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Tárgy
Radics Piroska átmeneti segély elutasítása
Puporka Nikolett átmeneti segély elutasítása
Kazi Viktor átmeneti segély elutasítása
Suha Tamásné átmeneti segély elutasítása
Radics Renáta átmeneti segély elutasítása
Bencsik Zoltán átmeneti segély elutasítása
JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. január 27-én a
Terpes Község Házában megtartott zárt üléséről.
Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária
Zvara Albin
Iván Zoltánné
Kapczáth László
Maruzs Tamásné
Hegedűs Veronika

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
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Tanácskozási joggal megjelent:

Tarjányi Lászlóné körjegyző

Átmeneti segély iránti kérelemmel fordult a képviselő-testület felé Radics Piroska
Terpes, Dobó út 10. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
1/2010.(01.27.) sz. önkormányzati határozat:
A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete Radics
Piroska Terpes, Dobó út 10. sz. alatti lakos átmeneti segély iránti
kérelmét elutasítja.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen,
annak közlésétől számított 15 napon belül – jogszabálysértésre
hivatkozva – a Heves Megyei Bírósághoz címzett, Terpes Község
Önkormányzatához benyújtott kereseti kérelemmel élhet. A pert
az önkormányzat ellen kell megindítani.
Indokolás:
Radics Piroska kérelmében előadta, hogy téli tüzelővel történő
ellátásra kéri az átmeneti segélyt. A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint Terpes
Község Önkormányzata A szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/2007. sz.
rendelete értelmében átmeneti segély annak adható, akinél a
közös háztartásban lévő családtagok egy főre eső havi jövedelme
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét nem haladja
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meg, /2010. évben 57.000.- Ft/, átmenetileg létfenntartását
veszélyeztető helyzetbe került és azt önmaga nem képes
megoldani.
A kérelemben előadott eseményre a fenti jogszabályok nem
állapítanak meg átmeneti segélyre jogosultságot, valamint az
önkormányzat anyagi helyzete – átmeneti segélyre rendelkezésre
álló kerete – nem teszi lehetővé a segély juttatását.
Határozatát a testület az l993. évi III. tv. 45. §-a, valamint a
10/2007(10.27) sz. önkormányzati rendelet 13. §-a alapján hozta
meg.
A bírósági felülvizsgálat jogalapja a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Tv. 11. § (3) bekezdése.
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről a
kérelmezőt tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester
Átmeneti segély iránti kérelemmel fordult a képviselő-testület felé Puporka Nikolett
Terpes, Dobó út 18. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
2/2010.(01.27.) sz. önkormányzati határozat:
A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete Puporka
Nikolett Terpes, Dobó út 18. sz. alatti lakos átmeneti segély iránti
kérelmét elutasítja.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen,
annak közlésétől számított 15 napon belül – jogszabálysértésre
hivatkozva – a Heves Megyei Bírósághoz címzett, Terpes Község
Önkormányzatához benyújtott kereseti kérelemmel élhet. A pert
az önkormányzat ellen kell megindítani.
Indokolás:
Puporka Nikolett kérelmében előadta, hogy téli tüzelő
biztosítására kéri a segélyt.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény, valamint Terpes Község Önkormányzata A szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
10/2007. sz. rendelete értelmében átmeneti segély annak adható,
akinél a közös háztartásban lévő családtagok egy főre eső havi
jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét
nem haladja meg, /2010. évben 57.000.- Ft/, átmenetileg
létfenntartását veszélyeztető helyzetbe került és azt önmaga nem
képes megoldani.
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A kérelemben előadott eseményre a fenti jogszabályok nem
állapítanak meg átmeneti segélyre jogosultságot, valamint az
önkormányzat anyagi helyzete – átmeneti segélyre rendelkezésre
álló kerete – nem teszi lehetővé a segély juttatását. Kérelmező
lakásfenntartási támogatásban részesül, amit elsősorban fenti célra
kell fordítani.
Határozatát a testület az l993. évi III. tv. 45. §-a, valamint a
10/2007(10.27) sz. önkormányzati rendelet 13. §-a alapján hozta
meg.
A bírósági felülvizsgálat jogalapja a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Tv. 11. § (3) bekezdése.
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről a
kérelmezőt tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester
Átmeneti segély iránti kérelemmel fordult a képviselő-testület felé Kazi Viktor Terpes,
Rákóczi út 9. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
3/2010.(01.27.) sz. önkormányzati határozat:
A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete Kazi Viktor
Terpes, Rákóczi út 9. sz. alatti lakos átmeneti segély iránti
kérelmét elutasítja.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen,
annak közlésétől számított 15 napon belül – jogszabálysértésre
hivatkozva – a Heves Megyei Bírósághoz címzett, Terpes Község
Önkormányzatához benyújtott kereseti kérelemmel élhet. A pert
az önkormányzat ellen kell megindítani.
Indokolás:
Kazi Viktor kérelmében előadta, hogy gyermekei részére ruha és
egyéb megélhetési gondok megoldása céljából kéri a segélyt.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény, valamint Terpes Község Önkormányzata A szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
10/2007. sz. rendelete értelmében átmeneti segély annak adható,
akinél a közös háztartásban lévő családtagok egy főre eső havi
jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét
nem haladja meg, /2010. évben 57.000.- Ft/, átmenetileg
létfenntartását veszélyeztető helyzetbe került és azt önmaga nem
képes megoldani.

3

A kérelemben előadott eseményre a fenti jogszabályok nem
állapítanak meg átmeneti segélyre jogosultságot, valamint az
önkormányzat anyagi helyzete – átmeneti segélyre rendelkezésre
álló kerete – nem teszi lehetővé a segély juttatását. A kérelmező
részére lakásfenntartási támogatás van megállapítva, amit a lakás
rezsijének finanszírozására kell elsősorban fordítani.
Határozatát a testület az l993. évi III. tv. 45. §-a, valamint a
10/2007(10.27) sz. önkormányzati rendelet 13. §-a alapján hozta
meg.
A bírósági felülvizsgálat jogalapja a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Tv. 11. § (3) bekezdése.
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről a
kérelmezőt tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester
Átmeneti segély iránti kérelemmel fordult a képviselő-testület felé Suha Tamásné
Terpes, Jókai út 1. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
4/2010.(01.27.) sz. önkormányzati határozat:
A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete Suha
Tamásné Terpes, Jókai u. 1. sz. alatti lakos átmeneti segély iránti
kérelmét elutasítja.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen,
annak közlésétől számított 15 napon belül – jogszabálysértésre
hivatkozva – a Heves Megyei Bírósághoz címzett, Terpes Község
Önkormányzatához benyújtott kereseti kérelemmel élhet. A pert
az önkormányzat ellen kell megindítani.
Indokolás:
Suha Tamásné kérelmében előadta, hogy elmaradt villanyszámla
kifizetésére, valamint egyéb tartozások rendezésére kér átmeneti
segélyt. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény, valamint Terpes Község Önkormányzata A
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 10/2007. sz. rendelete értelmében átmeneti
segély annak adható, akinél a közös háztartásban lévő családtagok
egy főre eső havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének kétszeresét nem haladja meg, /2010. évben 57.000.Ft/, átmenetileg létfenntartását veszélyeztető helyzetbe került és
azt önmaga nem képes megoldani.
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A kérelemben előadott eseményre a fenti jogszabályok nem
állapítanak meg átmeneti segélyre jogosultságot, valamint az
önkormányzat anyagi helyzete – átmeneti segélyre rendelkezésre
álló kerete – nem teszi lehetővé a segély juttatását.
Kérelmező lakásfenntartási támogatásban részesül, amelyet a
lakás fenntartására kell fordítani.
Határozatát a testület az l993. évi III. tv. 45. §-a, valamint a
10/2007(10.27) sz. önkormányzati rendelet 13. §-a alapján hozta
meg.
A bírósági felülvizsgálat jogalapja a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Tv. 11. § (3) bekezdése.
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről a
kérelmezőt tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester
Átmeneti segély iránti kérelemmel fordult a képviselő-testület felé Radics Renáta
Terpes, Dobó út 10. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
5/2010.(01.27.) sz. önkormányzati határozat:
A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete Radics
Renáta Terpes, Dobó út 10. sz. alatti lakos átmeneti segély iránti
kérelmét elutasítja.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen,
annak közlésétől számított 15 napon belül – jogszabálysértésre
hivatkozva – a Heves Megyei Bírósághoz címzett, Terpes Község
Önkormányzatához benyújtott kereseti kérelemmel élhet. A pert
az önkormányzat ellen kell megindítani.
Indokolás:
Radics Renáta kérelmében előadta, hogy téli tüzelő és élelem
vásárlás céljából kér segélyt.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény, valamint Terpes Község Önkormányzata A szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
10/2007. sz. rendelete értelmében átmeneti segély annak adható,
akinél a közös háztartásban lévő családtagok egy főre eső havi
jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét
nem haladja meg, /2010. évben 57.000.- Ft/, átmenetileg
létfenntartását veszélyeztető helyzetbe került és azt önmaga nem
képes megoldani.
A kérelemben előadott eseményre a fenti jogszabályok nem
állapítanak meg átmeneti segélyre jogosultságot, valamint az
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önkormányzat anyagi helyzete – átmeneti segélyre rendelkezésre
álló kerete – nem teszi lehetővé a segély juttatását.
Kérelmező lakásfenntartási támogatás ellátásban részesül,
amelynek összegét a lakás fenntartásának rezsi költségét
figyelembe véve kell felhasználni.
Határozatát a testület az l993. évi III. tv. 45. §-a, valamint a
10/2007(10.27) sz. önkormányzati rendelet 13. §-a alapján hozta
meg.
A bírósági felülvizsgálat jogalapja a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Tv. 11. § (3) bekezdése.
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről a
kérelmezőt tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester
Átmeneti segély iránti kérelemmel fordult a képviselő-testület felé Bencsik Zoltán
Terpes, Arany J. u. 5. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
6/2010.(01.27.) sz. önkormányzati határozat:
A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete Bencsik
Zoltán Terpes, Arany J. u. 5. sz. alatti lakos átmeneti segély iránti
kérelmét elutasítja.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen,
annak közlésétől számított 15 napon belül – jogszabálysértésre
hivatkozva – a Heves Megyei Bírósághoz címzett, Terpes Község
Önkormányzatához benyújtott kereseti kérelemmel élhet. A pert
az önkormányzat ellen kell megindítani.
Indokolás:
Bencsik Zoltán kérelmében előadta, hogy közcélú
munkaviszonya megszűnt, jövedelme lecsökkent, valamint
adósságai megfizetésére kéri az átmeneti segélyt.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény, valamint Terpes Község Önkormányzata A szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
10/2007. sz. rendelete értelmében átmeneti segély annak adható,
akinél a közös háztartásban lévő családtagok egy főre eső havi
jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét
nem haladja meg, /2010. évben 57.000.- Ft/, átmenetileg
létfenntartását veszélyeztető helyzetbe került és azt önmaga nem
képes megoldani.
A kérelemben előadott eseményre a fenti jogszabályok nem
állapítanak meg átmeneti segélyre jogosultságot, valamint az
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önkormányzat anyagi helyzete – átmeneti segélyre rendelkezésre
álló kerete – nem teszi lehetővé a segély juttatását.
Kérelmező lakásfenntartási támogatás ellátásban részesül,
amelynek összegét a lakás fenntartásának rezsi költségét
figyelembe véve kell felhasználni.
Határozatát a testület az l993. évi III. tv. 45. §-a, valamint a
10/2007(10.27) sz. önkormányzati rendelet 13. §-a alapján hozta
meg.
A bírósági felülvizsgálat jogalapja a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Tv. 11. § (3) bekezdése.
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről a
kérelmezőt tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester

Több hozzászólás nem lévén, Zvaráné Béres Mária polgármester a testületi ülést
bezárta.
k.m.f.

Zvaráné Béres Mária
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző
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