Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
84/2016. (VI.29) KT határozata
Kiss Éva 5462 Cibakháza, Tiszapart 13. szám alatti lakos települési támogatás
elutasítása ellen benyújtott fellebbezés tárgyában.
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata Szociális, Kulturális és Sport Bizottsága 841/2016.(VI.22.) számú 2016.
június 23. napján kelt határozatát
helyben hagyja és
Kiss Éva 5462 Cibakháza, Tiszapart 13. sz. alatti lakos
fellebbezését elutasítja.
E határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs, mivel a Képviselő-testület határozatát
3/2015.(II.26.) ÖK rendelet keretei között és mérlegelési jogkörében az eset összes
körülményeit figyelembe véve hozta meg. A határozat felülvizsgálatát – jogszabálysértésre
hivatkozással – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól
/5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1./lehet kérni a határozat közlésétől számított huszonegy
napon belül. A kereset előterjesztése költség- és illetékmentes. A pert az önkormányzat ellen
kell indítani.
INDOKOLÁS
Kiss Éva (sz: Szentes, 1974.03.13. an: Huszár Eszter) 5462 Cibakháza, Tiszapart 13. szám
alatti lakos – a fellebbezési határidő lejárta előtt- 2016. június 24. napján keltezett és
Cibakháza Nagyközség Képviselő-testületéhez címzett beadványában fellebbezést nyújtott
be Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Szociális,Kulturális és Sport Bizottságának
841/2016.(VI.22.) számú határozata ellen, amely határozatban a bizottság Kiss Éva
rendkívüli települési támogatás iránti kérelmét elutasította, azzal az indoklással, hogy a
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgált által lefolytatott környezettanulmány
alapján a rendkívüli élethelyzet ténye nem állapítható meg, mivel van étel és a kutyák is el
vannak látva.
Kiss Éva fellebbezésében leírta, hogy választ kér írásban arra a kérdésre, hogy miért jelent
problémát, hogy a kutyáknak főtt ételt is szokott adni, és miért utasítják el. Ő mint édesanya
a gyermekével szemben nem elutasító, nagyon meggondolja, hogy mikor mire és mennyit
költsön. Ne jelentsen az senkinek problémát, hogy a kutyáknak szokott főtt ételt adni,
kötelessége őket eltartani és kéri a képviselő-testület segítségét.
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.)
számú Önkormányzati rendelet 8.§(1). bekezdése alapján az önkormányzat Szociális,
Kulturális és Sport Bizottsága az önkormányzat által átruházott hatáskörben az e
rendeletben meghatározottak szerint nyújt rendkívüli települési támogatást az Szt 45.§-ában
meghatározott feltételek fennállása esetén, akik önmagul 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.

(2 rendkívüli települési támogatásban részesíthető különösen:
a) az a kérelmező, és akinek az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (amely
2016. évben 42.750,-Ft), „egyedül élő esetén annak 200 %-át (2016. évben 57.000,Ft).
(7) Nem állapítható meg települési támogatás annak a személynek, akinél a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, valamint az időszakos vagy tartós
létfenntartás veszélyeztetettségének ténye nem igazolható.
A képviselő-testület elutasítja a fellebbezést és helybenhagyja Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata Szociális, Kulturális és Sport Bizottság döntését, mivel jogszerű és
megalapozott.
A tényállás tisztázása során az eljáró hatóság a vonatkozó jogszabályok előírásai
szerint járt el, és döntését, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény, valamint a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2015.(II.26.)ÖK
rendelet keretei között és mérlegelési jogkörében az eset összes körülményeit
figyelembe véve hozta meg.
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, ezen határozatát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény /továbbiakban Szt./45.§ (1)
bekezdésben, valamint a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2015.(II.26.)ÖK
rendeletének 8.§(1), (7) .bekezdésében foglalt helyi szabályozást figyelembe véve hozza
meg.
A hatáskört a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi
CXL. törvény /továbbiakban ket./ 106.§-a, 107. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés
jogát a Ket. 98.§ (1) bekezdése teszti lehetővé. Költség- és illetékmentességet az Szt. 16.§-a
biztosítja.
A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni kell:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyzőt
Képviselő-testület tagjait –helybenJász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
Kiss Évát 5462 Cibakháza, Tiszapart 13.
Nagyközségi Könyvtárat – helyben Irattárat
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Cibakháza, 2016. június 29.
Hegyes Zoltán
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
helyettesítő jegyző

