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Tengelic Község Önkormányzatának
44 /2011. (V.24.) számú Képviselő-testületi határozata

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 44/2011(V.24) számú határozatával
Budai Mária Tengelic Móra F.u.19. szám alatti lakosnak a polgármester – átmeneti segély
kérelem ügyében hozott elutasító - határozata ellen benyújtott fellebbezését elutasította, és a
Polgármester 2011. május 5. napján hozott határozatát helybenhagyta.
A Képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek
nincs helye.
A Képviselő-testület határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással
a Tolna Megyei Bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.
A pert az önkormányzat ellen kell indítani.
Budai Mária Tengelic Móra F.u.19. szám alatti lakos fellebbezést nyújtott be
a Polgármester 1110/2011. ügyszámú, 2011. május 5. napján kelt átmeneti segély
megállapítására irányuló kérelmét elutasító határozata ellen.
Kérelmező a fellebbezésében előadta, hogy egy hallókészüléket szeretne vásárolni, melynek a
beteg általi térítési díja 50.000.-Ft. Szeretne elmenni fél műszakban dolgozni, mint biztonsági
őr, hogy ki tudja pótolni a kevés nyugdíját, de ehhez szüksége lenne egy új hallókészülékre.
A Képviselő-testület megállapította, hogy kérelmező egyedül él, havi nyugdíja nem haladja
meg a minimumnyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, valamint azt, hogy az
önkormányzat által megállapított helyi lakásfenntartási támogatást kap.
Közgyógyellátásra nem jogosult. Havi rendszeres kiadásai: villanydíj, vízdíj,
gyógyszerköltség.
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 7/2006. (III.28.) számú rendeletének (továbbiakban: R.) 19.§.(1) bekezdés
b) pontja szerint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére kérelemre vagy
hivatalból átmeneti segély állapítható meg ha:
b) egyedül élő személy esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (jelenleg ez az összeg: 57.000.-Ft).

A R. 19.§.(3) bekezdés kimondja: „Aki az önkormányzat által megállapított rendszeres
ellátásban részesül, az csak különösen indokolt esetben kaphat átmeneti segélyt.”
Mindezekre tekintettel a képviselő-testület Budai Mária fellebbezését elutasítja, és a
Polgármester határozatát helybenhagyta.
A határozat Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 7/2006. (III.28.) rendelete 19.§.(1) bekezdésén valamint
19.§.(4) bekezdésén alapul.
A hatósági határozatot a polgármester adja ki
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