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Z-290/2011. (VIII. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Seres József Abony, Kiss E. út 43/a. sz. alatti lakos lakásfenntartási támogatást 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 13.§-ban foglaltakra a 

következő határozatot hozza: 

Seres József (sz.: Cegléd, 1961.10.12. an.: Rékasi Rozália) 2740. Abony, Kiss E.u.43/a. szám alatti 

lakos a 3056-1/2011/HUM. számú lakásfenntartási támogatás 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. 

 

INDOKOLÁS 
 

Seres József 2740. Abony, Kiss E.u.43/a. szám alatti lakos 2011. június 27. napján lakásfenntartási 

támogatás iránti kérelemmel fordult Abony Város Önkormányzatához. 

 

A jogszabály értelmében lakásfenntartási támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek 

háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át (2011-ben 42.750.- Ft), és lakásfenntartással kapcsolatos, igazolt és indokolt 

kiadásainak havi költsége eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át. A két 

feltételnek együttesen kell fennállnia. 

 

A helyi rendelet értelmében lakásfenntartási támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek 

háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200 %-át (2011. évben 57.000.-Ft-ot), és lakásfenntartással kapcsolatos, igazolt és 

indokolt kiadásainak havi költsége eléri, vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 30 %-

át. A két feltételnek együttesen kell fennállnia. Méltányos lakásfenntartási támogatás esetén a 

lakásfenntartás elismert havi költségének az utolsó 3 havi lakbér, lakáscélú pénzintézeti kölcsön 

törlesztő részlete, vízdíj, szemétszállítási díj, áramdíj és fűtés költség átlagát kell tekinteni.  



2 

 

 

A becsatolt jövedelemigazolás alapján megállapítást nyert, hogy kérelmező családjában ketten élnek, 

az összjövedelem 118.275.-Ft (amely nyugellátásból, valamint bérpótló juttatásból származó 

jövedelem), az egy főre eső jövedelme 59.138.-Ft mely meghaladja a rendeletben meghatározott egy 

főre eső jövedelemhatárt. 

 

Fentiek értelmében kérelmező nem jogosult lakásfenntartási támogatásra, ezért kérelmét a Szociális 

és Egészségügyi Bizottság elutasította. 

 

Nevezett a határozat ellen a törvényes határidőn belül jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, melyben 

leírja, hogy nem érti, hogy a háztartásban élő rokona jövedelmét miért vette figyelembe a hatóság az 

egy főre jutó jövedelem vizsgálatánál annak ellenére, hogy nyilatkozattal igazolja, hogy nem 

élettársként él az ingatlanban, hanem csak szorult helyzete miatt lakik ott. 

Mindezek alapján kéri a fellebbezés kedvező elbírálását. 

A jogszabály értelmében lakásfenntartási támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek 

háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át (2011-ben 42.750.- Ft), és lakásfenntartással kapcsolatos, igazolt és 

indokolt kiadásainak havi költsége eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át. 

A két feltételnek együttesen kell fennállnia. 

 

A szociális igazgatás és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés f.) 

pontja alapján  

„háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége;” 

A jogszabály szerint tehát a bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyt az eljárás során 

figyelembe kellett venni az egy főre jutó jövedelem számításánál. 

A becsatolt iratokból az is megállapítható, hogy amennyiben kérelmezőt egyedülállóként vizsgálva 

bírálja el a hatóság a kérelmet, az ebben az esetben is elutasításra kerül, mert a nyugdíja 89.775.-Ft, 

mely összeg szintén meghaladja a jogszabályban meghatározott egy főre jutó jövedelmet. 

 

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, 38. § bekezdésén, a többször módosított szociális igazgatásról és a szociális ellátásról 

szóló 5/2000. (II.29.) Önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésén és 13.§-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. 
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Határozatról értesül:   

Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztálya és általa 

Seres József Abony, Kiss E. út 43/a 

 Irattár 

 

K.m.f. 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   dr. Vörös Mária s. k. 

       polgármester         aljegyző  

 

 

8Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. augusztus 26. 

 

Farkasné Fazekas Mária  

               jkv. 
 


