A Képviselő-testület 2017. október 17-i ülésének határozatai
273/2017.(X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Tóth Imre alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
274/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Németh Mihály alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
275/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Beszámoló a szeptember 5-i és 28-i képviselő-testületi üléseken született határozatok
végrehajtásáról
Előadó:
dr. Répás József polgármester
2. Beszámolók
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető
Vargáné Szabó Gabriella TICS vezető
Soós Zsoltné jegyző
3. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló
rendelet elfogadása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
4. Reklámok és reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatos rendelet-módosítások
a) a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatáról, továbbá a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 16/2010.(XI.05.)
önkormányzati rendelet, valamint a
b) a településképi bejelentési eljárásról szóló 7/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
5. A közműves szennyvízelvezető hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és
pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás
mértékéről szóló rendelet elfogadása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
6. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 9/2014.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság

7. A Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár felújítását végző Merito Trend Kft-vel
kötött kivitelezési szerződés módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
8. Vagyonkezelői szerződés kötése a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal,
valamint az Érdi Szakképzési Centrummal a Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 5. szám
alatti ingatlanra (2354/3 hrsz) vonatkozóan
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
9. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött
társulási megállapodás módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
10. Döntés a Dobó Sándor Óvoda „A” épületének felújítására vonatkozó pályázat
benyújtásáról
Előadó:
dr. Répás József polgármester
11. Gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási részének elfogadása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
12. A 0622/12 hrsz-ú ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
13. Pályázat kiírása gyermekorvosi álláshely betöltésére
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Emberi Erőforrás Bizottság
14. Döntés közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó eljárás megindításáról
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
15. Belterületbe vonási kérelem elbírálása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
16. Dobó Sándor Óvoda munkatervének és továbbképzési programjának jóváhagyása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Emberi Erőforrás Bizottság
17. Iskolai beszámolók a 2017/2018-as tanév indításáról
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Emberi Erőforrás Bizottság
18. Védőnői tanácsadás időpontjainak módosítása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
Tárgyalta:
Emberi Erőforrás Bizottság
19. A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ részére kiállított nyilatkozat jóváhagyása
Előadó:
dr. Répás József polgármester
20. Egyebek
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester

276/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017.
szeptember 5-i és szeptember 28-i üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
277/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás
József polgármester beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
278/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi
helyzetéről szóló, 2017. október 12-i fordulónappal készített tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
279/2017.(X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi
Károly igazgatási és jogi osztályvezető beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
280/2017.(X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vargáné Szabó
Gabriella, a Település- és Intézményfenntartó Csoport vezetőjének beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
281/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné
jegyző beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
282/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a
Merito Trend Kft. között a „Művelődési ház felújítása 2016” megnevezésű közbeszerzési
eljárásban meghatározott építési beruházás megvalósítására 2016. augusztus 24-én kötött
szerződést – a módosítási javaslat vállalkozó általi elfogadása esetén – a következőképpen
módosítja:
1. A vállalkozási szerződés preambulumában kerüljön feltüntetésre az Önkormányzat,
valamint a vállalkozó adószáma és bankszámlaszáma.
2. A vállalkozási szerződés 15. oldal 1. pontja kerüljön kiegészítésre azzal, hogy az
Önkormányzat a vállalkozónak az együttesen megállapított, a műszaki ellenőr által
igazolt és jóváhagyott többlet- és pótmunkák elvégzéséért további vállalkozási díjként
11.568.106- Ft+Áfa díjat fizet meg, a Kiskunlacházán, 2017. október 17-én készült, a

műszaki ellenőr által igazolt és jóváhagyott, a szerződés elválaszthatatlan mellékletét
képező költségvetés alapján.
3. A vállalkozási szerződés 15. oldal 2. pontja kerüljön módosításra azzal, hogy
a) az Önkormányzat a szerződéskötést követően – a vállalkozó díjbekérője alapján – a
vállalkozási díj 50 %-át fizeti meg előleg címén, mely előleg összegének 2017. augusztus
22-én és szeptember 8-án történt kifizetését vállalkozó a szerződésmódosítás aláírásával
kifejezetten elismeri, valamint
b) ugyanezen pont utolsó mondata kerüljön törlésre.
4. A vállalkozási szerződés 15. oldal 3. pontja kerüljön kiegészítésre azzal, hogy minden
munkarész, továbbá a többlet- és pótmunkák esetében benyújtott részszámla összegét
csökkenteni kell a vállalkozó által az adott munkarészre igényelt és megkapott előleg
összegével.
5. A többlet- és pótmunkák teljesítési határideje egyezzen meg a szerződésben szereplő
munkarészek teljesítési határidőivel.
Határidő:
217. október 20.
Felelős:
dr. Répás József polgármester
283/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a
Merito Trend Kft. között a „Művelődési ház felújítása 2016” megnevezésű közbeszerzési
eljárásban meghatározott építési beruházás megvalósítására 2016. augusztus 24-én kötött
szerződést – a módosítási javaslat vállalkozó általi elfogadása esetén – a következőképpen
módosítja: a 282/2017.(X.17.) számú határozatban foglaltak szerinti szerződés módosítás az előleg
kiutalása vonatkozásában 2017. szeptember 8., illetve az előleg kiutalásának 2017. augusztus 22-i
dátumára visszaható hatállyal készüljön el.

Határidő:
Felelős:

217. október 20.
dr. Répás József polgármester

284/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal (1089 Budapest, Kálvária tér 7.), valamint az Érdi
Szakképzési Centrummal (2030 Érd, Ercsi u. 8.) a Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 5. szám
alatti ingatlanra (2354/3 hrsz) kötendő vagyonkezelési szerződést, a jelen határozat
mellékletét képező tartalommal.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
285/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító tagként részt vesz
a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás létrehozásában. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnál annak társulási
megállapodása módosítását oly módon, hogy az újonnan létrehozott Duna-Tisza Közi Térségi
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás az Önkormányzat e
társulási megállapodásban átruházott hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköreit az itt
meghatározott módon Kiskunlacháza Nagyközség vonatkozásában gyakorolni tudja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester

286/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
„Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében” című, PM_OVODAFEJLESZTES_2017 kódszámú pályázatra, az alábbiak
szerint:
- a pályázat keretében a Dobó Sándor Óvoda (2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3.,
2342 hrsz), valamint udvara és kerékpár tárolója kerül felújításra,
- a támogatás keretében igényelt összeg 149.920.286.- Ft,
- a saját forrás összege 26.456.521.- Ft, melyet az Önkormányzat beépít a 2018. évi
költségvetési rendeletébe.
Határidő:
2017. október 19.
Felelős:
dr. Répás József polgármester
287/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a DPMV Zrt.
mint szolgáltató által készített, a település víziközművei 2018. évre vonatkozó gördülő
fejlesztési tervének felújítási és pótlási tervrészét.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
288/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a kiskunlacházi 0622/12 helyrajzi
számon felvett, kivett ipartelep megnevezésű, 3000 m2 területű ingatlant bérlet formájában kívánja
hasznosítani, ennek érdekében pályázati felhívást tesz közzé A Mi Újságunk c. lapban és
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata hivatalos honlapján. A pályázati felhívás a határozat
mellékletét képezi.
Határidő: 2017. december 6.
Felelős: dr. Répás József polgármester

289/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az I.
számú házi gyermekorvosi körzetben ellátandó feladatok főállásban történő végzésére, a jelen
határozat mellékletét képező tartalommal.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
290/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) Kiskunlacháza Nagyközség közvilágításának korszerűsítése és üzemeltetése érdekében
felhatalmazza a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatalt, hogy a beruházás előkészítő feladatait
(tervező kiválasztása, terveztetés, közbeszerző és kivitelező kiválasztása, kiviteleztetés) lássa
el, a vonatkozó szabályoknak megfelelő eljárások szerint;
b) felhatalmazza a Polgármestert/Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
folyamatos
Felelős: dr. Répás József polgármester

291/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Kerékgyártó László
(2340 Kiskunlacháza Kossuth L. út 24) kérelmét, és a kiskunlacházi 0318/29; 0318/30 hrsz-ú
ingatlanok belterületbe vonását a Pest Megyei Kormányhivatal Ráckeve Járási Hivatal

Földhivatali Osztályánál kezdeményezi. A felmerülő költségeket a tulajdonosoknak kell
vállalni.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
292/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Dobó
Sándor Óvoda 2017/2018-as munkatervét és a 2018. augusztus 31-ig érvényes továbbképzési
programját, a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
293/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola és EGYMI igazgatója által a 2017/2018-as tanév
kezdéséről szóló beszámolót.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
294/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Érdi SZC
Kiskunlacházi Szakképző iskolájának igazgatója által a 2017/2018-as tanév kezdéséről szóló
beszámolót.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
295/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Volly István
Alapfokú Művészeti Iskola Iskola igazgatója által a 2017/2018-as tanév kezdéséről szóló
beszámolót.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
296/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői tanácsadás
időpontját az alábbiakban határozza meg:
I. körzet:
csecsemő és kisgyermek tanácsadás szerda 08.00-12.00
várandós tanácsadás szerda 12.00-14.00
II. körzet
csecsemő és kisgyermek tanácsadás péntek 08.00-10.00
szerda 15.30-tól, telefonos egyeztetés
alapján
várandós tanácsadás szerda 13.30-15-30
III .körzet
csecsemő és kisgyermek tanácsadás csütörtök 08.00-12.00
várandós tanácsadás kedd 10.00-12.000
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
297/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan felhatalmazza
dr. Répás József polgármestert, hogy a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ által

benyújtott, a „Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ oktatási intézményeinek
villamosenergia-fogyasztása egy részének kiváltása fotovoltaikus rendszerek kialakításával”
című pályázathoz szükséges nyilatkozatot és meghatalmazásokat aláírja. A dokumentumok
jelen határozat mellékletét képezik.
Határidő:
azonnal
Felelős:
dr. Répás József polgármester
298/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Tóth Imre alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
299/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének elfogadja Németh Mihály alpolgármester személyét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
300/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a zárt ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Szociális fellebbezés elbírálása
Előadó: dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Répás József polgármester
301/2017. (X.17.) határozat
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint másodfokon eljáró
hatóság – Sztojka Lászlóné 2340 Kiskunlacháza, Dömsödi út 54. szám alatti lakos 2017.
szeptember 19-én benyújtott fellebbezését megtárgyalta, ennek eredményeként
az elsőfokú döntést hozó hatóság – 290/2017. (VIII. 29.) számon hozott, 4269-2/2017. számú
határozatban közölt, kérelmezőnek gyógyszerkiadások viseléséhez igényelt települési
támogatás iránti kérelmét elutasító – döntése elleni fellebbezést elutasítja, a határozatot
helyben hagyja.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Jogi és
Ügyrendi Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) – mint átruházott hatáskörben elsőfokú
döntést hozó hatóságot – e határozatban hozott döntés fellebbezővel történő közlésére.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozat bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással, a közléstől számított
harminc napon belül, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (1146
Budapest, Hungária krt. 179-189., M3 Irodaház) részére címzett, de Kiskunlacháza
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példányban benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresetlevélben lehet kérni.
A pert az önkormányzat ellen kell indítani.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban
tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, a közigazgatási szerv a
keresetlevére vonatkozó nyilatkozatában kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolási
kérelemnek nincs helye. Nem lehet a pert tárgyaláson kívül elbírálni, ha az ügyfél a
közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított nyolc napon belül

írásban tárgyalás tartását kéri. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs
halasztó hatálya.
Indokolás
A fellebbezési eljárás során a Képviselő-testület a rendelkezésre álló iratanyagból az alábbi
tényállást állapította meg:
Sztojka Lászlóné (a továbbiakban: fellebbező vagy kérelmező) 2340 Kiskunlacháza, Dömsödi
út 54. szám alatti lakos gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatás megállapítására
irányuló kérelmet terjesztett elő 2017. július 29-én.
Kérelmében előadta a következőket:
- súlyos fogyatékos rokkant, 10 féle betegséggel. Egyedül élő özvegy, a havi
gyógyszerköltsége 20.000 Ft.
- Havi OTP-törlesztőrészlete 30.000 Ft, közműszolgáltatásokhoz kapcsolódó
díjhátraléka 900.000 Ft, banki tartozása 16.000.000 Ft.
- A gázközmű-szolgáltatása megszűnt, a gyógyszereit 2016 januárjától nem tudja
kiváltani, állapota emiatt romlott.
- Az általa lakott 2340 Kiskunlacháza, Dömsödi út 54. szám alatti ingatlannak ¼ eszmei
hányadú tulajdonosa, vele egy háztartásban közeli hozzátartozó nem él.
Nyugellátásként havonta 50.885 forintban részesül, ez az egyedüli jövedelme.
- Kérelme mellékleteként jövedelméről, egészségi állapotáról, rokkantságáról,
gyógyszerköltségeiről, tartozásairól 8 okiratot csatolt.
- Kérelme további részében a fenti, Kiskunlacháza, Dömsödi út 54. szám alatti
ingatlannak 3/8 eszmei hányadú tulajdonosaként, a Dunavecse, Lejtő u. 1. szám alatti
ingatlan 5/96, a Dunavecse, Deák u. 9. szám alatti ingatlan 1/1 eszmei hányadú
tulajdonosaként jelöli meg magát. Az ingatlanok mindegyike jelzálogjoggal, banki
tartozással terhelt.
- Kérelmét aláírással nem látta el.
- Gyógyszerköltségéről – havi 19.775 Ft összegben – 2006. február 25-i keltezésű
igazolást csatolt. Súlyos fogyatékos, mozgássérült állapotáról 2015. május 19-i
keltezésű igazolást és szakvéleményt csatolt. 914.778 Ft összegben csatolt kimutatást
közműdíj-hátralékáról, valamint 13.200.244 Ft összegű, 9,5 % késedelmi kamattal
terhelt banki tartozásról mellékelt igazolást.
A Bizottság 290/2017. (VIII. 29.) számon hozott, kérelmezővel 4269-2/2017. számú
határozatával a kérelmet elutasította. A határozat indokolása szerint kérelmező 2016. február
havi igazolást adott be a gyógyszerköltségekről, mely igazolás nem lehet három hónapnál
régebbi. Megállapítást nyert továbbá, hogy az egy főre jutó jövedelem 50.885 Ft, így a
kérelem a jogszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg. Kérelmező és gyermeke
munkaképes korban és állapotban van, a család létfenntartásáról más módon is lehet
gondoskodni. Mindezekre tekintettel a kérelmet elutasította. Kérelmező a határozatot 2017.
szeptember 8-án vette át.
Kérelmező a döntéssel szemben a törvényes határidőn belül fellebbezést terjesztett elő. Ebben
előadta a következőket: kérelméhez csatolt minden olyan iratot, mely bizonyítja, hogy a
támogatásra rászorul. A Polgármesteri Hivatal 2015-ben visszavonta közgyógyellátási
engedélyét, azóta ilyen támogatást nem kap. Igazoltan több évtizede rokkant, az emiatt kapott
szociális járadéka öregségi nyugdíjra változott. A szakorvosi 2016-os igazolás szerint a
gyógykezelésre 2006. szeptember 20-tól élete végéig rászorul. Az állapota véglegesítésével
joggal reméli, hogy ez a szakvélemény a gyógyszertámogatás elbírálásához elegendő. Az
évek során tíz különböző betegsége súlyosbodott, támogatás nélkül nem tudja kiváltani
gyógyszereit. Mellékelten ismét igazolja rászorultságát, a végrehajtó értesítését csatolja, hogy
nyugellátása 33 %-át 2017. augusztus 1-jétől letiltásra kerül, fennálló tartozása miatt. Férje

halála óta egyedül él, nem érti, miért jegyezte meg a Bizottság azt, hogy „egyedül élőként
jelölte meg magát”. A szociális eljárásokban eddig egyértelműen egyedülállónak minősült.
Vagyonosnak tekintik, pedig tulajdonrészét 16 millió forintos tartozás terheli. A hiánypótlási
felhívásban nem jelezték, hogy az orvosi igazolást pótolja. Fellebbezéséhez csatolt egy orvosi
igazolást a gyógyszerköltségekről, amely gyógyszertár által igazolt árakkal ellátva nem volt.
A Bizottság a fellebbezés felterjesztésében a következőket adta elő: fellebbező több
alkalommal kapott lakhatási, valamint gyógyszertámogatást, ismernie kellene az eljárás
menetét, a támogatás rendszerét. Fellebbező közgyógytámogatásra nem jogosult. Kérelméhez
nem csatolt új, beárazott, orvos által kiállított igazolást a gyógyszerköltségekről, csak 2016.
február 25-én kiállított másolatokat. Kérelméhez továbbá különböző igazolást, szakvéleményt
csatolt 2015ből és 2016-ból. Kérelmező a kérelemben tett nyilatkozata alapján három
különböző ingatlan tulajdonosa.
A kérelem és a fellebbezés érdemi elbírálása szempontjából irányadó jogszabályi
rendelkezések a következők:
Az Szt. 45. § (1)-(5) bekezdései szerint:
„45. § (1) A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és
természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek
alapján - pénzbeli vagy természetbeni formában - települési támogatást nyújt. Települési
támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére,
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
(2) Más jogszabály alkalmazásában az (1) bekezdés a) pontja szerinti célra nyújtott
települési támogatást lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.
(2a) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző
személy részére megállapított települési támogatás a társadalombiztosítási tárgyú
jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak minősül, ha az ellátás önkormányzati
rendeletben szabályozott havi összege eléri az ápolási díj központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott alapösszegének a 80%-át.
(3) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
(4) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt
részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez,
halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett
gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi
segítségre szorulnak.
(5) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási
intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve

természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet
kezdeményezésére - is megállapítható.”
Az Szt. 4. § (1) bekezdés a) - b) bekezdései:
„4. § (1) E törvény alkalmazásában
a) jövedelem: - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b) és (1c)
bekezdésben foglaltakra - az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.)
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték
(bevétel), ideértve a Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint
a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni;
b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni
értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett összeg, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az
érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott
ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;”
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (III. 03.)
rendeletének (R.) 15-17. §-ai:
„Települési támogatás
gyógyszerkiadások viseléséhez
15. §
(1) Gyógyszerkiadás viselésére tekintettel települési támogatásra jogosult(továbbiakban:
települési gyógyszertámogatást) az a személy, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez
kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.
(2) A települési gyógyszertámogatás nyújtható eseti, vagy rendszeres települési támogatás
formájában.
16.§.
(1) Eseti települési gyógyszertámogatást egy naptári évben maximum két alkalommal lehet
megállapítani.
(2) Eseti települési gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha
a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200. %-át, egyedülélő esetén annak 250 %-át nem haladja meg, és
b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásai a kérelem benyújtását
megelőző két hónapon belül elérik, vagy meghaladják az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 10%-át.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokat számlákkal kell igazolni.
(4) Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális
összege 15.000,-. Ft.
17. §
(1) Rendszeres települési gyógyszertámogatást havi rendszerességgel, legalább 3 és
maximum 12 hónapra lehet megállapítani.
(2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,
ha
a)1 családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át egyedülélő esetén 250 %-át nem haladja meg, és
b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó számlával igazolt kiadásai
meghaladják a havi 5.000 Ft-ot és
c) szakorvos igazolja a gyógyszerkiadások, vagy a betegséghez kapcsolódó egyéb
kiadások szükségességét.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokat számlákkal kell igazolni.
(4) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési gyógyszer támogatás maximális
összege 15.000.- Ft/hó.
(5) A rendszeres települési gyógyszertámogatást éven belül legfeljebb két alkalommal lehet
megállapítani.”
A települési támogatások tárgyában, mint önkormányzati hatósági ügyben az R. 3. § (1)
bekezdése alapján átruházott hatáskörben a Jogi és Ügyrendi Bizottság dönt. A Ket. 107. § (1)
bekezdése szerint az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott döntéssel
szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A Képviselő-testület a kérelem, az első fokú határozat, a fellebbezés és az iratmellékletek
alapján a következőket állapította meg:
A Bizottság helytállóan állapította meg fellebbező jövedelmét. A Bizottság előadását
elfogadva, az ügy iratainak vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy fellebbező mind a
gyógyszer- és egyéb költségeinek igazolása, mind az orvosi igazolások, szakvélemények
körében olyan régi iratokat csatolt be, hogy azok – a 2016-os év elejétől eltelt lényeges
időmúlás miatt – érdemben nem vehetők figyelembe, mint a kérelmet megfelelően
alátámasztó bizonyítékok. A fellebbezéshez csatolt 2017. szeptemberi orvosi igazolása a
gyógyszerköltségekről gyógyszertár által nincs beárazva.
Figyelembe vette továbbá a Képviselő-testület a döntés során, hogy kérelmező korábban több
alkalommal részesült lakhatáshoz, valamint gyógyszerköltségek viseléséhez települési
támogatásban, korábban átmeneti segélyben is, valamint azt is, hogy az általa lakott
ingatlanon kívül több, hasznosítható ingatlan van a tulajdonában, illetve, hogy lakcímén több
személy bejelentett lakcíme, tartózkodási helye van, továbbá egy működő cég székhelye is a
kérelmező lakhelye. Mindezek – amellett, hogy nem megfelelő igazolást csatolt költségei
alátámasztására – megfelelő megoldási lehetőséget kínálnak a kérelmező nehéz léthelyzetének
javítására.

A benyújtott jogorvoslati kérelem alapján indult fellebbezési eljárás során megállapítást
nyert, hogy az első fokú döntést hozó hatóság a települési támogatás iránti kérelemnek
elutasításáról a kérelem benyújtásakor hatályos Szt. és R. rendelkezései szerint, jogszerűen
döntött.
Mindezekért a másodfokon eljáró hatóság a Bizottság 290/2017. (VIII. 29.) számon hozott,
4269-2/2017. számú határozatban közölt határozatában első fokon hozott döntést – mint
megalapozottat – a rendelkező részben foglaltak szerint helybenhagyta.
A Ket. 105. § (1) bekezdése szerint ,,a másodfokú döntést hozó hatóság a döntést
helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.”
A Ket. 105. § (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljárás során hozott döntést a fellebbezővel
a másodfokú döntést hozó hatóság az első fokú döntést hozó hatóság útján közli. Erre
figyelemmel hívja fel a Képviselő-testület a döntésnek a fellebbezővel történő közlésére az
Jogi és Ügyrendi Bizottságot.
A fellebbezés lehetőségét a Ket. 100. § (1) bekezdés f) pontja zárja ki, mely szerint a
képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek
nincs helye. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 100. § (2) bekezdése biztosítja.
Az Szt. 16. §-a alapján illeték-, illetve díjfizetési kötelezettség nem keletkezett.
Tárgyi ügyben hozott döntéshez a Képviselő-testület hatáskörét az Szt. 45. § (1) bekezdése és
a Ket. 107. § (1) bekezdése, valamint az R. , illetékességét az Szt. 32/A. § (1) bekezdése
állapítja meg.
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