
 

 

Iktatószám: CAK/176-8/2020. Tárgy: Takács Sándor cáki lakos részére 

Ügyintéző: Pető Johanna nehéz élethelyzetbe került személyek 

 rendszeres támogatása formájában  

 települési támogatás megállapítása. 
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Cák Község Polgármesterének 

veszélyhelyzetben, 

a Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében hozott  

8/2020. (IV. 02.) P O L G Á R M E S T E R I  H A T Á R O Z A T A  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Cák község 

Önkormányzati Képviselő-testülete hatáskörében eljárva Tóth Szabolcs Polgármester 

Takács Sándor (született: Debrecen, 1984.08.05. anyja neve: Kovács Éva) Cák, Petőfi u. 

22. szám alatti lakos kérelmének helyt ad és részére 

 

2020. április 1-jétől 2020. június 30-ig havi 20.000 Ft, azaz húszezer forint nehéz 

élethelyzetbe került személyek rendszeres támogatása formájában települési 

támogatást állapít meg. 

 

Felhívja az aljegyzőt, hogy nevezett részére a megállapított nehéz élethelyzetbe került 

személyek rendszeres támogatása formájában települési támogatás soron kívüli 

kifizetéséről intézkedjen. 

 

A polgármester határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 

A határozat ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, a jogerős határozat 

megváltoztatását, a kézbesítést követő naptól számított 30 napon belül a Szombathelyi 

Törvényszéktől kérheti, jogszabálysértés címén. A Törvényszék a pert tárgyaláson 

kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás 

tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak 

helye nincs. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

Takács Sándor Cák, Petőfi u. 22. szám alatti lakos nehéz élethelyzetbe került személyek 

rendszeres támogatása formájában települési támogatás megállapítását kérte 
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körülményeire tekintettel. Kérelmező egyedül él albérletben, amit jelenleg nem tud 

fizetni, rendszeres jövedelme nincs, a járványügyi helyzet miatt nehéz munkát 

találnia, nehéz a mindennapi megélhetése. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi 

III. törvény 45. §-a, valamint Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) számú 

rendeletének 16/C §-a alapján nehéz élethelyzetbe került személyek rendszeres 

támogatása nyújtható.  

 

Nehéz élethelyzetbe került személyek rendszeres támogatása nyújtható annak a 

személynek, aki nem rendelkezik jövedelemmel, kora, egészségi állapota miatt 

rendkívül nehéz életkörülmények között él, és megélhetését a család önerőből 

finanszírozni képtelen vagy csak nagy áldozatok árán képes. A támogatás havi összege 

a testület határozata alapján maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összege lehet (28.500 Ft). 

 

A nehéz élethelyzetbe került személyek rendszeres támogatásának elbírálása a család 

jövedelmére tekintet nélkül, a kérelemben felhozott indokok alapján és a becsatolt 

orvosi igazolások alapján egyedileg történik, a kérelem beérkezését követő hónap 1. 

napjától legfeljebb egy évre lehet megállapítani, de szükséges esetben ismételten 

megigényelhető.  

 

Fentiek alapján a polgármester a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.  

 

A határozat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 

1993. évi III. törvény 45. §-a, valamint Cák község Önkormányzata Képviselő-

testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. 

(II.27.) számú rendeletének 16/C. §-án alapul.   

 

Cák, 2020. április 2. 

 

 

 Tóth Szabolcs sk. 

 polgármester 

 


