Nagykőrös Város Önkormányzat
POLGÁRMESTER
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy:

Rendkívüli átmeneti segély
megállapítása

RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT
RKPM határozat

15/2020. (IV.9.)

A Kormány 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11. napjától Magyarország
egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján
G. G. M. (szül.: Cegléd, 1998. június 27., an: Kiss Ildikó), Homolytája d. 3
szám alatti lakos részére
142.500,-Ft, azaz Száznegyvenkettőezer-ötszáz forint rendkívüli átmeneti segélyt állapít
meg.
A támogatás a határozat véglegessé válását követően postai úton kerül kiutalásra.
Az ügyfél a döntés ellen fellebbezhet. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan,
tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jogvagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan
új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy
arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet
előterjeszteni (Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármester 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.).
A fellebbezés illetéke 5.000,-Ft.
INDOKOLÁS
G. G. M. (szül.: Cegléd, 1998. június 27., an: Kiss Ildikó)
, Homolytája d. 3. szám
alatti lakos rendkívüli átmeneti segély megállapítása iránt nyújtott be kérelmet 2020. április 07.
napján.
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Nagykőrös Város Önkormányzat
POLGÁRMESTER
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tárgy: „441 számú főút Kecskemét elkerülőNagykőrös
szakasz
fejlesztésének
előkészítése, környezeti hatástanulmány,
tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli
terve” által érintett területek kezelői
lehatárolása
RENDKÍVÜLI POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

16/2020. (IV.9.)

RKPM határozat

A Kormány 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11. napjától Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a
polgármester a Pannonway Építő Kft. „441 számú főút Kecskemét elkerülő - Nagykőrös szakasz
fejlesztésének előkészítése, környezeti hatástanulmány, tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terv
készítése PST: K441.09.11, K441.09.12, K441.09.13, K441.09.15 ENGEDÉLYEZÉSI TERV,
Tervszám: 3818, L KEZELŐI LEHATÁROLÁSI TERV” azonosító szerinti lehatárolási terve
alapján az érintett területek tekintetében a tervezett kezelői lehatárolásokat jóváhagyom.
Határidő: 2020. április 9.
Felelős: Dr. Czira Szabolcs polgármester
Nagykőrös, 2020. április 9.

Dr. Czira Szabolcs
polgármester
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Kérelmező által rendkívüli átmeneti segély, települési támogatás iránti kérelem 2019. évben nem
került benyújtásra, 2020. évben rendkívüli települési támogatás iránt nyújtott be kérelmet.
A Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló többször módosított 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 35. § (1) bekezdése szerint rendkívüli átmeneti segély egy család részére egy
naptári évben egyszer adható.
A R. 12. §-a alapján rendkívüli átmeneti segélyt I. fokon a szakbizottság állapít meg.
Figyelemmel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazásra a hatáskör gyakorlója a polgármester.
A R. 35. § (2) bekezdése alapján a rendkívüli átmeneti segély összege nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét, a határozat rendelkező részében a
támogatás összege ennek megfelelően került megállapításra.
A R. 35. § (3) bekezdése szerint rendkívüli átmeneti segély adható elemi kár esetén, vagy a
kérelmező, vagy a családban élő személy tartós betegsége miatti jövedelemcsökkenés, váratlan
rendszeres nagyobb kiadás (műtét, kórház, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz) vonatkozásában.
A R. 35. § (4) bekezdése szerint a rendkívüli átmeneti segély döntésének előkészítéséhez helyszíni
környezettanulmány készül. A veszélyhelyzetre figyelemmel a helyszíni környezettanulmány
mellőzésre került.
Kérelmező esetében a rendkívüli élethelyzet fennáll a közös háztatásban élőket érintő egyéb
váratlan kiadás miatt, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint a polgármester a támogatás
megállapításáról döntött.
A határozatot a fenti jogszabályhelyek, valamint illetékességre vonatkozóan a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 32/A. § (1)
bekezdés alapján került meghozatalra, mely szerint a kérelmet - ha e törvény másként nem
rendelkezik - az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a
kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik,
a tartózkodási helye van.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112. § szerint a hatóság
határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye, továbbá a 116. § (1) bekezdése szerint az ügyfél
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az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi és 116. § (2)
bekezdése alapján fellebbezésnek van helye, ha a határozatot helyi önkormányzat szerve hozta.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi
önkormányzat szerve a polgármester.
A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése
határozza meg.

Nagykőrös, 2020. április 9.

P.h.
Dr. Czira Szabolcs
polgármester
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Erről értesülnek:
1. Göröndő Gábor MiklósHomolytája d. 3.
2. Pénzügyi iroda - helyben véglegessé válás után
3. Irattár
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