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H A T Á R O Z A T  

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Tiborné (születési név: Horváth 

Eszter, születési hely, idő: Ajka, 1970. 09. 04., anyja neve: Horváth Eszter), 8445 Városlőd, 

Pille utca 42. szám alatti lakos által, Városlőd Község Polgármesterének 01-268-2/2010. 

ügyiratszámú, átmeneti segély megállapítását elutasító döntése ellen határidőben benyújtott 

fellebbezését megvizsgálta, és 25/2010. (IV. 27.) számon meghozta a következő 

határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Városlőd Község Polgármesterének 01-

268-2/2010. ügyiratszámon kiadott átmeneti segély megállapítását elutasító határozatát 

helybenhagyja, egyúttal Horváth Tiborné fellebbezését elutasítja. 

A határozat jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye. 

A határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a Veszprém Megyei 

Bíróságtól (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.) lehet kérni a határozat kézhezvételétől 

számított harminc napon belül. 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Horváth Tiborné, 8445 Városlőd, Pille u. 42. szám alatti lakos 2010. február 25-én átmeneti 

segély megállapítására vonatkozó kérelmet nyújtott be Városlőd Község Önkormányzatához. 

Kérelmét azzal indokolta, hogy lakása életveszélyes állapotban van, a tűzfal kidől, önerőből 

megjavíttatni nem tudja. Kérelmező előadta, hogy 28.500 Ft összegű rendelkezésre állási 

támogatásban és 22.500  Ft összegű családi pótlék támogatásban részesül havonta, férje az 

önkormányzatnál dolgozik. Sok a havi kiadása a vízdíj 3-4.000 Ft, a villanyszámla 6.500 Ft, a 

kábeltévé díja 2.070 Ft, jövedelmük véleménye szerint a megélhetésre kevés, fia iskolába jár.  

 

Városlőd Község Polgármestere átruházott hatáskörben az átmeneti segély kérelmet a 2010. 

március 8-án kelt, 01-268-2/2010. számú határozatával a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 45. § (1) bekezdésében, 

valamint Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 4/2008. (VII. 10.) rendelete (továbbiakban Rendelet) 14. § (1) 

 

mailto:varoslod@invitel.hu


bekezdésében foglaltakra hivatkozva elutasította, mert az eljárás során megállapította, hogy 

kérelmező és férje rendszeres pénzellátásban és lakásfenntartási támogatásban részesül, a 

családban az egy főre jutó havi jövedelem 37.345 Ft, ezáltal a család nincs létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben. 

Horváth Tiborné az elutasító határozat ellen törvényes határidőn belül, 2010. március 16-án 

fellebbezést nyújtott be, azzal az indokkal, hogy férje munkabéréből lakástartozás miatt annyit 

levonnak, hogy csak 40.000 Ft-ot kap kézhez. A havi kiadások mellett, alig tudja biztosítani a 

család megélhetését. A házhoz szükséges anyagokat nem tudja megvenni, mert nincs rá 

pénze. Előadta még, hogy nem érti, hogy miért utasították el kérelmét, egyébként is 

visszatérítendő kölcsönt kért. Házuk bármikor összedőlhet, segítséget kér, nincs hová mennie 

a gyerekekkel. Leírta, hogy amennyiben az önkormányzat nem segít, kénytelen máshová 

fordulni, mert nem fog a szabad ég alá menni a gyerekekkel, így kéri a mielőbbi intézkedést. 

 

Az Sztv. 45. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete a 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározott 

átmeneti segélyt nyújt.  

 

Hivatkozott jogszabály (4) bekezdése alapján elsősorban azokat a személyeket indokolt 

átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon 

nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen 

betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. 

 

A Rendelet 14. § (1) bekezdése alapján Városlőd Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete átmeneti segélyben részesíti az Sztv. 45. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott 

esetekben azt a személyt, akinél az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át nem haladja meg. 

 

Az eljárás során a Képviselő-testület megállapította, hogy Horváth Tiborné Városlőd Község 

Önkormányzatától havonta 28.500 Ft összegű rendelkezésre állási támogatásban részesül, 

férje, Horváth Tibor Városlőd Község Önkormányzatánál közcélú munkára vonatkozó 

munkaszerződéssel dolgozik, havi nettó munkabére 60.235 Ft. Az Sztv. 4. § (1) bekezdés d) 

pont db) alpontját figyelembe véve egy kiskorú gyermek eltartásáról kell gondoskodniuk, a 

gyermek után járó családi pótlék összege 23.300 Ft.  

 

Fentiek alapján a család összjövedelme 112.035 Ft, továbbá kérelmező havonta 7.540 Ft 

összegű lakásfenntartási támogatásban részesül. Az elvégzett számítások alapján a család egy 

főre jutó jövedelme 37.345 Ft. 

 

Fentiek alapján a Képviselő-testület megállapította, hogy a család egy főre jutó havi 

jövedelme (37.345 Ft) meghaladja az átmeneti segélyre vonatkozó jogosultsági értékhatárt 

(28.500 Ft), így a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében a család megélhetése a 

rendszeres pénzellátásokkal biztosítva van.  

 

A Képviselő-testület figyelembe véve azt a tényt is, hogy Horváth Tiborné a Képviselő-

testület 58/2009. (VIII. 18.) számú határozatában felajánlott építőanyagot nem fogadta el 

házának karbantartására, továbbá kérelmező a Rendelet 14. § (1) bekezdése alapján 

kamatmentes szociális kölcsönre nem jogosult, a rendelkező részben foglaltak szerint 



Városlőd Község Polgármestere határozatának helybenhagyásával egyidejűleg a fellebbezést 

elutasította.  

 

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, valamint a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 11. § (2) bekezdése 

biztosítja. 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ötv. 11. § (3) bekezdése és a Ket. 109. §-a biztosítja.  

A szociális igazgatási eljárás költség és illetékmentességét az Sztv. 16. §-a biztosítja.  

 

 

Városlőd, 2010. április 27. 

           

 

 

Városlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

   

 

 

 

 Csekényi István Dobosi Gergely  

 polgármester körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Horváth Tiborné, 8445 Városlőd, Pille u. 42. 

2. Irattár 

 


