A nyilvánosságra hozatal a személyes adatok védelmének figyelembe vételével történt !!

101 /2020. (V. 27) számú Polgármesteri határozat

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 polgármesteri határozattal Berecz János Tivadar lakhatási támogatás
elutasítása ellen benyújtott fellebbezése ügyében átruházott hatáskörében hozott 25932/2020 számú elsőfokú határozatát megváltoztatja, és 2020. április 01-jétől 2021. március
31-ig lakhatási támogatást állapít meg.
A támogatás havi összege: 3000,- Ft (azaz Háromezer forint), amelyet a tárgyhónapot
követő hónap 7. napjáig az EVAT 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
Berecz János Tivadar 2593-2/2020 számú lakhatási támogatás elutasítása ellen nyújtott
be fellebbezést.
A kérelmező feleségével él közös háztartásban, nyugellátásban részesülnek. A havi
jövedelmük összesen 200.120 Ft, egy főre jutóan 100.060 Ft, ami meghaladja a támogatás
megállapításához szükséges jövedelmi értékhatárt (2 fős család esetén a minimálbér
összegének 60 %-át, a 96.600 Ft-ot), ezért kérelmét el kellett utasítani.
A kérelmező 41 m2-es másfél szobás önkormányzat tulajdonában lévő lakásban lakik.
Nyugellátását 50% -os levonás terheli, a rezsi és betegsége miatt fennálló havi rendszeres
gyógyszerköltsége miatt csak nehézségek árán tudja kiegyenlíteni a számláit
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megélhetésre alig marad, ezért kérné a támogatás méltányosságból történő
megállapítását.
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.
Valamint a Katasztrófavédelmi
Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter irodavezető
Határidő: 2020. május 20.

102 /2020. (V. 27) számú Polgármesteri határozat

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 polgármesteri határozattal Barkóczi Linda lakhatási támogatás elutasítása
ellen benyújtott fellebbezése ügyében átruházott hatáskörében hozott 3724-2/2020
számú elsőfokú határozatát megváltoztatja, és 2020. április 01-jétől 2020. március 31-ig
lakhatási támogatást állapít meg.
A támogatás havi összege: 3600,- Ft (azaz Háromezer-hatszáz forint), amelyet a
tárgyhónapot követő hónap 7. napjáig az EVAT 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.
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A határozat a közléssel válik véglegessé, 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
Barkóczi Linda a 2593-2/2020 számú lakhatási támogatás elutasítása ellen nyújtott be
fellebbezést.
A kérelmező kiskorú gyermekével él közös háztartásban, munkaviszonyból, és gyermek
ellátáshoz kapcsolódó jövedelemben részesül. A havi jövedelmük összesen 213636 Ft, egy
főre jutóan 106818,-Ft, ami meghaladja a támogatás megállapításához szükséges
jövedelmi értékhatárt (2 fős család esetén a minimálbér összegének 60 %-át, a 96.600
Ft-ot), ezért kérelmét el kellett utasítani.
A kérelmező 53 m2-es másfél szobás önkormányzati bérlakásban lakik. Gyermekét
egyedülálló anyaként neveli, a havi rezsin és előtakarékosságon felül jövedelmét fizetési
előleg törlesztése is terheli. Az édesapa semmilyen formában nem támogatja őket, ezért
kérné a támogatás méltányosságból történő megállapítását.
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.
Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter irodavezető
Határidő: 2020. május 20.

3

103/2020. (V. 27) számú Polgármesteri határozat

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 polgármesteri határozattal Kunné Rác Anna Mária lakhatási támogatás
elutasítása ellen benyújtott fellebbezése ügyében átruházott hatáskörében hozott 53522/2020 számú elsőfokú határozatát megváltoztatja, és 2020. április 01-jétől 2021. március
31-ig lakhatási támogatást állapít meg.
A támogatás havi összege: 6000,- Ft (azaz Hatezer forint), amelyet a tárgyhónapot
követő hónap 7. napjáig az NKM Energia 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 véglegessé, 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
Kunné Rác Anna Mária 5352-2/2020 számú lakhatási támogatás elutasítása ellen nyújtott
be fellebbezést.
A kérelmező lakása 137 m2-es, 3 szobás, ami meghaladja a támogatható - egy fő esetén a
2 szoba - mértéket, ezért kérelmét el kellett utasítani.
A kérelmező egyedülálló, a jövedelme 79240 Ft öregségi nyugdíj. A három szobás lakása
családi örökség, mióta szülei meghaltak egyedül lakja. Egy szobát, egy konyhát és egy
fürdőszobát használ a lakásból. Központi fűtés miatt időszakosan az egész lakást fűtenie
kell, hogy ne fagyjanak el a csövek. Alacsony nyugdíjából csak sok lemondással tudja a
közüzemi számlákat hiánytalanul kifizetni.
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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.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter irodavezető
Határidő: 2020. május 20.

104 /2020. (V. 27) számú Polgármesteri határozat

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 polgármesteri határozattal Ferencz Zoltán lakhatási támogatás elutasítása
ellen benyújtott fellebbezése ügyében a polgármester átruházott hatáskörében 27892/2020 számú elsőfokú határozatát megváltoztatja, és 2020. április 01-jétől 2021. március
31-ig lakhatási támogatást állapít meg.
A támogatás havi összege: 3000,- Ft (azaz Háromezer forint), amelyet a tárgyhónapot
követő hónap 7. napjáig az NKM Energia 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 véglegessé, 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
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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
Ferencz Zoltán a 2789-2/2020 számú lakhatási támogatás elutasítása ellen nyújtott be
fellebbezést.
A kérelmező lakása 124 m2-es, 3 szobás, családi ház, ami meghaladja a támogatható kettő fő esetén a 2 szoba - mértéket, ezért kérelmét el kellett utasítani.
A kérelmező házastársával él közös háztartásban, rendszeres jövedelmük 53200,- Ft.
Házastársa munkanélküli ellátásra már nem jogosult így egy főre jutó jövedelmük
26600,- Ft. Életvitel szerűen csak két szobát lakják, és fűtenek a házból. Kilátástalan
helyzetbe kerültek, épp hogy a napi megélhetésre elég a bevételük.
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.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter irodavezető
Határidő: 2020. május 20.
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105 /2020. (V. 27) számú Polgármesteri határozat

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 polgármesteri határozattal Bóta István rendszeres gyógyszertámogatás
elutasítása ellen benyújtott fellebbezése ügyében átruházott hatáskörében hozott 35352/2020 számú elsőfokú határozatát megváltoztatja, és 2020. július 01-jétől 2021. június
30-ig rendszeres gyógyszertámogatást állapít meg.
A támogatás havi összege: 4500,- Ft (azaz Négyezer-ötszáz forint), amelyet a
tárgyhónapot követő hónap 7. napjáig postacímére 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 gyógyszertámogatásra 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
Bóta István a 3535-2/2020 számú rendszeres gyógyszertámogatás elutasítása ellen
nyújtott be fellebbezést.
A kérelmező igazolt havi gyógyszerköltsége (15129,- Ft) nem éri el a rendeletben
meghatározott rászorultsági értékhatárt (16100,- Ft), ezért kérelmét el kellett utasítani.
A kérelmező elvált feleségével él egy ingatlanban, külön házaratást vezetnek, havi
88345,- Ft öregségi nyugellátásban részesül. Alapbetegségén túl egyéb nem vényköteles
gyógyszerköltsége is felmerül havi szinten, házi segítségnyújtást kénytelen igénybe
venni. A gyógyszerek és a lakásrezsi kifizetése nagy nehézséget okoz, megélhetésre
minimális jövedelme marad.
Polgármester a fellebbezésében előadottak alapján az Önkormányzat rendeletében
meghatározott rászorultsági feltételtől eltérve méltányosságból a gyógyszertámogatását
megállapította.
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A határozat a Katasztrófavédelmi tv. 46. §. (4) bekezdés, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 4. § (1) bekezdés, 45. § (1) bekezdés
c) 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, 4-5. §-án, 10-12. §-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.
Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter irodavezető
Határidő: 2020. július 20.

106/2020. (V. 27) számú Polgármesteri határozat

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
polgármesteri határozattal
Berecz
János
Tivadar
rendszeres
gyógyszertámogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezése ügyében átruházott
hatáskörében hozott 3496-2/2020 számú elsőfokú határozatát megváltoztatja, és 2020.
május 01-jétől 2021. április 30-ig rendszeres gyógyszertámogatást állapít meg.
A támogatás havi összege: 5000,- Ft (azaz Ötezer forint), amelyet a tárgyhónapot követő
hónap 7. napjáig postacímére 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 gyógyszertámogatásra 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.
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INDOKOLÁS
Berecz János Tivadar a 3496-2/2020 számú rendszeres gyógyszertámogatás elutasítása
ellen nyújtott be fellebbezést.
A kérelmező feleségével él közös háztartásban, nyugellátásban részesülnek. A havi
jövedelmük összesen 200.120 Ft, egy főre jutóan 100.060 Ft, ami meghaladja a támogatás
megállapításához szükséges jövedelmi értékhatárt (2 fős család esetén a minimálbér
összegének 60 %-át, a 96.600 Ft-ot), ezért kérelmét el kellett utasítani.
A kérelmező igazolt havi gyógyszerköltsége 23186 Ft. Mindketten krónikus betegek,
segítség nélkül a szükséges gyógyszerek, ápolási kellékek megvásárlása nehézséget okoz.
Kérelmező nyugellátását 50% -os levonás terheli, megélhetésre alig mard, ezért kérné a
támogatás méltányosságból történő megállapítását.
Polgármester a fellebbezésében előadottak alapján az Önkormányzat rendeletében
meghatározott rászorultsági feltételtől eltérve méltányosságból a gyógyszertámogatását
megállapította.
A határozat a Katasztrófavédelmi tv. 46. §. (4) bekezdés, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 4. § (1) bekezdés, 45. § (1) bekezdés
c) 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, 4-5. §-án, 10-12. §-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.
Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter irodavezető
Határidő: 2020. május 20.

107 /2020. (V. 27) számú Polgármesteri határozat
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 polgármesteri határozattal Fodor Ignácné rendszeres gyógyszertámogatás
elutasítása ellen benyújtott fellebbezése ügyében átruházott hatáskörében hozott 53532/2020 számú elsőfokú határozatát megváltoztatja, és 2020. május 01-jétől 2021. április
30-ig rendszeres gyógyszertámogatást állapít meg.
A támogatás havi összege: 2000,- Ft (azaz Kettőezer forint), amelyet a tárgyhónapot
követő hónap 7. napjáig ……………………………………….számú bankszámlaszámára 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
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kell jelentenie a gyógyszertámogatásra 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,
INDOKOLÁS
A Fodor Ignácné a 5353-2/2020 számú rendszeres gyógyszertámogatás elutasítása ellen
nyújtott be fellebbezést.
A kérelmező egyedül él, havi 162965 nyugellátásban és 28506 Ft összegű fogyatékossági
támogatásban részesül. A havi bevétele összesen 190691 Ft. Jogszabály alapján
figyelembe vehető havi jövedelme 162.965 Ft ami meghaladja a támogatás
megállapításához szükséges jövedelmi értékhatárt (kizárólag öregségi nyugellátásban
részesülő egyedül élő kérelmező esetén a minimálbér 75 %-át (120750 Ft-ot) ezért
kérelmét el kellett utasítani.
Kérelmező háziorvos által igazolt havi gyógyszerköltsége 39460 Ft. Látásában
korlátozott, önmaga ellátásához segítségre van szüksége. Krónikus betegsége miatt
egyéb, nem vényköteles gyógyszerköltségei is felmerülnek.
Polgármester a fellebbezésében előadottak alapján az Önkormányzat rendeletében
meghatározott rászorultsági feltételtől eltérve méltányosságból a gyógyszertámogatását
megállapította.
A határozata Katasztrófavédelmi tv. 46. §. (4) bekezdés, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 4. § (1) bekezdés, 45. § (1) bekezdés
c) 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, 4-5. §-án, 10-12. §-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.
Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter irodavezető
Határidő: 2020. május 20.
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108 /2020. (V. 27) számú Polgármesteri határozat

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 polgármesteri határozattal Jakab Tamás temetési támogatás elutasítása ellen
benyújtott fellebbezése ügyében átruházott hatáskörében hozott 6059-2/2020. számú
elsőfokú határozatát megváltoztatja, és egyszeri települési támogatást állapít meg. A
temetési támogatás összege: 25000,-Ft (azaz Huszonötezer forint), amelyet a
tárgyhónapot követő hónap 7. napjáig a jogosult …………………………számú
bankszámlaszámára utalom.
Felhívja a jogosult figyelmét, hogy 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 véglegessé, 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
Jakab Tamás a 31623-2/2019 számú temetési támogatás elutasítása ellen nyújtott be
fellebbezést.
Kérelmező családjában egy hónap leforgása alatt két haláleset történt. A temetésekkel
járó rendkívüli kiadások jelentősen megterhelték a család kasszáját.
Polgármester a fellebbezésében előadottak alapján az Önkormányzat rendeletében
meghatározott rászorultsági feltételtől eltérve méltányosságból temetés támogatásra
való jogosultságát megállapította.
A határozat a Katasztrófavédelmi tv. 46. §. (4) bekezdés, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 4. § (1) bekezdés, 45. § (3) (4)
bekezdés, 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. - 5. §-án, 21. – 23.
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§-án, 29-31. §-án, 33-34. §-án 38. §-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.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter irodavezető
Határidő: 2020. május 20.

109 /2020. (V. 27) számú Polgármesteri határozat

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 polgármesteri határozattal Csehevesi Izabella lakhatási támogatás elutasítása
ellen benyújtott fellebbezése ügyében a polgármester átruházott hatáskörében hozott
6468/2020 számú elsőfokú határozatát megváltoztatja, és 2020. május 01-jétől 2021.
április 30-ig lakhatási támogatást állapít meg.
A támogatás havi összege: 6000,- Ft (azaz Hatezer forint), amelyet a tárgyhónapot
követő hónap 7. napjáig az NKM Energia 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 véglegessé, 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
Csehevesi Izabella a 6468-3/2020 számú lakhatási támogatás elutasítása ellen nyújtott
be fellebbezést.
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Kérelmező egyedül él 50120 Ft összegű rokkantsági ellátásban részesül. Lánya 4
gyermeket nevel édesanyját támogatni nem tudja. Életvitel szerűen csak egy – a
legkisebb - szobát használja és fűti. Krónikus betegségei miatt havi rendszeres
gyógyszerköltsége magas, rezsire és megélhetésre szinte nem is marad.
Polgármester a fellebbezésében előadottak alapján az Önkormányzat rendeletében
meghatározott rászorultsági feltételtől eltérve 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.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter irodavezető
Határidő: 2020. május 20.
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