
 
K I V O N A T 

  
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 24-én (szerda) 1725 órakor 
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből.  
 
 
Tárgy: Fellebbezés elbírására önkormányzati hatósági ügyben. 
 

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

91/2015. (VI.24.) határozat 
 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tura Város Polgármesterének 2015. május 15-én 
kelt 3502-2/2015. számú határozatát helyben hagyja, ezzel egyidejűleg XXXXXXXXXXXXXX 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 
 
 

xxxxxxxxxx (születési neve: xxxxxx, sz.: xxxxxxx, xxxxxxxx. an: xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxx 
szám alatti lakos fellebbezést nyújtott be rendszeres települési támogatás, méltányossági ápolási díj 
elutasítása tárgyában a 3502-2/2015. számú, 2015. május 15. napján kelt határozattal szemben. 

Fellebbezésében előadta, hogy, hogy férje 2007. óta súlyosan beteg, állandó ápolásra, és felügyeletre 
szorul, erre tekintettel 2007-től, 2010-ig részesült méltányossági ápolási díj ellátásban, mely 2010-ben 
megszüntetésre került.  
Előadta továbbá, hogy 2007. óta nem volt lehetősége munkát vállalni, mivel férjét folyamatosan ápolni 
kellett. 2014-ben az állapota súlyosbodott, önellátásra képtelen, állandó felügyeletre és ápolásra szorul. 
Kérte az elutasító határozat felülvizsgálatát, és kivételes méltányosság gyakorlását, tekintettel arra, 
hogy már több alkalommal ugyanezen indokkal került a méltányossági ápolási díj iránt benyújtott 
kérelme elutasításra. 

A Képviselő-testület a fellebbezésben foglaltakat és az ügyben keletkezett iratokat 
megvizsgálta és megállapította, hogy xxxxxxx kérelme nem felel meg Tura Város 
Önkormányzata Képviselő testületének 2/2015. (II. 26.) számú rendelet 5.§.-ában 
meghatározott  jogosultsági feltételeknek, mely szerint a kérelmező munkaviszonyát szüntette 
meg vagy fizetés nélküli szabadságot kapott annak érdekében, hogy az ápolási feladatoknak 
eleget tudjon tenni, és ezen tényt a munkaviszony megszüntetésére, illetve a fizetés nélküli 
szabadság engedélyezésére vonatkozó munkáltatói igazolással igazolja.  

Fentiekre tekintettel, a Képviselő-testület a 2015. május 15-én kelt 3502-2/2015. számú 
határozatot helyben hagyja, ezzel egyidejűleg xxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 
fellebbezését elutasítja. 

 



Ezen határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. tv. 71.§. (1) bekezdése, az Szt. 45. §. (1) bekezdés b) pontja, Tura Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) számú rendelet 5.§. rendelkezésein alapul. 

 

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109.§. (1) bekezdése biztosítja. 

  

 
 

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


