
 

 
 

 

Szentendre Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 

 
 
Ügyszám: 05-2536-4/2012. 
Képviselő-testület határozatának száma:  346/2012. (XI.8.) Kt. sz. 
Ügyintéző: Kozák Sylvia  
Tárgy: rendszeres nevelési támogatás ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 

 
H A T Á R O Z A T   

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesterének Eckensberger Zsoltné (2000 Szentendre, Kálvária  24.)  
továbbiakban: Fellebbező) rendszeres nevelési támogatás ügyében Szentendrén, 2012. szeptember 13. napján 
kelt 05-2536-2/2012. 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 
bírósági felülvizsgálat iránti eljárás illetéke 30.000 Ft. Az ügyfél a keresetlevélben tárgyalás tartását kérheti. A 
keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. 
 

I N D O K O L Á S  
 Eckensberger Zsoltné rendszeres nevelési támogatás iránti kérelmet nyújtott be a Polgármesteri Hivatalba 2012. 

szeptember 07-én. Kérelméhez mellékelte jövedelemnyilatkozatát, mely szerint férjének munkaviszonyból 
származó jövedelme 60.915 Ft, számára folyósított GYES 51.300 Ft, családi pótlék 94.600 Ft . 
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 20. § (1) bekezdése c) pontja szerint  
„Szentendre Város Polgármestere a gyermeket rendszeres nevelési támogatásban részesíti, ha a gyermeket 
gondozó család időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd (a továbbiakban az a), b) és c) pontokban 
foglalt segélyek együtt: átmeneti segély).” 
 
A (3) bekezdés szerint „Létfenntartási gonddal küzd az, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, (2012-ben 28.500 Ft) egyedül élő 
esetében 150%-át. (2012-ben 42.750 Ft)” 
 
Mindezek alapján rendszeres nevelési támogatás 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. A kérelmező családban él, egy főre eső jövedelemként a 
feltüntetett 29.545 Ft-ot vettük figyelembe. Mivel ez alapján a jogosultság nem állt fenn, kérelmét elutasítottuk.  
A csatolt jövedelemigazolások alapján a Kérelmező jövedelme meghaladja a rá irányadó 28.500 Ft-ot, ezért a 
kérelemnek a helyi rendelet előírásai alapján nem tudunk helyt adni.  
 
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. november 8. 

 
 
 
 
 
 
  Dr. Dietz Ferenc polgármester 
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