
Bánk Község Önkormányzatának Polgármestere 

2653 Bánk, Hősök tere 11. 

Tel/Fax: +36 35 342-804,   + 36 35 342-806 

hivatal@bank-falu.hu 

 

Bánk Község Önkormányzata Polgármesterének  

5/2021. (I.18.) határozata 
rendkívüli  te lepülési  támogatásról  

 

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 

Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdésében 

meghatározott jogkörömben eljárva-miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének 

feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja – a képviselő-testület tagjaival történő egyeztetés alapján az alábbi 

határozatot hozom: 

 

Puhovszki Pál (születési név: Puhovszki Pál, születési hely, idő: Bánk, 1953.05.22., anyja neve: Petyánszki Mária, 

TAJ: 017 864 880) 2653 Bánk, Juhász Gyula utca 46. szám alatti lakost 15.000 Ft összegű rendkívüli települési 

támogatásban részesítem. 

 

Felkérem az önkormányzat pénztárosát, hogy a kérelmező részére a megállapított települési támogatást az 

önkormányzat pénztárából fizesse ki. 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

A határozat ellen a közlésétől számított 30 napon közigazgatási pert indíthat a Budapest Környéki Törvényszékhez 

(1146 Budapest, Thököly út 97-101.) címzett, de Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületénél benyújtandó 

keresetlevéllel. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Bánk Község Önkormányzatának Alpolgármestere Puhovszki Pál Bánk, Juhász Gyula utca 46. szám alatti lakos 

súlyos betegségére való tekintettel, a kezelésével, ápolásával kapcsolatos kiadások enyhítése érdekében rendkívüli 

települési támogatás nyújtására tett szóbeli javaslatot. 

 

A szociális ellátásokról szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet alapján rendkívüli települési támogatás 

nyújtható eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy és családja részére, elsősorban a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.). 45.§ (4) bekezdésében foglalt esetekben, valamint 

téli tüzelő vásárlásához, gyógyszerek beszerzéséhez, kórházi ápoláshoz, káresemény bekövetkezéséhez kapcsolódó 

kiadásokhoz, baleseti sérülésből fakadó kiadásokhoz, bűncselekmény sértettje részére. 

A települési támogatás pénzbeli támogatásként vagy természetbeni ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni 

ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv és tanszervásárlás támogatása, a 

tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás. 

A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként minimum 1.000 Ft. 

Rendkívüli települési támogatás polgármesteri vagy képviselői javaslatra, valamint a gyermekek érdekeire való 

tekintettel a nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, családsegítő javaslatára jövedelemre való tekintet nélkül 

hivatalból is megállapítható. 

A polgármester a települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást igazoló dokumentumok, 

például számla, nyugta benyújtására hívhatja fel a támogatásban részesített személyt. 

 

Puhovszki Pál 2653 Bánk, Juhász Gyula utca 46. szám alatti lakost alpolgármesteri javaslatra súlyos betegségére való 

tekintettel, a kezeléssel, ápolással kapcsolatos kiadások enyhítésére rendkívüli települési támogatásban részesítettem, 

és a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

Döntésem a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 45. §-

án, valamint a szociális ellátásokról szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet 12.§ és 14.§-án alapszik. A 

képviselő-testület hatáskörét a Szoctv. 4/A.§ (1) bekezdés a) pontja, 25.§ (3) bekezdés b) pontja, valamint a szociális 

ellátásokról szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzatirendelet 3.§ (2) bekezdése, illetékességét a Szoctv. 32/A.§ (1) 

bekezdése állapítja meg. A képviselő-testület hatáskörében a Kat. 46.§ (4) bekezdése alapján jártam el. 
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A fellebbezés lehetősége az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 

Ákr.). 116.§ (4) bekezdés b) pontja alapján került kizárásra. A közigazgatási per lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) 

bekezdése biztosítja. A közigazgatási per megindításáról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

7.§ (1) bekezdése, 13.§ (1) bekezdés e) pontja, 37.§ (1) bekezdése és 39.§ (1) bekezdése, a bíróságok szervezetéről és 

igazgatásáról 2011. évi CLXI. törvény 21.§ (6) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és 

illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. mellékletének 2. pontja alapján 

adtam tájékoztatást. 

 

Bánk, 2021. január 18. 

 

 

 

Torma Andrea 

  polgármester 

 

 


