
K I V O N A T 
 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. március 31-én 17,30 órakor 
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
Tárgy: Fellebbezés önkormányzati hatósági ügyben. 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

54/2010.(III.31.) határozat: 
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 23.-án kelt, 1036/2010. sz. 
határozatot helyben hagyja, ezzel egyidejűleg, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX szám alatti lakos 
fellebbezését elutasítja.  
 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, de a kézbesítéstől számított 30 napon belül 
jogszabálysértésre hivatkozással a határozat felülvizsgálatát lehet kérni a Gödöllői Városi 
Bíróságtól, 3 példányban benyújtott keresettel. 
 

I n d o k o l á s : 
 

XXXXXXXXXXXXX szám alatti lakos átmeneti segély megállapítása iránt nyújtott be kérelmet. 
Kérelmében előadta, hogy szűkös anyagi viszonyai miatt közüzemi díjait nem tudja fizetni, így már 
a kikapcsolás veszélye fenyegeti. Fentiekre tekintettel kérte az önkormányzat anyagi támogatását.  
 
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) számú rendelete 7. § szerint:  
 
„A Sztv. 45. §-ában foglaltak figyelembevételével az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli helyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő 
személyek részére átmeneti segély állapíthat meg, ha: 
           a)   a család egy főre jutó átlagjövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,                    

 
gyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem 
haladja meg. (42750,- Ft) 

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2010. évben: 28500,- Ft. 
2) Átmeneti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg: 
a) nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére; 
b) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem 
rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal; 
c) tartós ( egy hónapot meghaladó ) táppénzes állomány esetén; 
d) elemi kár, baleset esetén; 
e) egyedülálló ellátatlan személy részére; 
f) lakásfenntartási támogatásra nem jogosult, de a költségek megfizetésére nem képes; 
g) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén.” 
 
A „Rendelet 13. §-a értelmében: 
 
„E rendelet 7.§-ában foglalt feltételek alapján átmeneti segély természetben az alábbi formában 
nyújtható: 



- közüzemi díjak és lakbér kifizetése, 
- élelmiszer-, tüzelő segélyek, 
- egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, 
- egyéb ellátás kifizetésének átvállalása 
- lakásfenntartási támogatás” 
 
XXXXXX kérelmében és a csatolt mellékletekben foglaltakat megvizsgáltam, és a 2010. február 
23.-án kelt 1036/2010. számú határozatommal, Nevezett részére, - természetbeni juttatásként – 
3000,- Ft értékben, élelmiszercsomagot biztosítottam, mivel a fenti számú rendeletben foglaltak 
szerinti ellátásra való jogosultság feltételeinek megfelelt.  
 
XXXXXX a határozat ellen a törvényes határidőn belül, fellebbezéssel élt.  
Fellebbezésében a határozatban foglaltakkal nem értett egyet, mivel kérelme nem élelmiszerre 
irányult. Beadványában leírta, hogy sajnos nincs kisegítve 3000,- Ft-os csomaggal, hisz több havi 
díjjal tartozik a villamos-energia szolgáltatónak. Tartozását a mai napig sem tudta rendezni és már a 
kikapcsolással szankcionáló felszólítást is megkapta. Fentiekre tekintettel kérte a döntés 
felülvizsgálatát.  
Fellebbezéséhez nem csatolt újabb bizonylatokat.  
 
A Képviselő-testület a fellebbezésben foglaltakat és az ügyben keletkezett iratokat megvizsgálta és 
megállapította, hogy a 1036/2010. számú, I. fokú határozat megalapozott és törvényes, mert 
XXXXXX  megélhetése, illetve anyagi helyzetének javítása a kiutalt juttatással biztosítható. 
   
Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
A határozat az 1993. III. tv. 45.§., valamit Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) 
számú rendelete 7.  és 13. § rendelkezésein alapul. 
 
 
Tura, 2010. március 31. 
 

Szendrei Ferenc 
polgármester 

 
 


