
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2018. április 26-i zárt  ülésén 115/2018. (IV. 26.) számon  
a következő határozatot hozta: 
  
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
115/2018. (IV. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.) megismerte és 
megvizsgálta Huczek József László 3060, Pásztó Jávor út 2. szám alatti lakos lakásfenntartási 
támogatás megállapítása ügyében Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzőjének 1603-2/2018 
számú határozata ellen benyújtott fellebbezését. 

A Képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, a határozatot helybenhagyja. 

A döntés közléssel véglegessé válik. 

A döntés ellen közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 
harminc napon belül kell Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzőjéhez (3060 Pásztó, Kölcsey u. 
35.) benyújtani.  

INDOKOLÁS 

Huczek József László rendszeres lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet terjesztett elő.  

A jogosultság vizsgálata során az átruházott hatáskörében eljáró jegyző az alábbiakat 
állapította meg: 

A lakás elismert alapterülete: 35 m2  

A háztartásban élők száma: 1 fő.  

A háztartásnak – a kérelem benyújtását megelőző hónap alapján számolt – egy havi nettó 
összjövedelem:  27 075,- Ft.  

A háztartásban a fogyasztási egység arányszáma: 1  

Az egy fogyasztási egységre eső jövedelem:  27 075,- Ft.  

Az eljárás során megállapította, hogy a kérelmező jövedelmi viszonyai és a rendszeres 
lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság aránya alapján megfelel Pásztó 
Városi Önkormányzat 6/2015. (II.27) számú önkormányzati rendeletében (továbbiakban: R.) 
előírt feltételeknek, ezért részére az önkormányzati rendelet előírásai alapján 3 600,- Ft. 
rendszeres lakásfenntartási támogatást állapított meg.  

Tekintettel arra, hogy az R. 13.§(6) bekezdése alapján az egyszemélyes háztartásban az 
elismerhető lakásméret 35 m2, a fellebbezésben foglalt igény, miszerint a fellebbezés 
benyújtója 86 m2 elismerését kéri nem megalapozott. 

R. „13.§(6)  A rendszeres lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,…de legfeljebb a jogosult által lakott lakás 
nagysága.” 
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Fentiek alapján a Képviselő-testület a 1603-2/2018 számú lakásfenntartási támogatást 
megállapító határozatot helybenhagyja. 

A Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A.§ (2) bekezdése, R. 2.§(2) bekezdése állapítja meg. 
A jogorvoslatról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82.§(1), 
114.§(1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló a 2017. évi I. törvény 13.§(4) és 
39.§(1) bekezdése alapján tájékoztattam. 

  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Pásztó, 2018. április 27. 

 

 

 Dömsödi Gábor      Dr. Gajdics Gábor 

 polgármester                  jegyző 

  


