Szajol Község Önkormányzata
Polgármesterétől
5081 Szajol, Rózsák tere 1.
Előterjesztés
Marton Zsófia Szajol, Petőfi Sándor út 18. szám alatti lakos
szociális célú tűzifa támogatás fellebbezés ügye

Marton Zsófia Szajol, Petőfi Sándor út 18. szám alatti lakos szociális célú tűzifa
támogatásának ügyében kérelmet terjesztett elő. A benyújtott kérelem szerint fiával él, az egy
főre jutó jövedelmük 65.110,- Ft/hó.
Szajol Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a természetben nyújtott szociális célú
tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 17/2015.(X.22.) számú rendeletének 2.§ (2)
bekezdés a) pontja szerint a támogatás akkor ítélhető meg, ha a kérelmező háztartásában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200%-át, azaz 57.000,- forintot.
A mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege 2008. január 1. napjától 28.500,-Ft.
A kérelem elbírálása során megállapításra került, hogy A család egy főre jutó havi nettó
jövedelme meghaladja az 57.000,-Ft-ot. Fentiek alapján, kérelmező szociális célú tűzifa
támogatásra való jogosultságának feltételei nem állnak fent.
A jogszabályi rendelkezések nem adnak lehetőséget arra, hogy a Polgármester méltányossági
jogkörben eljárva megállapíthassa a szociális célú tűzifa támogatásra való jogosultságot.
Fent leírtak alapján a kérelmező nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra, ezért kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozat elfogadására:
Határozati javaslat
____/2016. (I. 26.) számú önkormányzati képviselő-testületi határozat
Marton Zsófia Szajol, Petőfi Sándor út 18. szám alatti lakos
szociális célú tűzifa támogatásra való jogosultság ügyében benyújtott fellebbezéséről
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Marton Zsófia
(születési név: Marton Zsófia, szül. hely, idő: Oros, 1955.06.14., an.: Molnár Margit) Szajol,
Petőfi Sándor út 18. szám alatti lakos által benyújtott fellebbezését elutasítja, az I. fokú
hatóság 1645-2/2015. számú határozatát helybenhagyja.
Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozat felülvizsgálata, jogszabálysértésre hivatkozva, a közlés napjától számított 30
napon belül, a Szolnoki Járásbíróságnál kérhető. A kereset benyújtása illetékmentes.
INDOKOLÁS
Marton Zsófia (születési név: Marton Zsófia, szül. hely, idő: Oros, 1955.06.14., an.: Molnár
Margit) Szajol, Petőfi Sándor út 18. szám alatti lakos szociális célú tűzifa támogatása iránt
benyújtott kérelmét a Polgármester átruházott hatáskörben elutasította.
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Kérelmező a határozatban foglaltakat sérelmesnek tartotta, ezért a rendelkezésre nyitva álló
törvényes határidőn belül fellebbezést terjesztett elő.
A fellebbezésben kifejtette, hogy a fia, Tatár Milán Imre életvitelszerűen Budapesten él és
dolgozik, és csak hétvégenként jár haza, a szajoli ingatlan fenntartásához nem járul hozzá.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1)
bekezdés f) pontja szerint háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
Szajol Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a természetben nyújtott szociális célú
tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 17/2015.(X.22.) számú rendeletének 2.§ (2)
bekezdés a) pontja szerint a támogatás akkor ítélhető meg, ha a kérelmező háztartásában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200%-át, azaz 57.000,- forintot.
A mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege 2008. január 1. napjától 28.500,-Ft.
Az 1645-1/2015. számon benyújtott kérelmében, a háztartásban élő személyek adatainál fiát,
Tatár Milán Imrét írta be, mely szerint fiával él, így az egy főre jutó jövedelmük 65.110,Ft/hó. A jövedelem meghaladja a rendeletben meghatározott 57.000,-forintot.
A fellebbezés nem megalapozott.
Az I. fokú hatóság megállapította, hogy a szociális célú tűzifa támogatásra való jogosultság
feltételei nem állnak fenn.
A Képviselő-testület tájékoztatja arról, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések a szociális
célú tűzifa támogatásra való jogosultság megállapítása tekintetében nem adnak lehetőséget a
jogalkalmazó részére, hogy jelen ügyben méltányossági jogkört gyakoroljon.
A rendelkezésre álló adatok alapján a Képviselő-testület megállapítja, hogy az I. fokú hatóság
határozata nem jogszabálysértő. Ezért a fentiek alapján, illetve a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 105.§ (1)
bekezdésében foglaltak alapján a fellebbezést elutasítja és az I. fokú határozatot a rendelkező
részben foglaltak alapján helybenhagyja. A döntés bíróság előtti megtámadhatóságát a Ket.
109.§ (1) bekezdése biztosítja.
A határozatról értesül:
1. Marton Zsófia 5081 Szajol, Petőfi Sándor út 18.
2. Irattár H.

Szöllősi József
polgármester

