
K I V O N A T 
  
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 
órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.  
 
 
Tárgy: Fellebbezés elbírálására önkormányzati hatósági ügyben 

 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 

30/2015. (II.25.) határozat: 
 
 
Tura Város Képviselő-testülete Tura Város Polgármesterének 2014. december 04-án kelt 242-
5/2014. számú határozatát helybenhagyja, egyidejűleg xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám 
alatti lakos  fellebbezését elutasítja. 
 
A határozat a közléssel jogerős és végrehajtható. 
 
A határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül jogszabálysértésre 
hivatkozással lehet kérni a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A 
keresetlevelet az I. fokon eljáró hatóságnál kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának 
halasztó hatálya nincs. A végrehajtás felfüggesztését a bíróságtól kell kérni. 
 

Indokolás 
 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 2014. december 29-én fellebbezést nyújtott be 
Pest Megyei Kormányhivatalhoz 2014. december 04-án kelt 242-5/2014. számú határozatával 
szemben. 
 
Tura Város Képviselő-testülete az ügyben keletkezett iratokat megvizsgálta és az alábbiakat 
állapította meg: 
 
Tura Város Polgármesterének a fenti számú határozata jogszerű, és megalapozott tekintettel 
arra, hogy Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének az egyes szociális ellátásokról 
szóló 13/2013. (VI.27.) számú rendelete 9/A.§. (1) bekezdés rendelkezései szerint: 
„ Méltányosságból, az egy év időtartamra közgyógyellátásra jogosult az a személy 
a.) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 150%-át,...” 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kérelmében foglaltakat szerint családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem 47300,-Ft, mely meghaladja a jogosultság feltételeként meghatározott mértéket – 
családban élő személy esetében, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 
%-át (jelen esetben: 42.750,-Ft. 
 



A Képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, és 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  fellebbezését elutasította.  
 
A határozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi XCL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 105. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület 
helybenhagyta. 
A jogorvoslati lehetőséget a Ket. 109.§ (1) bekezdése biztosította. 
A határozat jogerejére a Ket. 73/A § (1) bekezdés d) pontja és (4) bekezdése az irányadó. 
A Képviselő-testület ügy elbírálására vonatkozó hatásköre az Egyes szociális ellátásokról 
szóló  2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdésén alapszik. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
                       Szendrei Ferenc sk                                                Dolányi Róbertné sk. 
                         polgármester                                                              jegyző 
 
 
 
 


