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Tárgy
Gyüre Tamás Sándorné lakásfenntartási támogatás ügye
Csáki Csaba lakásfenntartási támogatás ügye
Bencsik Lajosné lakásfenntartási támogatás ügye
Gerhát Zoltán átmeneti segély elutasítása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 30-án a
Terpes Község Házában megtartott zárt üléséről.
Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária
Kapczát László
Szamkó Gábor
Maruzs Tamásné
Juhász Gábor Péter

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Tarjányi Lászlóné körjegyző
Bencsik Lajos CKÖ elnök

Zvaráné Béres Mária polgármester megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a testület
határozatképes.
Lakásfenntartási kérelemmel fordult a képviselő-testület felé Gyüre Tamás Sándorné
Terpes, Rákóczi u. 49. sz. alatti lakos.
26/2011.(03.30.) önkormányzati határozat
Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete Gyüre Tamás
Sándorné /szül.: 1969.08.05. an.: Szőlősi Mária/ 3333 Terpes, Rákóczi
u. 49. sz. alatti lakos szociálisan rászorult személy részére
normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot állapít meg
2011. március 01. napjától 2012. február 29. napjáig.
A lakásfenntartás havi összegét 5.000.- Ft-ban határozza meg.
A meghatározott összeget természetben, a következők szerint állapítja
meg: évente 4 alkalommal /március, június, szeptember, december/
hónapok/ 3.900.- Ft összeget a PEVIK Kft. számlájára történő utalással.
A különbözet összege, valamint a többi hónapokban a lakásfenntartási
támogatás összege az ügyfél által megadott számlaszámra kerül utalásra.
Utasította a gazdálkodási előadót helyben, hogy a támogatás havi
összegét minden hónap 5. napjáig fizesse ki. A szemétszállítási díjat a
PEVIK KFT. (Pétervására) felé utalja.
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.
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INDOKOLÁS
Gyüre Tamás Sándorné lakásfenntartási támogatás iránti kérelemmel
fordult a Terpes Községi Önkormányzat felé. A kérelmező nyilatkozata
alapján megállapításra került, hogy az egy főre jutó havi jövedelem a
családban 33.383.- 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
24.750.-Ft, ami az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó
elismert költség szorzata.
A havi összjövedelem 20 %-a 20.030.- Ft, ami kevesebb, mint a 24.750.Ft, ezért a jogosultsági feltételeknek megfelel.
A támogatás mértéke 4.950.- Ft, a rendelkező részben a 38. §. (6)
bekezdésének b) pontja alapján 5.000.- Ft összeg folyósítását hagyta
jóvá.
A képviselő-testület 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
27/2011.(03.30.) önkormányzati határozat
Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete Csáki Csaba /szül.:
1968.04.29. an.: Lipcsei Ilona/ 3333 Terpes, Rákóczi u. 29. sz. alatti
lakos szociálisan rászorult személy részére
normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot állapít meg
2011. március 01. napjától 2012. február 29. napjáig.
A lakásfenntartás havi összegét 3.600.- Ft-ban határozza meg.
A meghatározott összeget természetben, a következők szerint állapítja
meg: évente 4 alkalommal /március, június, szeptember, december/
hónapok/ 3.600.- Ft összeget a PEVIK Kft. számlájára történő utalással.
A többi hónapokban a lakásfenntartási támogatás összege az ügyfél által
megadott számlaszámra kerül utalásra.
Utasította a gazdálkodási előadót helyben, hogy a támogatás havi
összegét minden hónap 5. napjáig fizesse ki. A szemétszállítási díjat a
PEVIK KFT. (Pétervására) felé utalja.
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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
Csáki Csaba lakásfenntartási támogatás iránti kérelemmel fordult a
Terpes Községi Önkormányzat felé. A kérelmező nyilatkozata 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 3.622.- Ft, a rendelkező részben a 38. §. (6)
bekezdésének b) pontja alapján 3.600.- Ft összeg folyósítását hagyta
jóvá.
A képviselő-testület 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
28/2011.(03.30.) önkormányzati határozat
Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete Bencsik Lajosné Terpes, Arany J. u.
4. sz. alatti lakos lakásfenntartási ügyében a 2010. július 07. napján kelt, 244-2/2010.
sz. határozatát az alábbiak szerint kijavítja:
A határozat rendelkező részének „A meghatározott összegből évente 4 alkalommal a
szemétszállítás díjának megfelelő összeget természetben határozza meg, a kommunális
szemétszállítás díjának kiegyenlítésére” helyébe
„A meghatározott összeget természetben, a következők szerint állapítja meg: évente 4
alkalommal /március , június, szeptember , december hónapok/ 3.900.- Ft összeget a
PEVIK Kft. számlájára történő utalással. A különbözet, valamint a többi hónapokban a
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lakásfenntartási támogatás összege az ügyfél által megadott vevőkód szerint az ÉMÁSZ
felé áramszámla kiegyenlítése céljából kerül utalásra.” szövegrész kerül.
A kijavítás a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.
E határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.
INDOKOLÁS
Bencsik Lajosné bejelentette, hogy lakásfenntartási támogatás ügyében a 2010.július 07.
napján kelt, 244-2/2010. sz. határozatában a rendelkező rész hibásan szerepel.
A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete megállapította, hogy a kijavítás
nem hat ki az ügy érdemére és a költségekre.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL törvény (a továbbiakban Ket.) 81/A. § (1) bekezdése értelmében, ha a döntésben
név-, szám- vagy más elírás, illetve számítási hiba van, a hatóság a hibát – szükség
esetén az ügyfél meghallgatása után – kérelemre vagy hivatalból kijavítja, ha az nem hat
ki az ügy érdemére, az eljárási költség mértékére vagy a költségviselési kötelezettségre.
A Ket. 81/A. § (2) bekezdés c) pontja szerint a kijavítást a hatóság kijavító döntés
meghozatalával is teljesítheti.
Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A döntést a hivatkozott jogszabályhely alapján hozta.
A jogorvoslatot a Ket. 81/A. § (3) bekezdése alapján zárta ki.
Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak
megállapításáról és viseléséről nem rendelkezett.
A hatóság hatáskörét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. /továbbiakban Szoc./ 4/A § (1) bekezdése, illetékességét a Szoc. 32. § (1)
bekezdésének b) pontja állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester
Átmeneti segély iránti kérelemmel fordult a képviselő-testület felé Gerhát Zoltán
Terpes, Hunyadi u. 14. sz. alatti lakos.
A képviselő-testület 1 igen, 3 nem, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
29/2011.(03.30.) sz. önkormányzati határozat:
A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testülete Gerhát
Zoltán Terpes, Hunyadi u. 14. 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.
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Indokolás:
Gerhát Zoltán kérelmében előadta, hogy a közelmúltban haláleset
történt a családban, a temetésen nem tudott részt venni, most
szeretne elmenni a sírhoz. 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, /2011. 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
Több hozzászólás nem lévén, a polgármester a képviselő-testületi ülést bezárta.

k.m.f.

Zvaráné Béres Mária
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző
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