Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Z.102/2014.(X.01.) KT határozata
Zsombik Józsefné Cibakháza, Liszt Ferenc út 15. szám alatti lakos méltányossági jogcímen
közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránt benyújtott kérelme elutasítása ellen
irányuló fellebbezése tárgyában.
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cibakháza Nagyközség
Önkormányzat Polgármestere 5118-2/2014. számú, és 2014. szeptember 24-én kelt határozatát
helyben hagyja és
Zsombik Józsefné (5462 Cibakháza, Liszt Ferenc út 15.szám alatti lakos
fellebbezését

elutasítja.

E határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs, mivel a Képviselő-testület határozatát a
20/2013.(XII.19.) ÖK rendelet keretei között, az eset összes körülményeit figyelembe véve hozta
meg.
A határozat felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással- a Szolnoki Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1.) a határozat közlésétől
számított harminc napon belül. A kereset előterjesztése költség-és illetékmentes.
INDOKOLÁS
Zsombik Józsefné (sz:Tiszaföldvár, 1944. június 07. an.Tóth Erzsébet) 5462 Cibakháza, Liszt Ferenc
út 15. szám alatti lakos – a fellebbezési határidő lejárata előtt - 2014. szeptember 30. napján érkezett,
és Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett beadványában fellebbezést
nyújtott be a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Polgármestere 5118-2/2014. számú határozata
ellen, amely határozatban a polgármester Zsombik Józsefné méltányossági jogcímen
közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmét elutasította azzal az indokolással,
hogy a becsatolt jövedelemigazolás alapján a havi rendszeres jövedelme 78.795 forint, magasabb a
helyi rendeletünkben szabályozottnál.
Zsombik Józsefné fellebbezésében leírta, hogy egyedül él, férje meghalt, állandó orvosi ellátásban
részesül, jobb lábát csípőprotézissel műtötték, egyik szemét most műtötték, a másik szemét
novemberben fogják műteni.
A Képviselő-testület önkormányzati hatósági jogkörében eljárva megállapította, hogy az 51182/2014. számú polgármesteri határozat megfelel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban szt.) 50.§ (3) bekezdése, valamint a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 20/2013.(XII.19.) számú ÖK
rendelet 7.§ (1) bekezdése b.) pontjában foglaltaknak, mely rendelet szerint a települési
önkormányzat polgármestere azon kérelmező részére állapíthat meg méltányossági jogcímen
közgyógyellátásra való jogosultságot, aki szociálisan rászorult, és egyedül élő esetében a havi
rendszeres jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2014.
évben 28.500 Ft) 220%-át (2014.évben 62.700 forintot).

A képviselő-testület elutasítja a fellebbezést és helybenhagyja a Cibakháza Nagyközség
Önkormányzat Polgármestere döntését, mivel az jogszerű és megalapozott. A tényállás tisztázása
során az eljáró hatóság a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint járt el, döntését az szt. 50.§ (3)
bekezdésében, valamint a 20/2013.(XII.19.) számú ÖK rendelet 7.§ (1) bekezdése b.) pontjában
foglaltaknak megfelelően hozta meg,
A hatáskört a 20/2013.(XII.19.) ÖK rendelet 11.§ a.) pontja határozza meg. A költség és
illetékmentességet az szt. 16.§-a, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Tv. 33.§ (2)
bekezdésének 18. pontja biztosítja. A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetősége a Ket. 107. §
(3) bekezdésén alapul.
A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni kell:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Enyedi Mihály jegyzőt
Képviselő-testület tagjait - helybenJász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok Zsombik Józsefnét 5462 Cibakháza, Liszt Ferenc út 15.
Nagyközségi Könyvtárat – helyben Irattárat
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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