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HATÁROZAT
Tárgy: Lakatos Dénesné fellebbezése
Szerencs Város Képviselő-testülete a Polgármester előterjesztése alapján megtárgyalta
Lakatos Dénesné Szerencs, Táncsics u. 3. szám alatti lakos – megállapított lakásfenntartási
támogatás összegén felüli többletigénye iránti kérelmének elutasítása tárgyában a
Polgármester által 2006. február 6-án hozott 68-6/2006. számú határozata ellen törvényes
határidőn belül benyújtott – fellebbezését.
Képviselő-testület Lakatos Dénesné fellebbezését elutasítja, az I. fokú határozatot
helybenhagyja.
A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre
hivatkozással a határozat felülvizsgálatát lehet kérni a BAZ. Megyei Bíróságtól, a közléstől
számított 30 napon belül.
INDOKOLÁS
Lakatos Dénesné törvényes határidőn belül fellebbezéssel élt a normatív lakásfenntartási
támogatás összegét megállapító I. fokú határozat ellen. Fellebbezése a megállapított összegen
felüli többletigényre vonatkozik. A Képviselő-testület megállapítja, hogy nevezett háztartása
4 főből áll, a kérelem benyújtását megelőző három hónap figyelembevételével a havi 1 főre
jutó nettó átlagjövedelem 24.605 Ft, figyelembe vehető lakásnagyság 65 nm.
A normatív lakásfenntartási támogatás összege a figyelembe vehető lakásnagyság, az elismert
havi lakásfenntartási költség és az egy főre jutó havi jövedelem függvénye, de nem lehet
kevesebb, mint 2.500 Ft.
Kiszámítása abban az esetben, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át (2006. évben
12.900 Ft) az alábbiak szerint történik:
a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM)
szorzata, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint. A támogatás összegét 100 forintra
kerekítve kell meghatározni.
(TM = 0,3 –

J –0,5 * NYM

x 0,15

NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2006. évben 25.800 Ft) jelöli. A TM-et századra
kerekítve kell meghatározni.)
A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.

Fenti számítás szerint, nevezett 2006. 01. 01-től 2006.12.31-ig 6.400 Ft/hó normatív
lakásfenntartási támogatásra jogosult, egyéb körülmény figyelembevételére a törvény nem ad
lehetőséget.
A Képviselő-testület határozatát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv 11. § /2/
bekezdésében biztosított jogkörében hozta meg, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. tv 38. §-a alapján.
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