


Zákányszék Község Polgármesterének határozata 

 

63/2021.(VI.8.) Pm. határozat 

Tárgy: Bencsik Istvánné 6787 Zákányszék, Tanya 277. szám alatti lakos pénzbeli rendkívüli 

települési támogatás iránti kérelme 

 

H a t á r o z a t 

 

Zákányszék község polgármestere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak 

szerint Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében 

eljárva az alábbi döntést hozza: 

 

Bencsik Istvánné (szn.: Szabó Katalin Zsuzsanna, szül.: Szeged, 1964.08.25., an.: Visnyei 

Anna, TAJ: 074-775-886) 6787 Zákányszék, Tanya 277. szám alatti lakos kérelmének helyt 

ad, rendkívüli élethelyzetére tekintettel a pénzbeli rendkívüli települési támogatás 

terhére a temetési költségek csökkentésére, valamint a mindennapi megélhetése 

fedezésére egyszeri 50.000, -Ft, azaz ötvenezer forint, támogatást állapít meg. 

 

Felhívja a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a fenti összeg kifizetéséről gondoskodjon. 

Megkeresem a Polgármesteri Hivatal Községgazdálkodási Csoportját, hogy a fenti összeget a 

nevezett OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11773353-05487002-00000000-ás számú 

folyószámlájára utalja át.  

Felhívom a szociális ellátásban részesülő figyelmét, hogy a jogosultság feltételeit érintő 

lényeges tények, körülmények megváltozását köteles 15 napon belül a Polgármesteri 

Hivatalnál bejelenteni. Amennyiben bejelentési kötelezettségének a megadott határidőn belül 

nem tesz eleget a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást vissza kell fizetni 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen 

közigazgatási pert indíthat, amelyet a Szegedi Törvényszéknél lehet kezdeményezni. Az erre 

irányuló keresetlevelet a határozat közlésétől számított 30 napon belül e hatóságnál 

illetékmentesen lehet benyújtani. 

Indokolás 

 

A kérelmező élettársával élt egy háztartásban. Megélhetését a Magyar Államkincstár 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított öregségi nyugdíj biztosítja. A kérelmező 

élettársa 2021.05.12 napján elhunyt. A temetés költsége 269.595, -Ft. volt, amelyet Bencsik 

Istvánné egyedül fizetett. A temetési költségekről készpénzfizetési számlával rendelkezik. Ez 

a váratlan kiadás nagyon megterhelte a kérelmező költségvetését, a mindennapi kiadások 

fedezése, a közüzemi számlák kifizetése jelenleg nagy gondot okoz számára. 

 

A kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 119.350, -Ft. Jövedelme 

miatt a kérelmező nem jogosult az önkormányzattól kérhető pénzbeli rendkívüli települési 

támogatásra a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló  

3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 11. § (1) bekezdése alapján. 

Ugyanezen rendelet 12. § (1) bekezdése azonban lehetőséget ad arra, hogy a kérelmet a 



Képviselő-testület bírálja el.  

 

A Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró polgármester a kérelemben foglaltakra, a 

kérelmező szociális körülményeinek ismeretében, továbbá rendkívüli élethelyzetére tekintettel 

a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

A Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró polgármester a fentieket figyelembe véve 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. év III. tv. 45.§, valamint az Ör. 

12. § (1) bekezdésében biztosított hatáskör alapján döntött.  

A Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró polgármester a jogorvoslati utat az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 116. § (4) bekezdés b) pontja 

alapján biztosította. A közigazgatási per indítását a 114.§ (1) bekezdése teszi lehetővé. 

Illetékmentességet az Szt. 16. § biztosítja.  

 

Felelős: Matuszka Antal István polgármester 

 

A határozatról értesítést kap: 

1./ Matuszka Antal István polgármester 

2./ Gárgyán István jegyző 

3./ Bencsik Istvánné 6787 Zákányszék, Tanya 277. 

4./ Tajthy Tamara ügyintéző 

5./ Hambalkóné Papp Renáta pénztáros 

 

 

 

Zákányszék, 2021. június 8.    

          Matuszka Antal István 

   polgármester 

 

 

 

 








