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Tolmács Község Önkormányzata Polgármesterének 30/2020. (XI. 27.) határozata

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekíntettel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20 ll. évi
CXXVIIl. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben
eljárva - míszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületénekfeladat-és
hatáskörét a polgármester gyakorolja az alábbi határozatot hozom:

. szám alatti lakost 10.000 Ft rendkívülí települési támogatásban részesítem.

Felkérem a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Tolmácsi Kirendeltségének pénztárosát, hogya
kérelmezö részére a megállapított támogatást az önkormányzat pénztárából fizesse ki.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozat ellen a közlésétől számított 30 napon közigazgatási pert indithat a Salgótarjáni Közigazgatási és
Munkaügyi Bírósághoz (3100 Salgótarján, Pipishegy u. 1.) címzett, de Tolmács Község Önkormányzata
Képviselő-testületénél benyújtandó keresetlevéllel.

INDOKOLÁS

A szociális el1átásokról szóló 5/2009. (III.l9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati
rendelet) ll.§-a alapján rendkivüli települési támogatás nyújtható eseti jelleggel alétfenntartást
veszélyeztető rendkivüli élethelyzetbe került, valamint az idöszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal
küzdö személy és családja részére, elsősorban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 45.§ (4) bekezdésében foglalt esetekben (akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról
más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkezö többletkiadások - igy különösen
betegséghez, halálesethez, elemi kár elháritásához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának elökészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó
kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak) valamint téli tüzelö
vásárlásához, gyógyszerek beszerzéséhez, kórhází ápoláshoz, káresemény bekövetkezéséhez kapcsolódó
kiadásokhoz, baleseti sérülésböl fakadó kíadásokhoz, bűncselekmény sértettje részére.

Az önkormányzati rendelet 13.§ (5) bekezdése alapján rendkívüli települési támogatás polgármesteri vagy
képviselői javaslatra, valamint a gyermekek érdekeire való tekíntettel a nevelési-oktatási intézmény,
gyámhatóság, családsegítő javaslatárajövedelemre való tekintet nélkül hivatalból is megállapítható.

Megállapítottam, hogya támogatott rendkívüli élethelyzetbe került, anyagí támogatásra szorul, ezért kiadásai
enyhítésére rendkívüli települési támogatásban részesítettem, és a rendelkező rész szerint határoztam.



Döntésem a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. éví III. törvény
(továbbíakban: Szoctv.) 45. §-án, valamínt a szociális ellátásokról szóló 5/2009. (111.19.) önkormányzatí
rendelet ll.§ és 13.§-án alapszík.
A képviselő-testület hatáskörét a Szoctv. 25.§ (3) bekezdés b) pontja, a Kat. 46.§ (4) bekezdése, valamínt az
önkormányzati rendelet 2/A.§ (2) bekezdése, illetékességét a Szoctv. 32/A.§ (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezés lehetősége az Ákr. 116.§ (4) bekezdés b) pontja alapján került kizárásra. A közigazgatási per
lehetőségét az Ákr. 113.§ (1) bekezdés a) pontja, 114.§ (l) bekezdése biztosítja. A közigazgatási per
megindításáról a közigazgatásí perrendtartásról szóló 2017. évi L törvény (a továbbiakban: Kp.) 13.§ (3)
bekezdés b) pontja, 37.§ (1) bekezdése és 39.§ (1) bekezdés alapján adtam tájékoztatást.

Tolmács, 2020. november 27.

Hajnis Ferenc
polgármester


