
K I V O N A T 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.  március 27-én 19,50 órakor 
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
Tárgy: Egyedi hatósági ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása. 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

65/2013.  (III. 27.)  határozat 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tura Város Polgármesterének 2013. február 13.-án 
kelt 1486-2/2013. számú határozatát helyben hagyja, ezzel egyidejűleg …………………………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 Budapest Környéki 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál ( 1443 Budapest, Pf: 175.) 3 példányban benyújtott 
keresettel. 
 

I n d o k o l á s 
 
 
………………………………………………………..szám alatti lakos temetési segély megállapítása 
iránti kérelmet terjesztett elő – édesanyja, ………………………………..temetése okán. 
 
Kérelmében előadta, hogy élettársával él közös háztartásban. Kérelméhez csatolta saját, valamint 
élettársa munkáltatói igazolását. A beadványához csatolta továbbá a édesanyja halotti anyakönyvi 
kivonatát, temetési számla másolatát, valamint a szertartás költségének igazolását másolatban. 
Kérelme a 2013. február 13.-án kelt 1486-2/2013. számú határozattal elutasításra került, mert 
kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem: 116.557.-Ft, mely meghaladja az egyes 
szociális ellátásokról szóló Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.10.) számú 
rendelet 11§. (1) bekezdésben írt feltételt, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250%-t (jelen esetben: 71.250,- Ft). 
 
Bankó János a határozat ellen a törvényes határidőn belül fellebbezéssel élt. 
Fellebbezésében kérte a döntés felülvizsgálatát. 
Fellebbezésében előadta, hogy az elutasító határozat indoklását nem tudja elfogadni, tekintettel arra, 
hogy novemberben halt meg élettársa édesanyja, majd december hónapban saját édesanyja továbbá, 
hogy jövedelmükből a lakásfenntartási kiadásaik kiegyenlítése után 25.000,- Ft marad meg, melyet 
nem vettünk figyelembe a kérelem elbírálásakor. 
 
Tura Város Önkormányzata Képviselő testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2011. 
(II.10.) számú rendelet 11.§.-a méltányosság gyakorlására nem ad lehetőséget.. 
 
A Képviselő-testület a fellebbezésben foglaltakat és az ügyben keletkezett iratokat megvizsgálta 
és megállapította, hogy ………………………….temetési segélyre nem jogosult, mivel nem felel 
meg a Tura Város Önkormányzata Képviselő testületének 5/2011. (II. 10.) számú rendelet 11.§. 
(1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, mely szerint „temetési segély annak állapítható 
meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250%-t, egyedül élő esetében 300%-át.” (Öregségi nyugdíj 
legkisebb összege: 28500,- Ft.) 
 



Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. február 13.-án kelt 1486-2/2013. 
számú határozatot helyben hagyja, ezzel egyidejűleg …………………………………………..szám 
alatti lakos fellebbezését elutasítja. 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. Szt. 46.§.253 szerint: 
„(1) A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint temetési 
segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak 
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a 
temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A jogosultság 
megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi 
jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegénél, egyedülélő esetén annak 150%-ánál alacsonyabb nem lehet. 

(2) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi 
XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. 

(3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés 
költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a 
kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.” 

 
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2011. 
(II.10.) számú rendelet 11§.szerint: „ 

(1) Az Szt. 46.§-ában meghatározottak szerinti temetési segély annak állapítható meg, akinek 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén 300%-át. 

(2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 10%-
ánál, de annak teljes összegét is elérheti, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek, 
vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 

(3) A helyben szokásos temetési költség az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
négyszerese.” 

 
Határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
tv. (a továbbiakban Ket.)71.§. (1) bekezdése és 100.§. (1) bekezdés f.) pontja, az Szt. 46. §., Tura 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.10.) számú rendelet 11.§. rendelkezésein 
alapszik. 
 
A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét a Ket. 109.§. (1) bekezdése biztosítja. 
A Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a Ket. 107.§. (1) bekezdése állapítja meg. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
                       Szendrei Ferenc                                            Dolányi Róbertné 
                         polgármester                                                       jegyző 
 
 
 A határozatról értesítést kap: 
1. …………………………………. 
2. Irattár 
 


