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H A T Á R O Z A T   

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesterének a Kosztonyák Mária (2000 Szentendre, …….)  
továbbiakban: Fellebbező) temetési segély ügyében Szentendrén, 2012. június 11. napján kelt 05-1734-2/2012. 
számú határozatát Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

helybenhagyja.  
A határozat a közléssel jogerős, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát 
az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti. A keresetlevelet a Pest Megyei Bíróságnak (1443 
Budapest, Thököly út 94. Pf. 177.) címezve Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 
határozatom közlésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A 
keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. 
 

I N D O K O L Á S  
 Kosztonyák Mária temetési segély iránti kérelmet nyújtott be a Polgármesteri Hivatalba 2012. május 23-án. 

Kérelméhez mellékelte jövedelemnyilatkozatát, mely szerint munkaviszonyból származó jövedelme 78.550 Ft, 
valamint csatolta a kérelem benyújtását megelőző jövedelmeket igazoló okiratokat.  
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 51/2006. (XII.15.) Önk. sz. rendeletének (továbbiakban: R.) 2012. február 
15. napjától hatályos 23. § (2) bekezdése szerint temetési segély annak állapítható meg, akinek családjában az 
egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2012-ben 28.500 Ft), egyedül 
élő esetében annak 150%–át (2012-ben 42.750 Ft) nem haladja meg. Mivel Fellebbező egyedül él, egy főre eső 
jövedelemként a feltüntetett 78.550 Ft-ot vette figyelembe az eljáró első fokú hatóság. Mivel ez alapján a 
jogosultság nem állt fenn, kérelme első fokon elutasításra került. 
Fellebbező a határozattal szemben fellebbezést nyújtott be, melyben elsősorban arra hivatkozik, hogy összes 
jövedelme nem éri el a minimálbért sem és a Hivatal nem a helyes jövedelemhatárt vette figyelembe.  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (2) 
bekezdése szerint a jogosultság megállapításakor 

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban 
együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát 
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már 
lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell 
beszámítani. 
A R. 23. § (2) bekezdése alapján a Fellebbezőre irányadó jövedelemhatár 42.750 Ft. 
A csatolt iratok szerint Fellebbező az EU Diákok Iskolaszövetkezettől szerez jövedelmet, melynek összege 
hónapról hónapra változik. Akár a kérelem benyújtását megelőző hónap (2012. április) jövedelmét (58.597 Ft), 
akár a 2011. május – 2012. április hónapok átlagos jövedelmét (melynek egyszerű átlaga 77.570 Ft, a Szt. 10, § 
(2) bekezdés b) pontja szerinti számítási mód szerint pedig – feltételezve, hogy 2011-ben más jövedelme nem 
volt a Fellebbezőnek – 60.601 Ft), vesszük figyelembe, az meghaladja a R.-ben meghatározott jövedelemhatárt, 
ezért a temetési segély megállapításának nincs helye.  
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) 107. § (1) bekezdése szerint önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott 
elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 



 

 

A Ket. 105. § (1) bekezdése alapján a másodfokon eljáró szerv a döntést helybenhagyja, feltéve, hogy nem 
szükséges a határozat megváltoztatása vagy megsemmisítése. 
A rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy az átruházott hatáskörben eljáró 
polgármester a döntést  a R. rendelkezéseinek megfelelően, jogszerűen hozta meg és a fellebbező által 
felhozott indokok a határozat megsemmisítésének vagy módosításának alapjául nem szolgálhatnak. Fentiek alapján Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak szerint 
határozott.  
Határozatom a R. 23. § (2) bekezdésén alapul, hatáskörömet a R. 2.  § (1) bekezdése, illetékességemet a Ket. 
107. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.  
   
Szentendre, 2012. szeptember  

  Dr. Dietz Ferenc polgármester 
Értesül:  

1. Fellebbező 
2. Irattár 


