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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a rendkívüli települési 

támogatás iránti kérelem tárgyában érkezett fellebbezés elbírálására vonatkozó javaslatot és a 

következő döntést hozza: 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint másodfokú döntést hozó hatóság R. J. 

(a továbbiakban: Ügyfél) 2020. február 19. napján érkezett fellebbezéséi kérelmét elutasítja és az 

elsőfokú döntést hozó hatóság I/695-2/2020. ügyiratszámú határozatában hozott, rendkívüli 

települési támogatás iránti kérelmet elutasító döntését  

helybenhagyja 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.)  39. § (1) 

bekezdése szerint jelen határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert lehet 

indítani keresetlevél benyújtásával a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Debreceni 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra (4026 Debrecen, Perényi u. 1.). A keresetet három 

példányban, Tiszacsege Város Önkormányzatának jegyzőjénél (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.) 

lehet benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására 

halasztó hatálya nincs. 

Indoklás 

A fellebbezési eljárás során a Képviselő-testület a rendelkezésre álló iratanyagból az alábbi 

tényállást állapította meg: az Ügyfél rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet nyújtott be 

Tiszacsege Város Önkormányzatához. Kérelmében előadta, hogy férjével R. J. él közös 

háztartásban. Csatolta a rendszeres jövedelmükről szóló - a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 

kiállított - igazolások másolatát. Nevezettek összesen 216 435.- Ft jövedelemmel rendelkeznek, az 

egy főre jutó jövedelmük 108 217.- Ft. Az Ügyfél fellebbezésében arra hivatkozott, hogy nehéz 

anyagi körülmények között élnek, mivel mind ketten tartós betegségben szenvednek, ami sok 

kiadással jár, és tartalékiakat már kimerítették. 

Tiszacsege Város Önkormányzatának a települési támogatásról szóló 6/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban Önk. rendelet) 9.§ (2) bekezdése alapján rendkívüli 

települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, 

illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként 

jelentkező többletkiadások így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a 

válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek 

fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a 

gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek 

hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Továbbá az Önk. rendelet 9.§ (4) 

bekezdésében foglaltak szerint rendkívüli települési támogatásra az a személy jogosult, akinek a 

családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének kétszázötven százalékát (71 250,-Ft), egyedül élő személy esetén, akinek a jövedelme 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszáz százalékát (85 500.-Ft) nem 

haladja meg. 



Az Ügyfél a kérelméhez csatolta a saját, és férje jövedelmét igazoló iratokat, amely alapján 

megállapítható, hogy az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem összege 108 217.- Ft, amely 

összege meghaladja az Önk. rendelet 9. § (4) bekezdésében meghatározott összeghatárt. 

 Az Ügyfél az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 

Ákr.) 118. § (3) bekezdésében foglalt jogával élve a számára nyitva álló időben fellebbezést 

nyújtott be. 

A rendkívüli települési támogatás ügyében első fokon az Önk. rendelet 3. §-a értelmében a 

polgármester dönt, mely összhangban van a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szotctv.) 32. § (1) bekezdésének b) pontjával. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 142/A. § (2) bekezdése szerint az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben 

hozott döntéssel szembeni fellebbezés elbírálásra a képviselő-testület illetékes. 

A benyújtott jogorvoslati kérelem alapján indult fellebbezési eljárás során megállapítást nyert, 

hogy az elsőfokú döntést hozó hatóság a rendkívüli települési támogatás iránti kérelméről a 

rendelkezésre álló adatokra figyelemmel, a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályok 

rendelkezései szerint jogszerűen döntött. 

Mindezeket figyelembe véve a másodfokú döntést hozó hatóság az elsőfokon hozott döntést a 

rendelkező részben foglaltak szerint helyben hagyja. 

A fellebbezés lehetőségét Ákr. 116. § (4) bekezdés b) pontja zárja ki, mely szerint a képviselő-

testület önkormányzati hatósági ügyében hozott határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

Közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése teszi lehetővé. 

Az ügyintézési határidő megállapítása tekintetében az Ákr. 50. § (7) bekezdésében foglaltak az 

irányadók, mely szerint, ha az eljáró hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az 

ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen 

határoz.  

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per a Szoctv.    16.  

§-a alapján költség- és illetékmentes. 

Az eljárás során az elektronikus ügyintézés lehetőségét az Ákr. 26. § (1)-(2) bekezdése biztosítja. 

A döntéshez a Képviselő-testület hatáskörét az Mötv. 142/A. § (2) bekezdése és az Ákr. 116. §-a, 

míg az illetékességét a Szoctv. 32/A. § (1) bekezdése határozza meg. 
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