
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

15-10/2011/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-i zárt üléséről. 

 

Napirend: Baranyi Tímea átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása     

 

Z-231/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Baranyi Tímea átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról      

 

Abony Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi 

LXV. törvény 11. § (1) - (3) bekezdésében foglaltak alapján, figyelemmel a szociális igazgatásról 

szóló többször módosított 5/2000. (II.29.)  sz. képviselő-testületi rendelet 10.§-ban foglaltakra a 

következő határozatot hozta: 

Baranyi Tímea (szül.: Baranyi Tímea Cegléd, 1991.04.13. an.: Molnár Erika) Abony, Irányi D.u.2/a. 

szám alatti lakos, 2280-1/2011/HUM. számú, átmeneti segély megállapítására irányuló kérelmét 

elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezését elutasítja, és az I. fokú   határozatot helybenhagyja. 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes. 

Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

A határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a Pest Megyei Bíróságtól lehet 

kérni a közléstől számított 30 napon belül. 

 

I N D O K O L Á S  

 

Baranyi Tímea (sz.: Baranyi Tímea Cegléd, 1991.04.13. an.: Molnár Erika) Abony, Irányi D.u.2/a. 

szám alatti lakos, átmeneti segély iránti kérelemmel fordult Abony Város Önkormányzatához 2011. 

április 22. napján. 

A kérelmet a Z-439/2011.(V.11.) számú határozattal a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elutasította tekintettel arra, hogy a kérelmezőnek  jelenleg nincs létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzete. A mindennapos megélhetés a családok nagy részének a havi kiadások, 

valamint az alacsony jövedelem miatt nehézséget okoz, de ez nem tekinthető rendkívüli 

élethelyzetnek. 

 

Nevezett a határozat ellen jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, melyben leírja, hogy tanulmányokat 

szeretne kezdeni, és az azzal járó költségeket nem tudja megfizetni a havi 26.550.-Ft összegű ápolási 

díjból, melyet tartósan beteg testvére ápolása címén kap. Ha szakképesítést szerezne, nagyobb 

eséllyel tudna elhelyezkedni. 

Mindezek alapján kéri a  fellebbezés kedvező elbírálását. 

 

A helyi rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében átmeneti segélyben az részesülhet, akinek 

háztartásában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegét ( 2009-ben 28.500.-Ft), egyedül élő esetén annak 150 %-át (42.750-

Ft). A 10.§ (4) bekezdése szerint pénzbeli támogatás abban az esetben nyújtható, ha a kérelmező 

létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető konkrét élethelyzetbe került.  



 

 

A létfenntartást veszélyeztető helyzetnek valósnak és a kérelmező létfenntartásával közvetlenül 

kapcsolatosnak kell lennie. 

 

Létfenntartást veszélyeztető konkrét élethelyzetnek tekinthető különösen:  

- a megélhetést biztosító ellátási formából való kiesés vagy 

- krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés vagy 

- munkanélküliek esetén a járadék, ill. a jövedelempótló támogatás, rendszeres szociális  

  segély folyósításáig terjedő időszak vagy 

- fiatal pályakezdő munkanélkülisége vagy 

- alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár vagy 

- 1-3 havi közszolgáltatási díj rendezése. 

 

Baranyi Tímea hajadon, egyedülállóként él. Összjövedelme 26.550.-Ft (amely ápolási díjból tevődik 

össze), egy főre eső jövedelme 26.550.-Ft. 

Nevezett korábban, 2010. májusában arra való hivatkozással, hogy tanfolyamot szeretne kezdeni, 

5.000.-Ft összegű átmeneti segélyben részesült. 

A mindennapos megélhetés a családok nagy részének a havi kiadások, valamint az alacsony 

jövedelem miatt nehézséget okoz, de ez nem tekinthető rendkívüli élethelyzetnek. 

 

Fentiek alapján a  kérelmező által a fellebbezésben felhozott okok nem szolgálnak alapul az I. fokú 

határozat megváltoztatására, valamint a hivatkozott képviselő-testületi rendelet nem teszi lehetővé 

támogatás megállapítását, ezért a fellebbezést Abony Város Képviselő-testülete elutasítja és az I. 

fokú határozatot helybenhagyja. 

 

Ezen határozat a szociális igazgatás és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16.§-án, 

32/A §-án, 45. § bekezdésén,  a többször módosított szociális igazgatásról és a szociális ellátásról 

szóló 5/2000. (II.29.) Önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésén és 10.§-án, valamint a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.71.§ (1) 

bekezdésén, 72. § (1) bekezdésén, 98.§ (1) bekezdésén, 99.§ (1) bekezdésén, 102.§ (1) bekezdésén és 

107.§-án alapul. 

 

Értesülnek:  Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztálya és általa 

Baranyi Tímea Abony, Irányi D.u.2/a. 

  Irattár 

 

K.m.f. 
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