozgáskorlátozott,
továbbá a kérelmező, és a kérelmezővel közös háztartásban élő valamelyik családtagja a
személygépkocsi használatára betegsége miatt rászorul. A személygépkocsi fenntartójának az
üzembentartót kell tekinteni.”
Fentiek alapján a Képviselő-testület megállapította, hogy Horváth Tibor átlagot meghaladó
életkörülmények között él, tekintettel arra, hogy egy EED 483 forgalmi rendszámú Maruti 800
DX típusú gépjárművet tart fenn és sem kérelmező, sem kérelmezővel közös háztartásban élő
valamelyik családtagja sem szorul betegsége miatt személygépkocsi használatára.
A határozat a fentiekben ismertetett jogszabályokon kívül a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 122. §ában foglaltakon alapul.

A Képviselő-testület hatáskörét a Ket. 107. § (1) bekezdése biztosítja.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. §-a biztosítja.
A szociális igazgatási eljárás költség és illetékmentességét az Sztv. 16. §-a biztosítja.
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