
Tolmacs Kiizseg Onkormanyzata
Polgarmesteretol
2657 Tolmacs, Sport u. I.

Iktat6szam: T020/339-212020.
Ugyintez6: Vorakne

Targy:
sz. alatti

lakos telepiilesi tamogatas iigye

Tolmacs Kiizseg Onkormanyzata Polgarmesterenek 2/2020.(IV.2.) szamu hatarozata

Az elet- es vagyonbiztonsagot veszelyeztet6 tiimeges megbetegedest okoz6 humanjarvany
megel6zese, illetve kiivetkezmenyeinek elharitasa, a magyar allampolgarok egeszsegenek es eletenek
meg6vasa erdekeben a Magyarorszag Kormanya altai elrendelt veszelyhelyzetre tekintettel a
katasztr6favedelemr61 es a hozza kapcsol6d6 egyes Wrvenyek m6dositasar6l sz6l6 20 II. evi
CXXVIII. t6rveny (a tovabbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdeseben meghatarozott jogk6r6mben eljarva,
miszerint veszelyhelyzetben a telepiilesi iinkormanyzat kepvisel6-testiiletenek feladat- es hataskiiret a
polgarmester gyakorolja. - a kepvisel6-testiilet tagjaival Wrten6 egyeztetese alapjan - az alabbi
hatarozatot hozom:

telepiilesi tamogatasban reszesitem.

Felkerem a Borsosberenyi K6z6s Onkormanyzati Hivatal Tolmacsi Kirendeltsegenek penztarosat,
hogy a kerelmez6 reszere a megallapitott tamogatast az iinkormanyzat penztarab6l fizesse ki.

A hatarozat ellen fellebbezesnek helye nincs.
A hatarozat ellen a kiizleset6! szamitott 30 napon kozigazgatasi pert indithat a Salg6tarjani
K6zigazgatasi es Munkaiigyi Bir6saghoz (3100 Salg6tarjan, Pipishegy u. I.) cfmzett, de Tolmacs
Kiizseg Onkormanyzata Kepvisel6-testiiletenel benytijtand6 keresetlevellel.

INDOKOLAs

A szocialis ellatasokr61 sz616 5/2009. (III.l9.) 6nkormanyzati rendelet (tovabbiakban: iinkormanyzati
rendelet) ll.§-a alapjan rendkiviili telepiilesi tamogatas nytijthat6 eseti jelleggel a letfenntartast
veszelyeztet6 rendkiviili elethelyzetbe keriilt, valamint az id6szakosan vagy tart6san letfenntartasi
gonddal kiizd6 szemely es csaladja reszere, els6sorban a szocialis igazgatasr61 es szocialis ellatasokr6l
sz6l6 1993. evi III. Wrveny 45.§ (4) bekezdeseben foglalt esetekben (akik onmaguk, illetve csaladjuk
letfenntartasar61 mas m6don nem tudnak gondoskodni vagy alkalmankent jelentkez6 tiibbletkiadasok 
igy kiiliiniisen betegseghez, halalesethez, elemi kar elharitasahoz, a valsaghelyzetben lev6 varand6s
anya gyermekenek megtartasahoz, iskolaztatashoz, a gyermek fogadasanak el6keszitesehez, a
nevelesbe vett gyermek csaladjaval val6 kapcsolattartasahoz, a gyermek csaladba val6
visszakeriilesenek el6segitesehez kapcsol6d6 kiadasok - vagy a gyermek hatr:\nyos helyzete miatt
anyagi segitsegre szorulnak) valamint teli tiizel6 vasarlasahoz, gy6gyszerek beszerzesehez, k6rhazi
apolashoz, karesemeny bekiivetkezesehez kapcsol6d6 kiadasokhoz, baleseti seriilesb6l fakad6
kiadasokhoz, buncselekmeny sertettje reszere.



Megallapitottam, hogy a kerelmez6 - a kerelemben foglaltak alapjan - rendkiviili elethelyzetbe kernlt,
anyagi tamogatasra szorul, ezert kiadasai enyhitesere rendkiviili telepiilesi tamogatasban reszesitettem,
es a rendelkez6 resz szerint hataroztam.

Az altalanos k6zigazgatasi rendtartasr61 sz6l6 2016. evi CL. t6rveny (tovabbiakban: Ala.) 41.§ (I)
bekezdese kimondja, hogy sommas eljarasnak van helye, ha

a) a hianytalanul el6terjesztett kerelem es mellekletei, valamint a hat6sag rendelkezesere all6
adatok alapjan a tenyallas tisztazott es

b) nines ellenerdekii iigyfel.
Az Ala. 37.§ (2) pontja alapjan az eljaras a kerelemnek az eljar6 hat6saghoz t6rten6 megerkezeset
kovet6 napon indul.

Az Ala 50. § (1) bekezdes szerint ha torveny elter6en nem rendelkezik, az iigyintezesi hatarid6 az
eljanls megindulasanak napjan kezd6dik.
Az Akr. 50.§ (2) bekezdes b) pontja szerint az iigyintezesi hatarid6 sommas eljarasban nyolc nap.
Az Akr.50.§ (4) bekezdese alapjan az iigyintezesi hatarid6n beliil a dontes kozlese irant is intezkedni
kell.

rendkiviili telepiilesi tamogatas iranti kerelme iigyeben a sommas eljaras iigyintezesi
hatarideje: 2020. aprilis 7.

D6ntesem a szoeialis igazgatasr6l es szoeialis ellAtasokr61 sz616 tobbsz6r m6dositott 1993. evi III.
t6rveny (tovabbiakban: Szoetv.) 45. §-an, valamint a szoeiaIis ellatasokr61 sz616 5/2009. (III.19.)
onkormanyzati rendelet 11.§ es 13.§-an alapszik.
A kepvisel6-testiilet hataskoret a Szoetv. 25.§ (3) bekezdes b) pontja, a Kat. 46.§ (4) bekezdese,
valamint az onkormanyzati rendelet 2/A.§ (2) bekezdese, illetekesseget a Szoetv. 32/A.§ (I) bekezdese
allapitja meg.

A fellebbezes lehet6sege az Akr. 116.§ (4) bekezdes b) pontja alapjan keriilt kizarasra. A
kozigazgatasi per lehet6seget az Akr. ll3.§ (I) bekezdes a) pontja, 114.§ (1) bekezdese biztosftja. A
kozigazgatasi per meginditasar61 a kozigazgatasi perrendtartasr61 sz616 2017. evi 1. torveny (a
tovabbiakban: Kp.) 13.§ (3) bekezdes b) pontja, 37.§ (I) bekezdese es 39.§ (I) bekezdes alapjan adtam
tajekoztatast.

Tolmaes, 2020. aprilis 2.



Tolmacs Kiizseg ODkormaDyzata
PolgarmesterHol
2657 Tolmacs, Sport u. 1.

Iktat6szam: T020/338-2/2020.
OgyiDtez6: Vonikne

Targy:__
. sz. alatti

lakos telepiilesi tamogatas iigye

Tolmacs Kiizseg Onkormanyzata Polgarmesterenek 3/2020.(IV.2.) szamu hatarozata

Az elet- es vagyonbiztonsagot veszelyeztet6 tiimeges megbetegedest okoz6 humanjarvany
megel6zese, illetve kovetkezmenyeinek elharftasa, a magyar allampolgarok egeszsegenek es eletenek
meg6vasa erdekeben a Magyarorszag Kormanya altaI elrendelt veszelyhelyzetre tekintettel a
katasztr6favedelemr6l es a hozza kapesol6d6 egyes ttirvenyek m6dositasar61 sz6l6 2011. evi
CXXVIll. ttirveny (a tovabbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdeseben meghatarozott jogkiiriimben eljarva,
miszerint veszelyhelyzetben a telepiilesi onkormanyzat kepvisel6-testiiletenek feladat- es hataskiiret a
polgarmester gyakorolja. - a kepvisel6-testiilet tagjaival ttirten6 egyeztetese alapjan - az alabbi
hatarozatot hozom:

alatti lakos reDdkiviili telepiilesi tamogatas iraDti
kerelmet elutasitom.

A hatarozat ellen fellebbezesnek helye nines.
A hatarozat ellen a kozleset6l szamitott 30 napon kiizigazgatasi pert indithat a Salg6tarjani
Kiizigazgatasi es Munkaiigyi Bir6saghoz (3100 Salg6tarjan, Pipishegy u. 1.) cimzett, de Tolmaes
Kiizseg Onkormanyzata Kepvisel6-testiiletenel benylijtand6 keresetlevellel.

INDOKOLAS

A szoeialis ellatasokr61 sz616 5/2009. (Ill. I9.) iinkormanyzati rendelet (tovabbiakban: iinkormanyzati
rendelet) II.§-a alapjan rendkiviili telepiilesi tamogatas nylijthat6 eseti jelleggel a letfenntartast
veszelyeztet6 rendkiviili elethelyzetbe keriilt, valamint az id6szakosan vagy tart6san letfenntartasi
gonddal kiizd6 szemely es esaladja reszere, els6sorban a szoeialis igazgatasr61 es szoeialis ellatasokr6l
sz616 1993. evi III. t6rveny 45.§ (4) bekezdeseben foglalt eselekben (akik 6nmaguk, illetve esaladjuk
letfenntartasar61 mas m6don nem tudnak gondoskodni vagy alkalmankent jelentkez6 ttibbletkiadasok 
igy kiil6nosen betegseghez, halalesethez, elemi kar elharitasahoz, a valsaghelyzetben lev6 varand6s
anya gyermekenek megtartasahoz, iskolaztatashoz, a gyermek fogadasanak el6keszitesehez, a
nevelesbe vett gyermek esaladjaval val6 kapesolattartasahoz, a gyermek esaladba val6
visszakeriilesenek el6segitesehez kapesol6d6 kiadasok - vagy a gyermek hatranyos helyzete miatt
anyagi segitsegre szorulnak) valamint teli tiizel6 vasarlasahoz, gy6gyszerek beszerzesehez, k6rhazi
apolashoz, karesemeny bekovetkezesehez kapesol6d6 kiadasokhoz, baleseti seriilesb6l fakad6
kiadasokhoz, biineselekmeny sertettje reszere.

Megallapitottam, hogy a kerelmez6 - a kerelemben foglaltak alapjan - nem keriilt a letfenntartast
veszelyeztet6 rendkiviili elethelyzetbe, ezert a kerelmet elutasitottam, es a rendelkez6 resz szerint
hataroztam.



Az altalanos kozigazgatasi rendtartasr61 sz616 2016. evi CL. torveny (tovabbiakban: Akr.) 41.§ (I)
bekezdese kimondja, hogy sommas eljilrasnak van helye, ha

a) a hiilnytalanul el6terjesztett kerelem es mellekletei, valamint a hat6sag rendelkezesere all6
adatok alapjan a tenyallas tisztazott es

b) nines ellenerdekii ligyfel.
Az Akr. 37.§ (2) pontja alapjiln az eljaras a kerelemnek az eljar6 hat6saghoz torten6 megerkezeset
kovet6 napon indul.

Az Akr 50. § (I) bekezdes szerint ha torveny elter6en nem rendelkezik, az ligyintezesi hatarid6 az
eljaras megindulasilnak napjan kezd6dik.
Az Akr. 50.§ (2) bekezdes b) pontja szerint az ligyintezesi hatarid6 sommas eljarasban nyole nap.
Az Akr.50.§ (4) bekezdese alapjan az ligyintezesi hatarid6n bellil a dontes kozlese irant is intezkedni
kell.
_ rendkivlili teleptilesi tamogatas iranti kerelme iigyeben a sommas eljilras iigyintezesi
hatarideje: 2020. aprilis 7.

D6ntesem a szoeialis igazgatasr61 es szoeiaJis ellatasokr61 sz616 tobbszor m6dositott 1993. evi III.
tiirveny (tovabbiakban: Szoetv.) 45. §-an, valamint a szoeiillis elliltasokr61 sz616 5/2009. (III.19.)
onkonnanyzati rendelet II.§ es 13.§-an alapszik.
A kepvisel6-testiilet hataskoret a Szoetv. 25.§ (3) bekezdes b) pontja, a Kat. 46.§ (4) bekezdese,
valamint az onkonnanyzati rendelet 2/A.§ (2) bekezdese, illetekesseget a Szoetv. 32/A.§ (I) bekezdese
allapitja meg.

A fellebbezes lehet6sege az Akr. 116.§ (4) bekezdes b) pontja alapjan keriilt kizilrasra. A
kozigazgatasi per lehet6seget az Akr. 113.§ (1) bekezdes a) pontja, 114.§ (I) bekezdese biztosiDa. A
kozigazgatasi per meginditasar61 a kozigazgatasi perrendtartasr61 8z616 2017. evi I. t6rveny (a
tovabbiakban: Kp.) 13.§ (3) bekezdes b) pontja, 37.§ (I) bekezdese es 39.§ (1) bekezrles alapjan adtam
tajekoztatast.

Tolmaes, 2020. aprilis 2.



Tolmacs Kiizseg Onkormanyzata
Polgarmesteretiil
2657 Tolmaes, Sport u. I.

Iktat6szam: T020/337-2/2020.
Ugyintez6: Vorakne

Targy:
sz. alatti

lakos telepiilesi tamogatas iigye

Tolmacs Kiizseg Onkormanyzata Polgarmestercnek 4/2020.(lV.2.) szamli hatarozata

Az elet- es vagyonbiztonsagot veszelyeztet6 tiimeges megbetegedest okoz6 humanjarvany
megel6zese, illetve kiivetkezmenyeinek elhfuitasa, a magyar allampolgarok egeszsegenek es eletenek
meg6vasa erdekeben a Magyarorszag Kormanya altai elrendelt veszelyhelyzetre tekintettel a
katasztr6favedelemr6l es a hozza kapesol6d6 egyes tiirvenyek m6dositasar6l sz6l6 20 II. evi
CXXVIII. tiirveny (a tovabbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdeseben meghatarozott jogkiiriimben eljarva,
miszerint veszelyhelyzetben a telepiilesi iinkormanyzat kepvisel6-testiiletenek feladat- es hataskiiret a
polgannester gyakorolja. - a kepvisel6-testiilet tagjaival tiirten6 egyeztetese alapjan - az alabbi
hatarozatot hozom:

szam alatti lakos rendkiviili telepiilesi
tamogatas ininti kerelmet elutasitom.

A hatarozat ellen fellebhezesnek helye nines.
A hatarozat ellen a kiizleset6l szlimitott 30 napon kiizigazgatasi pert indithat a Salg6tarjani
Kiizigazgatasi es Munkaiigyi Bir6saghoz (3100 Salg6tarjan, Pipishegy u. I.) elmzett, de Tolmaes
Kozseg Onkormanyzata Kepvisel6-testiiletenel benyUjtand6 keresetlevellel.

INDOKOLAS

A szoeiaJis ellatasokr61 sz616 5/2009. (III.l9.) iinkormanyzati rendelet (tovabbiakban: iinkormanyzati
rendelet) II.§-a alapjan rendkiviili telepiiJesi tamogatas nyUjthat6 eseti jelleggel a letfenntartast
veszelyeztet6 rendkiviili elethelyzetbe keriilt, valainint az id6szakosan vagy tart6san letfenntartasi
gonddal kiizd6 szemely es esaladja reszere, els6sorban a szoeialis igazgatasr6l es szoeialis ellatasokr6l
sz616 1993. evi III. tiirveny 45.§ (4) bekezdeseben foglalt esetekben (akik iinmaguk, illetve esaladjuk
letfenntartasar61 mas m6don nem tudnak gondoskodni vagy alkalmankent jelentkez6 tiibbletkiadasok 
igy kiiloniisen betegseghez, halalesethez, elemi kar elharitasahoz, a valsaghelyzetben lev6 varand6s
anya gyermekenek megtartasahoz, iskolaztatashoz, a gyermek fogadasanak el6keszitesehez, a
nevelesbe vett gyennek esaladjaval vaI6 kapcsolattartasahoz, a gyermek esaladba val6
visszakeriilesenek el6segitesehez kapesol6d6 kiadasok - vagy a gyennek hatranyos helyzete miatt
anyagi segitsegre szorulnak) valamint teli tiizel6 vasarlasahoz, gy6gyszerek beszerzesehez, k6rhazi
apolashoz, karesemeny bekiivetkezesehez kapesol6d6 kiadasokhoz, baleseti seriilesb6l fakad6
kiadasokhoz, biineselekmeny sertettje reszere.

Megallapitottam, hogy a kerelmez6 nem keriilt a letfenntartast veszelyeztet6 rendkiviili elethelyzetbe,
ezert a kerelmet elutasitottam, es a rendelkez6 resz szerint hataroztam.



Az altalanos k6zigazgatasi rendtartasr61 sz616 2016. evi CL. t6rveny (tovabbiakban: Akr.) 41.§ (I)
bekezdese kirnondja, hogy sommas eljarasnak van helye, ha

a) a hianytalanul el6teIjesztett kerelem es mellekletei, valamint a hat6sag rendelkezesere a116
adatok alapjan a tenyallas tisztazott es

b) nines ellenerdekii iigyfel.
Az Akr. 37.§ (2) pontja alapjan az eljaras a kerelemnek az eljar6 hat6saghoz torteno megerkezeset
koveto napon indul.

Az Akr 50. § (I) bekezdes szerint ha 16rveny elteroen nem rendelkezik, az tigyintezesi hatarido az
eljaras megindulasanak napjan kezdodik.
Az Akr. 50.§ (2) bekezdes b) pontja szerint az tigyintezesi hatarido sommas eljarasban nyole nap.
Az Akr.50.§ (4) bekezdese alapjan az tigyintezesi hataridon beliil a dontes kozlese irant is intezkedni
kell.

rendkivtili telepiilesi tamogatas iranti kerelme iigyeben a sommas eljaras
iigyintezesi hatarideje: 2020. aprilis 7.

D6ntesem a szoeialis igazgatasr61 es szoeialis el1atasokr61 sz616 16bbszor m6dositott 1993. evi III.
torveny (tovabbiakban: Szoetv.) 45. §-an, valamint a szoeialis ellatasokr61 sz616 5/2009. (III.19.)
onkonnanyzati rendelet II.§ es 13.§-an alapszik.
A kepviselo-testiilet hataskoret a Szoctv. 25.§ (3) bekezdes b) pontja, a Kat. 46.§ (4) bekezdese,
valamint az onkonnanyzati rendelet 2/A.§ (2) bekezdese, il1etekesseget a Szoetv. 32/A.§ (I) bekezdese
al1apitja meg.

A fellebbezes lehetosege az Akr. 116.§ (4) bekezdes b) pontja alapjan keriilt kizarasra. A
kozigazgatasi per lehetoseget az Akr. 113.§ (I) bekezdes a) pontja, 114.§ (1) bekezdese biztositja. A
kozigazgatasi per meginditasar61 a kozigazgatasi perrendtartasr61 sz616 2017. evi I. t6rveny (a
tovabbiakban: Kp.) 13.§ (3) bekezdes b) pontja, 37.§ (I) bekezdese es 39.§ (I) bekezdes alapjan adtam
tajekoztatast.

Tolmaes, 2020. aprilis 2.



Tolmacs Kozseg Onkormanyzata
PolgarmesteretOi
2657 Tolmacs, Sport u. I.

Iktat6szam: T020/336-2/2020.
Ugyintez6: Vonikne

Targy:__
sz. alatti

lakos telepiilesi tamogatas iigye

Tolmacs Kiizseg Onkormanyzata Polgarmesterenek S/2020.(IV.2.) szamii hatarozata

Az elet- es vagyonbiztonsagot veszelyeztet6 tiimeges megbetegedest okoz6 humanjarvany
megel6zese, illetve kiivetkezmenyeinek elharitasa, a magyar allampolgarok egeszsegenek es eletenek
meg6vasa erdekeben a Magyarorszag Kormanya altaI elrendelt veszelyhelyzetre tekintettel a
katasztr6favedelemr6l es a hozza kapeso16d6 egyes tiirvenyek m6dositasar61 sz6l6 20 II. evi
CXXVIII. t6rveny (a tovabbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdeseben meghatarozott jogkiiriimben eljarva,
miszerint veszelyhelyzetben a teleptilesi iinkormanyzat kepvisel6-testiiletenek feladat- es hataskoret a
polgarmester gyakorolja. - a kepviselo-testtilet tagjaival tiirteno egyeztetese alapjan - az alabbi
hatarozatot hozom:

szam alatti lakost 30.000 Ft rendkiviili telepiilesi
tamogatasban reszesitem.

Felkerem a Borsosberenyi Kozos Onkormanyzati Hivatal Tolmaesi Kirendeltsegenek penztarosat,
hogy a kerelmez6 reszere a megallapitott tamogatast az iinkormanyzat penztarab61 fizesse ki.

A hatarozat ellen fellebbezesnek helye nines.
A hatarozat ellen a kiizleset6l szarnitott 30 napon kiizigazgatasi pert indithat a Salg6tarjani
Kozigazgatasi es Munkatigyi Bir6saghoz (3100 Salg6taIjan, Pipishegy u. 1.) eirnzett, de Tolmaes
Kiizseg Onkormanyzata Kepvisel6-testiiletenel benylijtand6 keresetlevellel.

INDOKOLAs

A szoeialis ellatasokr61 sz616 5/2009. (III.19.) onkormanyzati rendelet (tovabbiakban: onkormanyzati
rendelet) ll.§-a alapjan rendkiviili telepiilesi tamogatas nylijthat6 eseti jelleggel a letfenntartast
veszelyeztet6 rendkivtili elethelyzetbe kertilt, valamint az id6szakosan vagy tart6san letfenntartasi
gonddal ktizd6 szemely es esaladja reszere, els6sorban a szoeialis igazgatasr6l es szoeialis ellatasokr6l
sz6l6 1993. evi ill. torveny 45.§ (4) bekezdeseben foglalt esetekben (akik onmaguk, illetve esalactjuk
letfenntartasar6l mas m6don nem tudnak gondoskodni vagy alkalmankent jelentkez6 tobbletkiadasok 
igy ktiloniisen betegseghez, halalesethez, elemi kar elharitasahoz, a valsaghelyzetben lev6 varand6s
anya gyermekenek megtartasahoz, iskolaztatashoz, a gyermek fogadasanak el6keszitesehez, a
nevelesbe vett gyermek csalactjaval val6 kapcsolattartasahoz, a gyermek esalactba val6
visszakertilesenek el6segitesehez kapcsol6d6 kiadasok - vagy a gyermek hatranyos helyzete miatt
anyagi segitsegre szorulnak) valamint teli tiizel6 vasarlasahoz, gy6gyszerek beszerzesehez, k6rhazi



apolashoz, karesemeny bek6vetkezesehez kapcsol6d6 kiadasokhoz, baleseti seriilesb61 fakad6
kiadasokhoz, biineselekmeny sertettje reszere.
A halalesethez, eltemetteteshez igenyelt rendkiviili telepiilesi tamogatas iranti kerelmet a hala! esetet
k6vet6 60 napon beliil lehet el6terjeszteni. Az eltemettetes k61tsegeihez val6 hozzajarulaskent
megaIlapitott rendkiviili telepiilesi tamogatas 6sszege nem lehet kevesebb 30.000 Ft-nal.

Megallapitottam, hogy a kerelmez6 - a kerelemben foglaltak alapjan - rendkiviili elethelyzetbe keriilt,
anyagi tamogatasra szorul, ezert kiadasai enyhitesere rendkiviili telepiiJesi tamogatasban reszesitettem,
es a rendelkez6 resz szerint hataroztam.

Az altalanos k6zigazgatasi rendtartasr61 sz616 2016. evi CL. t6rveny (tovabbiakban: Akr.) 41.§ (I)
bekezdese kimondja, hogy sommas eljarasnak van helye, ha

a) a hianytalanul el6terjesztett kerelem es mellekletei, valamint a hat6sag rendelkezesere all6
adatok alapjan a tenyallas tisztazott es

b) nines ellenerdekii iigyfel.
Az Akr. 37.§ (2) pon~a alapjan az eljaras a kerelemnek az eljar6 hat6saghoz t6rten6 megerkezeset
k6vet6 napon indul.

Az Akr 50. § (I) bekezdes szerint ha 16rveny elter6en nem rendelkezik, az iigyintezesi hatarid6 az
eljaras megindulasanak napjan kezd6dik.
Az Akr. 50.§ (2) bekezdes b) pontja szerint az iigyinMzesi hatarid6 sommas eljan\sban nyole nap.
Az Akr.50.§ (4) bekezdese alapjan az iigyintezesi hatarid6n beliil a d6ntes k6z1ese irant is intezkedni
kell.

rendkiviili telepiilesi tamogatas iranti kerelme iigyeben a sommas eljaras iigyintezesi
hatarideje: 2020. aprilis 7.

D6ntesem a szoeialis igazgatasr61 es szoeialis ellatasokr61 sz616 t6bbsz6r m6dositott 1993. evi III.
t6rveny (tovabbiakban: Szoetv.) 45. §-an, valamint a szoeialis ellatasokr61 sz616 5/2009. (III.19.)
6nkormanyzati rendelet II.§ es 13.§-an alapszik.
A kepvisel6-testiilet hatask6ret a Szoetv. 25.§ (3) bekezdes b) pontja, a Kat. 46.§ (4) bekezdese,
valamint az 6nkormanyzati rendelet 2/A.§ (2) bekezdese, illetekesseget a Szoetv. 32/A.§ (I) bekezdese
allapitja meg.

A fellebbezes lehet6sege az Akr. 116.§ (4) bekezdes b) pontja alapjan kerUlt kizarasra. A
k6zigazgatasi per lehet6segM az Akr. 113.§ (I) bekezdes a) pontja, 114.§ (I) bekezdese biztositja. A
k6zigazgatasi per meginditasar61 a k6zigazgatasi perrendtartasr61 sz616 2017. evi 1. t6rveny (a
tovabbiakban: Kp.) 13.§ (3) bekezdes b) pon~a, 37.§ (I) bekezdese es 39.§ (I) bekezdes alapjan adtam
tajekoztatast.

Tolmaes, 2020. apri1is 2.



Tolmacs Kiizseg Onkormanyzata
PolgarmesteretOl
2657 Tolmaes, Sport u. 1.

Iktat6szam: T020/340-212020.
Ugyintezo: Vorakne

Targy:
. sz. alatti

lakos telepiilesi tamogatas iigye

Tolmacs Kiizseg Onkormanyzata Polgarmesterenek 6/2020.(IV.2.) szamu hatarozata

Az elet- es vagyonbiztonsagot veszelyezteto ttimeges megbetegedest okoz6 humanjarvany
megelozese, illetve ktivetkezmenyeinek elharitasa, a magyar allampolgarok egeszsegenek es eletenek
meg6vasa erdekeben a Magyarorszag Kormanya altaI elrendelt veszelyhelyzetre tekintettel a
katasztr6favedelemrol es a hozza kapesol6d6 egyes ttirvenyek m6dositasar61 sz616 2011. evi
CXXVIIL t6rveny (a tovabbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdeseben meghatarozott jogkoromben eljarva,
miszerint veszelyhelyzetben a telepiilesi tinkormanyzat kepviselo-testiiletenek feladat- es hatasktiret a
polgarmester gyakorolja. - a kepviselo-testiilet tagjaival ttirteno egyeztetese alapjan - az alabbi
hatarozatot hozom:

szam alatti lakost 10.000 Ft rendkiviili telepiilesi
tamogatasban reszesitem.

Felkerem a Borsosberenyi Ktiztis Onkormanyzati Hivatal Tolmaesi Kirendeltsegenek penztarosat,
hogy a kerelmezo reszere a megallapitott tamogatast az tinkormanyzat penztarab61 fizesse ki.

A hatarozat ellen fellebbezesnek helye nines.
A hatarozat ellen a kozlesetol sz:irnitott 30 napon ktizigazgatasi pert indfthat a Salg6tarjani
Kozigazgatasi es Munkaiigyi Bir6saghoz (3100 Salg6taIjan, Pipishegy u. 1.) eimzett, de Tolmaes
Ktizseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenel benyiljtand6 keresetlevellel.

INDOKOLAs

A szoeialis ellatasokr61 sz616 5/2009. (III. 19.) tinkormanyzati rendelet (tovabbiakban: tinkormanyzati
rendelet) II.§-a alapjan rendkiviili telepiilesi tamogatas nyiljthat6 eseti jelleggel a letfenntartast
veszelyezteto rendkivtili elethelyzetbe kertilt, valamint az idoszakosan vagy tart6san letfenntartasi
gonddal kiizdo szemely es esaladja reszere, elsosorban a szoeialis igazgatasr61 es szoeialis ellatasokr61
sz616 1993. evi III. ttirveny 45.§ (4) bekezdeseben foglalt esetekben (akik tinmaguk, illetve esaladjuk
letfenntartasar61 mas m6don nem tudnak gondoskodni vagy alkalmankent jelentkezo ttibbletkiadasok 
igy kiilontisen betegseghez, halalesethez, elemi kar elharitasahoz, a valsaghelyzetben levo varand6s
anya gyermekenek megtartasahoz, iskolaztatashoz, a gyermek fogadasanak elokeszltesehez, a
nevelesbe vett gyermek esaladjaval val6 kapesolattartasahoz, a gyermek esaladba val6
visszakertilesenek elosegitesehez kapesol6d6 kiadasok - vagy a gyermek hatranyos helyzete miatt
anyagi segitsegre szorulnak) valamint teli tiizel6 vasarlasahoz, gy6gyszerek beszerzesehez, k6rhazi
apolashoz, karesemeny bektivetkezesehez kapesol6d6 kiadasokhoz, balesetf sertilesbol fakad6
kiadasokhoz, biineselekmeny sertettje reszere.



Megallapitottam, hogy a kerelmez6 - a kerelemben foglaltak alapjan - rendkiviili elethelyzetbe keriilt,
anyagi tamogatasra szorul, ezert kiadasai enyhitesere rendkiviili telepiilesi tamogatasban reszesitettem,
es a rendelkez6 resz szerint hataroztam.

Az altalanos k6zigazgatasi rendtartasr6l sz616 2016. evi CL. t6rveny (tovabbiakban: Ala.) 41.§ (I)
bekezdese kimondja, hogy sommas eljarasnak van helye, ha

a) a hianytalanul el6terjesztett kerelem es mellekletei, valamint a hat6sag rendelkezesere all6
adatok alapjan a tenyallas tisztazott es

b) nines ellenerdekii tigyfe!.
Az Ala. 37.§ (2) pontja alapjan az eljaras a kerelemnek az eljar6 hat6saghoz t6rten6 megerkezeset
kovet6 napon indu!.

Az Akr 50. § (I) bekezdes szerint ha t6rveny elter6en nem rendelkezik, az tigyintezesi hatarid6 az
eljaras megindulasanak napjan kezd6dik.
Az Akr. 50.§ (2) bekezdes b) pon1ja szerint az tigyintezesi hatarid6 sommas eljarasban nyole nap.
Az Akr.50.§ (4) bekezdese alapjan az tigyintezesi hatarid6n beltil a dontes kozlese irant is intezkedni
kel!.

rendkiviili teleptilesi tamogatas iranti kerelme tigyeben a sommas eljaras
iigyintezesi hatarideje: 2020. aprilis 7.

Dontesem a szoeialis igazgatasr61 es szoeialis ellatasokr6l sz6l6 tobbszor m6dositott 1993. evi III.
tiirveny (tovabbiakban: Szoetv.) 45. §-an, valamint a szoeialis ellatasokr61 sz616 5/2009. (III.19.)
onkonnanyzati rendelet Il.§ es 13.§-an alapszik.
A kepvisel6-testtilet hataskoret a Szoetv. 25.§ (3) bekezdes b) pontja, a Kat. 46.§ (4) bekezdese,
valamint az onkonnanyzati rendelet 2/A.§ (2) bekezdese, illetekesseget a Szoetv. 32/A.§ (I) bekezdese
allapitja meg.

A fellebbezes lehetiisege az Akr. l16.§ (4) bekezdes b) pon1ja alapjan kertilt kizarasra. A
kozigazgatasi per lehetoseget az Akr. 113.§ (I) bekezdes a) pontja, lI4.§ (I) bekezdese biztositja. A
kozigazgatasi per meginditasar61 a kozigazgatasi perrendtartasr61 sz616 2017. evi I. torveny (a
tovabbiakban: Kp.) 13.§ (3) bekezdes b) pontja, 37.§ (I) bekezdese es 39.§ (I) bekezdes alapjan adtam
tajekoztatast.

Tolmaes, 2020. aprilis 2.


