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
64/2020. (XII.7.) határozata
szoci áli s cél ú t üzi fa tám ogat ásr ól
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:
Ivanics András (születési név: Ivanics András, születési hely, idő: Bánk, 1947.01.01., anyja neve: Sztrapka
Zsuzsanna, TAJ: 013 238 232) 2653 Bánk, Kazinczy Ferenc utca 26. szám alatti lakos kérelmező szociális célú tűzifa
iránti kérelmét elutasítom.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozat ellen a közlésétől számított 30 napon közigazgatási pert indíthat a Salgótarjáni Közigazgatási és
Munkaügyi Bírósághoz (3100 Salgótarján, Pipishegy utca 1.) címzett, de Bánk Község Önkormányzata Képviselőtestületénél benyújtandó keresetlevéllel.
INDOKOLÁS
Ivanics András Bánk, Kazinczy Ferenc utca 26. szám alatti lakos szociális célú tűzifa iránti kérelmet nyújtott be az
Önkormányzathoz. Kérelmét azzal indokolta, hogy egyszemélyes háztartásban él, nyugellátásban részesül, melynek
havi összege 134.425 Ft. A téli tüzelőt önerőből nem tudja beszerezni, ezért kéri a képviselő-testület támogatását.
A szociális ellátásokról szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet 15.§ (1) bekezdése alapján a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénybevételével vásárolt
szociális célú tűzifára
a) az aktív korúak ellátásában részesülő,
b) az időskorúak járadékában részesülő,
c) a lakásfenntartási települési támogatásban részesülő,
d) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
e) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő,
f) a háztartásában három vagy több kiskorút vagy eltartott gyermeket nevelő személy, akinek családjában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 80.000 forintot,
g) a közfoglalkoztatott,
h) a jövedelemmel nem rendelkező,
i) az az egyedül élő öregségi nyugdíjban részesülő, akinek havi nettó jövedelme nem haladja meg a 80.000
forintot,
j) az a családban élő, akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az 50.000 forintot,
k) a csökkent önkiszolgálási képességgel rendelkező súlyos mozgásszervi fogyatékossággal élő személy
jogosult, feltéve, hogy lakásában a tűzifával történő fűtés lehetséges. A jogosultak közül az a)-e) pontokban
meghatározott rászorulók előnyt élveznek.
Megállapítottam, hogy a kérelmező nem felel meg a szociális célú tüzifára vonatkozó önkormányzati rendeletben
meghatározott jogosultsági feltételeknek, ezért a kérelmet elutasítottam, és a rendelkező részben foglaltak szerint
határoztam.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41.§ (1) bekezdése
kimondja, hogy sommás eljárásnak van helye, ha
a) a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a
tényállás tisztázott és

b) nincs ellenérdekű ügyfél.
Az Ákr. 37.§ (2) pontja alapján az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.
Az Ákr 50. § (1) bekezdés szerint ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás
megindulásának napján kezdődik.
Az Ákr. 50.§ (2) bekezdés b) pontja szerint az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap.
Az Ákr.50.§ (4) bekezdése alapján az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell.
Ivanics András szociális célú tüzifa iránti kérelme ügyében a sommás eljárás ügyintézési határideje: 2020. december
15.
Döntésem a szociális ellátásokról szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet 15.§-án alapszik. A képviselő-testület
hatáskörét az önkormányzati rendelet 15.§ (3) bekezdése, illetékességét a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.). 32/A.§ (1) bekezdése állapítja meg. A képviselőtestület hatáskörében a Kat. 46.§ (4) bekezdése alapján jártam el
A fellebbezés lehetősége az Ákr. 116.§ (4) bekezdés b) pontja alapján került kizárásra. A közigazgatási per lehetőségét
az Ákr. 113.§ (1) bekezdés a) pontja, 114.§ (1) bekezdése biztosítja. A közigazgatási per megindításáról a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13.§ (4) bekezdése, 37.§ (1) bekezdése
és 39.§ (1) bekezdés alapján adtam tájékoztatást.
Bánk, 2020. december 7.
Torma Andrea
polgármester
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