Eger Megyei Jogú Város Polgármestere a Közgyűlés hatáskörében eljárva, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben hozott
156/ 2020. ( VI.16. ) számú polgármesteri határozattal
Kovács Angéla …………………………lakos lakhatási támogatás elutasítása ellen benyújtott
fellebbezése ügyében átruházott hatáskörében hozott 8199-2/2020 számú elsőfokú
határozatát megváltoztatja, és 2020. június 01-jétől 2021. május 31-ig lakhatási támogatást
állapít meg.
A támogatás havi összege: 6100,- Ft (azaz Hatezer forint), amelyet a tárgyhónapot követő
hónap 7. napjáig az NKM Földgázszolgáltató Zrt részére átutalom.
Felhívja a jogosult figyelmét, hogy a jogosultság ideje alatt Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Jogi és Hatósági Iroda Szociális Csoportjánál 15 napon belül be
kell jelentenie a lakhatási támogatásra való jogosultságában és a személyi adataiban
bekövetkezett változást. Amennyiben megállapítható, hogy a támogatást az
önkormányzat valótlan igazolás, vagy nyilatkozat alapján állapította meg, vagy azt a
kérelmező nem a megfelelő célra használta fel, az ellátást meg kell vonni, és a kérelmezőt
a támogatás ismételt megállapításából 6 hónapra ki kell zárni.
A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.
A határozat a közléssel válik jogerőssé, ellene – jogszabálysértésre történő hivatkozással
– a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, 3 példányban benyújtott
keresettel lehet élni. A keresetlevelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a
felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, vagy
ajánlott küldeményként postára adni. A kereset benyújtásának a határozat
végrehajthatóságára nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés
végrehajtásának felfüggesztését és tárgyalás tartását kérheti.
INDOKOLÁS
Kovács Angéla …………………………lakos a 8199-2/2020 számú lakhatási támogatás
elutasítása ellen nyújtott be fellebbezést.
…………………………
Polgármester a fellebbezésében előadottak alapján az Önkormányzat rendeletében
meghatározott rászorultsági feltételtől eltérve méltányosságból a lakhatási támogatását
megállapította.

A határozat a Katasztrófavédelmi tv. 46. §. (4) bekezdés, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 4. § (1) bekezdése, 45. § (1)
bekezdés d) pontján, a települési támogatás megállapításáról, kifizetésének,
folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2015. (II. 27.) rendelete 1-2. §-án, 4-9. §-án,
29-31. §-án, 33-34. §-án, 36. §-án, 41. §-án, az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (Ákr.) 114. § (1) bekezdésén és a közigazgatási perrendtartásról szóló
2017. évi I. törvény 7 § (1) bekezdés a.) pontján, a 13. §. (3) bekezdés e.) pontján, a 37. §
és 39. §-án alapul.
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