Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
202/2014.(VIII.14.) határozata
Schnöller Vilma fellebbezéséről
A Közgyűlés Schnöller Vilma fellebbezését a polgármester KOZP/7619/3/2014.
számú határozatának helybenhagyása mellett e l u t a s í t j a.
A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A
közigazgatási határozat felülvizsgálatát a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságtól lehet kérni annak közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevelet
jogszabálysértésre hivatkozással 3 példányban Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármesterénél - mint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél- lehet
benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A pert Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata ellen kell indítani.
A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.
Indokolás
Schnöller Vilma 2014. április 4. napján közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmet
nyújtott be Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához. A
közgyógyellátás megállapítását egyrészt azon a jogcímen kérte, hogy öregségi
nyugellátásának megállapítását megelőzően I. vagy II. csoportú rokkantsági
nyugellátásban, vagy rokkantsági ellátásban részesült, másrészt méltányossági
jogcímen.
A kérelem áttételre került a Veszprém megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatalhoz, aki az előterjesztett kérelmet arra hivatkozással utasította el, hogy a
kérelmező nem I. és II. csoportú rokkantsági, hanem 67%-os, azaz III. csoportú
rokkantsági nyugdíjban részesült. Elutasította továbbá a normatív közgyógyellátás
megállapítása iránti kérelmet is a VE-09B/HAT600028-4/2014. számú, jogerős
határozatával
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet) 35/B. § (2) bekezdése szerint,
amennyiben a járási hivatal az áttett közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmet
elutasítja, az elutasító döntést – annak jogerőre emelkedését követően -, továbbá az
ügyfél közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmét és annak mellékleteit megküldi
a kérelmet áttevő képviselő testületnek.
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Ennek megfelelően a járási hivatal a kérelmet Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármestere részére méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság elbírás
céljából megküldte.
A polgármester a kérelmet a KOZP/7619/3/2014. számú döntésével elutasította,
mely ellen kérelmező a törvényes határidőn belül fellebbezéssel élt.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban:Szt.) 50. § (3) bekezdése szerint méltányossági jogcímen az a
szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében a
települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállnak.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör.) 15. § (1) bekezdése alapján, közgyógyellátásra jogosult az a
személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, amelynek összege 42.750 Ft,
egyedül élő esetén a 200%-át, amelynek összege jelenleg 57.000 Ft és havi
rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 20 %-át, amelynek összege 5.700 Ft.
A Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontja szerint egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes
háztartásban lakik.
Schnöller Vilma kérelmében nyilatkozott arról, hogy:
egyedül él
a saját jövedelme:78.595,- Ft nyugdíj,
életvitelszerűen lakóhelyén él.
Kérelméhez csatolta:
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítőjét, mely szerint 2014. január hónaptól
havi nyugdíjának összege 78.595,-Ft,
a havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletéről szóló háziorvosi igazolást
zárt borítékban,
a Cholnoky Ferenc Kórház Nővérszállójának bevételi pénztárbizonylatát
havi 34.013,-Ft lakbérről és rezsiről.
A lefolytatott eljárás során a becsatolt iratokból megállapítható, hogy Schnöller
Vilma egyedül élő, egy főre jutó havi nettó jövedelme: 78.575,-Ft.
Az Szt. 4. § (1b) bekezdése szerint elismert költségnek minősül a személyi
jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.
Vagyis a jövedelem csak ezekkel a költségekkel csökkenthető, a lakbérrel és
rezsiköltséggel nem, tehát a kérelmező nyugdíjának teljes összegét kell figyelembe
venni a jövedelem számításánál.
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A Korm. Rendelet 36. § (1) bekezdése szerint a Képviselő-testület megvizsgálja,
hogy a kérelmező esetében fennállnak-e az Szt.-ben, illetőleg az önkormányzat
rendeletében előírt jövedelmi feltételek. Ha ennek eredményeként az eljáró hatóság
azt állapítja meg, hogy a jövedelmi feltételek nem teljesülnek, akkor a kérelmet
további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
Mivel Schnöller Vilma egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja az Ör. 15. §
(1) bekezdésében meghatározott 57.000 Ft-os értékhatárt, ezért a polgármester
döntését Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
helybenhagyja.
A Közgyűlés döntése a fent hivatkozott jogszabályokon alapul.
A közigazgatási határozat felülvizsgálatra vonatkozó tájékoztatása a Polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 22.§ (2)
bekezdésén és a 324.§ (2) bekezdés a) pontján alapul. A keresetindításra vonatkozó
tájékoztatás a Pp. 330.§- án alapul.
A Bíróság illetékességéről a Pp. 326.§ (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.
Az elektronikus ügyintézést az Ör. 5. § (2) bekezdése zárja ki.
Az eljárás költség- és illetékmentességét az Szt. 16. §-a állapítja meg.
A joghatóságot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18.§ (1) bekezdése, a hatáskört
a Ket. 107.§ (1) bekezdése, az illetékességet az Szt. 32/A. § (1) bekezdése állapítja
meg.
A Közgyűlés határozatának bírósági felülvizsgálatát Magyarország Alaptörvénye
XXVIII. Cikk (7) bekezdése, valamint a Ket. 109.§ (1) bekezdése biztosítja.
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