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Z-302/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem elutasító határozat ellen 

benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

 

Abony Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 11. § (2) 

bekezdésén, valamint a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI.02.) 

önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdés a, pontjában foglaltak alapján, a következő 

határozatot hozza: 

 

Kelemen Zoltánné (sz.: Udvarhelyi Hedvig Budapest, 1969.10.04. an.: Szabó Izabella) 

2740. Abony, Szolnoki u.13. szám alatti lakos 3246-1/2011/HUM. számú, 2011. augusztus 

02. napján kelt rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására irányuló elutasító 

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

 

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 
 

Kelemen Zoltánné (sz.: Udvarhelyi Hedvig Budapest, 1969.10.04. an.: Szabó Izabella) 

2740. Abony, Szolnoki u.13. szám alatti lakos rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti 

kérelemmel fordult Abony Város Önkormányzatához 2010. július 26. napján. 

 

A kérelmet a 3246-1/2011/HUM. számú határozattal a Polgármester elutasította tekintettel 

arra, hogy kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 42.630.-Ft, mely 

meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 

 

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

fellebbezéséhez mellékelt számlák figyelembevételével vizsgálják felül kérelme elutasítását. 

  

Mindezek alapján kéri fellebbezésének kedvező elbírálását. 
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A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI.02.) önkormányzati rendelet 9. § (4) 

bekezdés a.  pontja értelmében nem állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ha 

a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét (2011. évben 28.500.-Ft-ot) meghaladja. 

A család összjövedelme - az egy főre eső jövedelem számításánál – a rezsiköltséggel nem 

csökkenthető. 

 

Kérelméhez csatolt jövedelemigazolás alapján megállapítást nyert, hogy kérelmező 

családjában ketten élnek, az összjövedelem 85.260.-Ft (amely nyugellátásból, valamint 

családi pótlékból származó jövedelem), az egy főre eső jövedelem 42.630.-Ft, amely 

meghaladja a rendeletben meghatározott öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét 

(2011. évben 28.500.-Ft-ot). 

 

A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező által a fellebbezésben 

felhozott okok nem szolgálnak alapul az I. fokú határozat megváltoztatására, valamint a 

hivatkozott képviselő-testületi rendelet nem teszi lehetővé a támogatás megállapítását, ezért a 

fellebbezést a Képviselő-testülete elutasítja és az I. fokú határozatot helybenhagyja. 

 

Ezen határozat a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 11. § (2) bekezdésén, a 

gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI.02.) önkormányzati rendelet 9. § (4) 

bekezdés a, pontján, valamint a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 

2004. CXL. törvény 72. § (1), a 98-99. §-ain, 102. § (1), valamint a 107. §-án alapul. 

 

Határidő: 2011. szeptember 21. 

Felelős:  Kovács Teodóra Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályvezető 

Határozat végrehajtásában közreműködik: 

Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály  

Határozatról értesülnek:  
 Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály    

Kelemen Zoltánné 2740. Abony, Szolnoki u.13. 

            Irattár 

K.m.f. 

 

 

 

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

       polgármester         aljegyző  

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. szeptember 09. 

 

Farkasné Fazekas Mária  

               jkv. 
 

 

 


