Határozat száma
13/2010(02.08.)
14/2010(02.08.)
15/2010(02.08.)
16/2010(02.08.)
17/2010(02.08.)
18/2010(02.08.)
19/2010(02.08.)
20/2010(02.08.)
21/2010(02.08.)
22/2010(02.08.)

Tárgy
Danó Rozália átmeneti segély elutasítása
id. Danó Donát átmeneti segély elutasítása
ifj. Danó Donát átmeneti segély elutasítása
Csonka Gábor átmeneti segély megállapítása
Danó Kálmánné átmeneti segély megállapítása
Bencsik Bernadett átmeneti segély megállapítása
Gyüre Tamásné kamatmentes kölcsön elutasítása
Danó Csaba lakásfenntartási támogatása
id. Danó Donátné lakásfenntartási támogatása
Hanuszek Péter lakásfenntartási támogatása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. február 08-án a
Terpes Község Házában megtartott zárt üléséről.
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Hegedűs Veronika
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Tanácskozási joggal megjelent:

Tarjányi Lászlóné körjegyző

Átmeneti segély iránti kérelemmel fordult a képviselő-testület felé Danó Rozália
Terpes, Dobó út 8. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
13/2010.(02.08.) sz. önkormányzati határozat:
A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete Danó
Rozália 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:
Danó Rozália kérelmében előadta, hogy ház tatarozásra szeretne
kérni átmeneti segélyt. A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint Terpes Község
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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
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 id. Danó Donát
Terpes, Hunyadi út 13. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület 1 igen 4 nem szavazással az alábbi határozatot hozta:
14/2010.(02.08.) sz. önkormányzati határozat:
A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete id. Danó
Donát Terpes, Hunyadi út 13. 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:
id. Danó Donát kérelmében előadta, hogy rendelkezésre állási
támogatása megszűnt, semmilyen ellátásban nem részesül. 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
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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
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 ifj.Danó Donát
Terpes, Hunyadi út 13. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
15/2010.(02.08.) sz. önkormányzati határozat:
A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete ifj. Danó
Donát Terpes, Hunyadi út 13. 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:
ifj. Danó Donát kérelmében előadta, hogy anyagi okok miatt 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

Átmenti segély iránti kérelemmel fordult a képviselő-testület felé Csonka Gábor Terpes,
Dobó út 14. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazással az alábbi határozatot hozta:

16/2010.(02.08.) önkormányzati határozat:
A Terpes községi Önkormányzat képviselő-testülete Csonka
Gábor Terpes, Dobó út 14. sz. alatti lakost
5.000- Ft, azaz Ötezer 00/100 forint összegű egyszeri átmeneti
segélyben részesíti.
Felhívja a képviselőtestület a gazdálkodási előadót a segély
házipénztárból történő kifizetésére.
A képviselőtestület a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 45. § és Terpes Község
Önkormányzata 10/2007.(10.27.) rendelete alapján járt el.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. 72. § (4) bekezdése alapján
a jogorvoslatról szóló tájékoztatást és az indokolást a
képviselőtestület mellőzte.
határidő: azonnal
felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester

Átmenti segély iránti kérelemmel fordult a képviselő-testület felé Danó Kálmánné
Terpes, Dobó út 16. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazással az alábbi határozatot hozta:
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17/2010.(02.08.) önkormányzati határozat:
A Terpes községi Önkormányzat képviselő-testülete Danó
Kálmánné Terpes, Dobó út 16. sz. alatti lakost
5.000- Ft, azaz Ötezer 00/100 forint összegű egyszeri átmeneti
segélyben részesíti.
Felhívja a képviselőtestület a gazdálkodási előadót a segély
házipénztárból történő kifizetésére.
A képviselőtestület a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 45. § és Terpes Község
Önkormányzata 10/2007.(10.27.) rendelete alapján járt el.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. 72. § (4) bekezdése alapján
a jogorvoslatról szóló tájékoztatást és az indokolást a
képviselőtestület mellőzte.
határidő: azonnal
felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester

Átmenti segély iránti kérelemmel fordult a képviselő-testület felé Bencsik Bernadett
Terpes, Dobó út 5. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

18/2010.(02.08.) önkormányzati határozat:
A Terpes községi Önkormányzat képviselő-testülete Bencsik
Bernadett Terpes, Dobó út 5. sz. alatti lakost
természetbeni átmeneti segély /bérlet/ támogatásban részesíti.
A bérlet vásárlásról Bencsik Bernadett névre szóló számlát kell
kérni. A számla bemutatása ellenében kapja meg a bérlet árát
házipénztári kifizetéssel. A támogatás 2010. február – június
időszakra szól.
A képviselőtestület a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 45. § és Terpes Község
Önkormányzata 10/2007.(10.27.) rendelete alapján járt el.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. 72. § (4) bekezdése alapján
a jogorvoslatról szóló tájékoztatást és az indokolást a
képviselőtestület mellőzte.
határidő: azonnal
felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester
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Kamatmentes kölcsön iránti kérelemmel fordult az önkormányzat felé Gyüre Tamásné
Terpes, Rákóczi út 49. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület 2 igen 4 nem szavazással az alábbi határozatot hozta:
19/2010.(02.08.) önkormányzati határozat:

A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete Gyüre
Tamásné Terpes, Rákóczi út 49. sz. alatti lakos átmeneti segély –
kamatmentes kölcsön - 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:
Gyüre Tamásné kérelmező előadta, hogy a gázszámla, valamint
jelzáloghitel kifizetésére kéri a kamatmentes kölcsönt.
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 segélyként
kamatmentes kölcsön annak adható, akinél a közös háztartásban
lévő családtagok egy főre eső havi jövedelme az öregségi nyugdj
legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg, /2009. 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 kamatmentes kölcsönre jogosultságot, valamint
az önkormányzat anyagi helyzete – átmeneti segélyre
rendelkezésre álló kerete – nem teszi lehetővé a kamatmentes
kölcsön 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
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Lakásfenntartási támogatás iránti kérelemmel fordult a képviselő-testület felé Danó
Csaba Terpes, Dobó út 16. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
20/2010.(02.08.) önkormányzati határozat
Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete Danó Csaba /szül.:
1976 .augusztus 25. an.: Oláh Ágnes /3333 Terpes, Dobó út 16. sz. alatti
lakos szociálisan rászorult személy részére
normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot állapít meg
2010. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig.
A lakásfenntartás havi összegét 3.600.- Ft-ban határozza meg.
Utasította a gazdálkodási előadót helyben, hogy a támogatás havi
összegét minden hónap 5. napjáig fizesse ki.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot
jogszabálysértőnek tartó ügyfél a határozat felülvizsgálatát kérheti a
Heves Megyei Bíróságtól, a kézbesítéstől számított 30 napon belül. A
pert Terpes Község Önkormányzata ellen kell megindítani.
INDOKOLÁS
Danó Csaba lakásfenntartási támogatás iránti kérelemmel fordult a
Terpes Községi Önkormányzat felé. A csatolt jövedelemigazolások
alapján megállapításra került, hogy az egy főre jutó havi jövedelem a
családban 28.500.- Ft.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
38. §. (2) bekezdése alapján normatív lakásfenntartási támogatásra
jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi
költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja.
A fenti jogszabályhely 3-4. bekezdése alapján az elismert havi költség
15.750.-Ft, ami az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó
elismert költség szorzata.
A havi összjövedelem 20 %-a 5.700.- Ft, ami kevesebb, mint a 15.750.Ft, ezért a jogosultsági feltételeknek megfelel.
A támogatás mértéke 3.623.- Ft, a rendelkező részben a 38. §. (6)
bekezdésének b) pontja alapján 3.600.- Ft összeg folyósítását hagyta
jóvá.
A képviselőtestület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv., valamint a végrehajtására alkotott 63/2006.(III.27.)
Korm. rendelet és Terpes Község Önkormányzata szociális ellátásokról
szóló 10/2007.(10.27.) rendelete alapján járt el.
A bírósági utat a közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL.
Tv. 109. § (1) (2) bek., valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Tv. 11. § (3) bek. alapján biztosította.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelemmel fordult a képviselő-testület felé id. Danó
Donátné Terpes, Hunyadi út 16. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

21/2010.(02.08.) önkormányzati határozat
Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete id. Danó Donátné
/szül.: 1963.07.27. an.: Fehér Izolda /3333 Terpes, Hunyadi út 16. sz.
alatti lakos szociálisan rászorult személy részére
normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot állapít meg
A lakásfenntartás havi összegét 3.600.- Ft-ban határozza meg.
2010. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig.
Utasította a gazdálkodási előadót helyben, hogy a támogatás havi
összegét minden hónap 5. napjáig fizesse ki.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot
jogszabálysértőnek tartó ügyfél a határozat felülvizsgálatát kérheti a
Heves Megyei Bíróságtól, a kézbesítéstől számított 30 napon belül. A
pert Terpes Község Önkormányzata ellen kell megindítani.
INDOKOLÁS
id. Danó Donátné lakásfenntartási támogatás iránti kérelemmel fordult a
Terpes Községi Önkormányzat felé. A csatolt jövedelemigazolások
alapján megállapításra került, hogy az egy főre jutó havi jövedelem a
családban 28.500.- Ft.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
38. §. (2) bekezdése alapján normatív lakásfenntartási támogatásra
jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi
költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja.
A fenti jogszabályhely 3-4. bekezdése alapján az elismert havi költség
15.750.- Ft, ami az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó
elismert költség szorzata.
A havi összjövedelem 20 %-a 5.700.- Ft, ami kevesebb, mint a 15.750.Ft, ezért a jogosultsági feltételeknek megfelel.
A támogatás mértéke 3.623.- Ft, a rendelkező részben a 38. §. (6)
bekezdésének b) pontja alapján 3.600.- Ft összeg folyósítását hagyta
jóvá.
A képviselőtestület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv., valamint a végrehajtására alkotott 63/2006.(III.27.)
Korm. rendelet és Terpes Község Önkormányzata szociális ellátásokról
szóló 10/2007.(10.27.) rendelete alapján járt el.
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A bírósági utat a közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL.
Tv. 109. § (1) (2) bek., valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Tv. 11. § (3) bek. alapján biztosította.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelemmel fordult a képviselő-testület felé Hanuszek
Péter Terpes, Rákóczi út 47. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

22/2010.(02.08.) önkormányzati határozat
Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete Hanuszek Péter
/szül.: 1951.08.25. an.: Borics Irén /3333 Terpes, Rákóczi út 47. sz. alatti
lakos szociálisan rászorult személy részére
normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot állapít meg
2010. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig.
A lakásfenntartás havi összegét 3.600.- Ft-ban határozza meg.
Utasította a gazdálkodási előadót helyben, hogy a támogatás havi
összegét minden hónap 5. napjáig fizesse ki.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot
jogszabálysértőnek tartó ügyfél a határozat felülvizsgálatát kérheti a
Heves Megyei Bíróságtól, a kézbesítéstől számított 30 napon belül. A
pert Terpes Község Önkormányzata ellen kell megindítani.
INDOKOLÁS
Hanuszek Péter lakásfenntartási támogatás iránti kérelemmel fordult a
Terpes Községi Önkormányzat felé. A csatolt jövedelemigazolások
alapján megállapításra került, hogy az egy főre jutó havi jövedelem a
családban 28.500.- Ft.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
38. §. (2) bekezdése alapján normatív lakásfenntartási támogatásra
jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi
költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja.
A fenti jogszabályhely 3-4. bekezdése alapján az elismert havi költség
15.750.- Ft, ami az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó
elismert költség szorzata.
A havi összjövedelem 20 %-a 5.700.- Ft, ami kevesebb, mint a 15.750.Ft, ezért a jogosultsági feltételeknek megfelel.
A támogatás mértéke 3.623.- Ft, a rendelkező részben a 38. §. (6)
bekezdésének b) pontja alapján 3.600.- Ft összeg folyósítását hagyta
jóvá.
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A képviselőtestület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv., valamint a végrehajtására alkotott 63/2006.(III.27.)
Korm. rendelet és Terpes Község Önkormányzata szociális ellátásokról
szóló 10/2007.(10.27.) rendelete alapján járt el.
A bírósági utat a közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL.
Tv. 109. § (1) (2) bek., valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Tv. 11. § (3) bek. alapján biztosította.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester

k.m.f.

Zvaráné Béres Mária
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző
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