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H a t á r o z a t 

 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési támogatásokról és egyes szociális 

ellátásokról szóló 1/2015 (II.11.) önkormányzati rendeletének 14. § (1) bekezdése 4) pontja alapján 

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Antal Jánosné (sz. Pap 

Erzsébet Borbála, Mezőkövesd, 1946.10.15. an: Nagygyörgy Mária) Pomáz, Rákóczi Ferenc u. 41. 

1. a. szám alatti lakos által, fűtési települési támogatás iránti kérelmét elutasító 01/6589-2/2021 számú 

határozat ellen benyújtott  

 

fellebbezését elutasítja. 

(elbírálás azonosító: …………………………….) 

 

 

E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel végleges. Az ügyfél a véglegessé vált 

döntés ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (továbbiakban: Ákr.) 

114.§ (1) bekezdése alapján közigazgatási pert indíthat. A keresetet a döntés közlésétől számított 30 

napon belül kell hatóságomhoz benyújtani a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

37. §-a szerinti tartalommal. A közigazgatási perben a Budapest Környéki Törvényszék (1146 

Budapest, Thököly út 97-101., Levelezési cím: 1443 Budapest, Pf. 175) jár el. A jogi képviselő nélkül 

eljáró felperes a keresetlevelet a 6/2019. (III.18.) IM rendelet 19. mellékletében meghatározott 

nyomtatványon is előterjesztheti.  

 

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a 

keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. 

 

A perindítás költség- és illetékmentes. 

 

 

I n d o k o l á s: 

 

 

Antal Jánosné 2021. október 4. napján benyújtott kérelmében fűtési települési támogatás 

megállapítását kérte Hivatalunktól. Kérelmének felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy 

kérelmező jövedelme (nyugdíja): 117.695, -Ft. A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságának 2021. január hótól érvényes havi nyugdíj összegéről szóló tájékoztatása szerint 

Antal Jánosné nyugdíját egyéb szerv, személy számára teljesített kötelezettség jogcímén havonta 

38.839, - Ft levonás terheli, így a ténylegesen kézhez kapott nyugdíj összege havonta 78.860, - Ft. 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról és egyes szociális 

ellátásokról szóló többször módosított 1/2015. (02.11.) sz. önkormányzati rendeletének 14. §. (1) bek. 

szerint fűtési települési támogatás állapítható meg egyedül élő esetén annak a háztartásnak, ahol a 

havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét nem haladja meg. 

(2021. évben: 114.000, -Ft). 
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. 

§-a meghatározza, hogy az öregségi nyugdíj összegéből milyen elismert költségeket és befizetési 

kötelezettségeket lehet figyelembe venni a jövedelem számítása során, de az egyéb szerv, személy 

számára teljesített kötelezettség miatti mellátást terhelő havi levonás ezek között nem szerepel, így a 

fűtési települési támogatás kérelem elbírálása során a levonások nélküli ellátás összegét kell 

figyelembe venni. 

 

A polgármester átruházott hatáskörben Antal Jánosné fűtési települési támogatás iránt benyújtott 

kérelmét sommás eljárás keretében, a 01/6589-2/2021 iktatószámú határozatával 2021. október 8. 

napján elutasította. Az elutasító határozatot Antal Jánosné 2021. október 14. napján átvette. 

 

Antal Jánosné 2021. október 29. napján, a fellebbezés benyújtására megállapított határidőn belül, 

fellebbezéssel élt, melyben kérte, hogy a 01/6589-2/2021 számú fűtési települési támogatásra 

vonatkozó elutasító határozatát méltányosságból bíráljuk felül és azt változtassuk meg. 

Kérelmében előadja, hogy jövedelme nem 117.695, - Ft nyugellátás, hanem csak 78.860, - Ft. Ebből 

az összegből kell megélnie, rezsit fizetnie, és tüzelő vásárlására már nem marad pénze. Kéri, hogy a 

valós jövedelmét vegyük figyelembe a kérelem elbírálásánál. 

 

A helyi rendelet jövedelem eltérés vonatkozásában nem ad lehetőséget méltányosságra. 

A fellebbezéssel támadott határozat a hatályos jogi szabályoknak megfelel, ezért a fellebbezést 

a rendelkező részben foglaltak szerint elutasítottam. 

 

Fentiek tekintetében Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Z-274/2021. (XI.25.) számú 

határozata alapján a rendelkező rész szerint döntött. 

 

A döntés az Szt. 45. §, továbbá Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 

támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló többször módosított 1/2015. (II.11.) sz. 

rendeletének 14. § (1) - (4) bekezdésén alapul.   

 

A hatáskört és illetékességet az Szt. 4/A. § (1) bekezdés a) pontja, a 32/A § (1) bekezdése, valamint 

a helyi rendelet 3.§ c) pontja állapítja meg. 

 

A fellebbezés kizárását az Ákr. 116. § (2) bek., és (4) bek. b) pontja, közigazgatási per lehetőségét a 

114. § (1) bekezdése, és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) – (2) 

bekezdései határozzák meg. 

 

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és 

illetékmentességére vonatkozó tájékoztatás az Szt. 16. §-án alapul.  

 

 

Pomáz, 2021. november 12. 

 

 

      

         Leidinger István 

                                                                            polgármester 

 

 

Erről értesül:  

1./Ügyfél 

2./ Irattár 
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