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Határozat 
Tárgy: Róth András (Ond, 1943.08.23., an: Sallai Erzsébet) Szerencs, Kandó K. u. 6. szám
            alatti lakos lakásfenntartási támogatással kapcsolatos fellebbezése

Szerencs Város Képviselő-testülete - az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága
javaslatát  figyelembe  véve  -  megtárgyalta  Róth  András, szerencsi  lakos   lakásfenntartási
támogatás  megállapítása iránti  kérelmének  elutasítása  tárgyában  a  polgármester  2009.
december 29. napján hozott 12.299-1/2009/PH. számú határozata ellen törvényes határidőn
belül benyújtott  fellebbezését.

A Képviselő-testület Róth András  fellebbezését elutasítja, a határozatot helybenhagyja.

A  Képviselő-testület  határozata  ellen  fellebbezésnek  helye  nincs.  Jogszabálysértésre
hivatkozással a határozat felülvizsgálatát lehet kérni a BAZ. Megyei Bíróságtól, a közléstől
számított 30 napon belül.

I N D O K O L Á S

Róth András, szerencsi lakos törvényes határidőn belül fellebbezéssel élt a lakásfenntartási
támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmét elutasító határozat ellen. 

Róth András szerencsi lakos lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmét a 2009.
december  29.  napján  kelt  12.299/2009/PH. számú  határozattal  Szerencs  Város
Polgármestere elutasította, mely ellen 2010. január 18. napján, a törvényes határidőn belül
benyújtott  fellebbezéssel  élt.  A  kérelmének  elutasítására  az  alábbi  kifogást  tette:  nem
lakásfenntartást  kért,  hanem  más  rendszeres  szociális  támogatást.  A  jövedelemhatárra
vonatkozóan  kifogásolta,  hogy  a  kézhez  kapott  nyugdíj  összege  48.805,-Ft,  eltérően  az
elutasító határozatban feltüntetett 72.840,-Ft-tól.

A rendelkezésre álló iratok és nyilatkozatok alapján megállapítást nyert, hogy kérelmező a
lakásfenntartási támogatás megállapítására rendszeresített formanyomtatványon nyújtotta be
kérelmét, csatolva hozzá a szükséges igazolásokat (jövedelemigazolás, közüzemi számlák). A
kérelem más ellátás megállapítására nem irányult. 

Nevezett részére a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság havi 72.840,-Ft nyugellátást folyósít, amelyet
24.037,-Ft havi, egyéb szerv, személy részére teljesített levonás terhel, melynek a levonását
követően  48.805,-Ft  összegű  ellátást  kap  kézhez.  A  jövedelemszámításnál  nem  vehető
figyelembe a jövedelmet  terhelő  levonás összege,  ezért  a  kérelme elbírálásánál  a  levonás
nélkül megállapított rendszeres ellátást kell figyelembe venni, tehát a havi 72.840,-Ft-ot.

A  szociális  törvény  és  végrehajtásáról  szóló  önkormányzati  rendelet  alapján  helyi
lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a jövedelme nem haladja meg az



öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének  200%-át  (jelenleg 57.000,-Ft)  feltéve,
hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 25%-át meghaladja. 

A  helyi  lakásfenntartási  támogatás  megállapításának  jogosultsági  feltételei  tekintetében
méltányosság gyakorlására nincs lehetőség.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy kérelmező havi jövedelme 72.840,-Ft, meghaladja a
helyi  rendeletben  előírt  jövedelemhatárt  (amely az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének  200%-a, jelenleg 57.000,-Ft). 

Fentieket figyelembe véve lakásfenntartási támogatás megállapítására nem jogosult. 

Képviselő-testület határozatát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv 11. § /2/
bekezdésében  biztosított  jogkörében,  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásról  szóló
Szerencs  Város  Önkormányzata  7/2008.(III.20.)  számú  rendelete  12.§  bekezdése
figyelembevételével hozta meg.

Az ügyintézési határidő letelte: 2010. február 17.

k.m.f.

(dr. Gadóczi Bertalan sk.) (Rónavölgyi Endréné sk.)
                              jegyző                         polgármester

(Vaszily Miklós sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő
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