
K I V O N A T 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 26-án 16 órakor megtartott 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
Tárgy: Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezés  
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2010.(V. 26.) határozat: 
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 2010. március 25.-én kelt, 1791/2010. számú 
határozatot helyben hagyja, ezzel egyidejűleg, XXXX XXXXXXXX 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 : 
 

XXXXXXXXX szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás normatív jogcímen történő megállapítása  iránt 
nyújtott be kérelmet hivatalomhoz. Kérelmében előadta, hogy egyedülálló, nyugdíjas, valamint, hogy az 
általa lakott lakás, 100m2 alapterületű. A csatolt jövedelemigazolás szerint, havi rendszeres jövedelme: 
53965,-Ft, a háztartás havi összjövedelme: 53965,-Ft. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993 évi III. törvény 38. § értelmében: 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy 
nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 
hozzájárulás.  
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a 
lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja. 
A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság, ha a háztartásban 1 személy lakik 35 
m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 
 
XXXX kérelmében és a csatolt mellékletekben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy 
normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult, mert háztartásában az egy főre jutó jövedelem 
meghaladja a jogszabályban meghatározott mértéket, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150 %-át – jelen esetben a 42750,- Ft-ot. Fentiek alapján Nevezett kérelme elutasításra került. 
 
XXXXX a határozat ellen a törvényes határidőn belül, fellebbezéssel élt.  
Fellebbezésében előadta, hogy felhalmozódott tartozása van közüzemi díjaiból, és a lakásfelújításra felvett 
hitel, törlesztő-részleteivel is el van maradva. Több krónikus betegsége is folyamatosan fennáll, emiatt 
jelentős a havi gyógyszerköltsége. Fentiekre tekintettel kérte a döntés felülvizsgálatát. Fellebbezéséhez a 
kérelmező, 6 db kifizetetlen közüzemi számlát csatolt .  
 
A Képviselő-testület a fellebbezésben foglaltakat és az ügyben keletkezett iratokat megvizsgálta és 
megállapította, hogy a 1791/2010 számú I. fokú határozat megalapozott és törvényes, mert XXXX  
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a jogszabályban a jogosultság feltételeként 
meghatározott mértéket. Normatív lakásfenntartási támogatás esetében, a Képviselő-testületnek 
méltányosság gyakorlására nincs lehetősége. Méltányosság kizárólag a helyi rendeletben szabályozott 
esetekben van lehetőség. Helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet minden év április és október 
hónapjában van lehetősége benyújtania.  
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Fentiekre tekintettel Tura Város Képviselő-testülete, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 
Tura Város Képviselő-testülete a fenti határozatot, az 1993. III. tv. 38.§, valamint a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 11. § rendelkezései alapján hozta meg. 
 
 

Kmf. 
 
                             Szendrei Ferenc sk. Dolányi Róbertné sk. 
                                polgármester           jegyző  


