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Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Szociális és Gyermekvédelmi Iroda

l024 Budapest,
Káplár u.2/c-d.
Bp.23.Pf.2l
l2,7,1

Telefon: 346-5700
Fax.:346-5701

gyfél:Kovalszky Pál Jenőné

Születési neve: Solnai Ágnes Edit
Születési hely: Győr
Születési ídő: 1924.június 1 8.,

Anyja neve: Gardos Elza
Lakcím: 1024 Budapest ll,ker., Margit
63.5.4.

Taj szám:098-785-373

gyszám: IX-486-112015
Elbírálási azonosító: KGYM-
0001953l20l5/10-3178

Ű gy intéző : Kohlrusz Kri stóf
Targy: Közgyógyelláásra való
jogosultság elutasíüísa további érdemi
vizsgálat nélktil.
Melléklet: háziorvosi igazolás

körut 61-
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H A T A R O Z AT

A Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Polgármestere átruhazott hataskörben az
Ügyret közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmét további érdemi

nélkül . elutasítja és ezzel egyidejűleg a haziorvos igazolésa mellékelten
kérül:

A szociális igazgatítsi eljarás költség és illetékmentes.

Ezen hatÁrozat ellen a kézÁemételtől számtitott 15 napon belül a Budapest Fővaros II.
Kerületi Önkormányzat Képviselő-testtiletéhez címzeít, de Hivatalomnál benyujtandó
illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Kovalszky Pál Jenőné ígazolvány
kérelemmel fordult a

yzata Képv i s el ő -t e s tül et éne k
szabályozásáról szóló

c) pontja alapján
a szociális, a g/er és glermelwédelmi ellátások helyi
l2/20]0.(I/.3],) önkormányzati rendelete 27, § 0 bekezdés
közgtóglellátásra jogosult, qrt!$0. életévét a kérel,qr betaltatte és
családjában az e

módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
50,§ (2) bekezdésben meghatározott havi rendszeres góglító eltátásónak koltsége eléri az
öregségi nwgdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át (5700 Fü.r
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l, lÜ rtű-
Az e\juás során megállapítottam, hogy a nevezett nyugdíj

0

Tekintettel arrq hogy a jogosultság feltételei szerint nem állnak fenn, így kérelmét

63l2006.(III.27.)ró'..a"y.J"a"letáo.5(1)bekezdésb)pontja'".dffi.
vizs sálat nélktil elutasítottam.

-

Határozatom az Szt. 16. §, 50. § (3) bekezdésén, a pénzbeli és természetbeni szociális

ellátások igénylésének és áegállapiÜraouk, valamint folyosíüásárrak részletes szabálYairÓl

szőIő $t2ő0o.1nr. 27.) Kormáyrendelet 2.§-án, valamint a 35-36.§-an, valamint a BudaPest

Fővaros II. Keriilet önt ormun}"ata Képviselő testtiletének a szociális, a gYennekjÓléti és

g}ermekvédelmi ellátások hel}i szabál}ozásárőI szőlő l2l2010.(V.31.) rendelet 27. § (1)

bekezdés c) pontján alapul.

A hatósag haüísköre és illetékessége a Szt. 4/A§. és a 32lA.§ (1) bekezdésében foglaltakon

alapul.
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kohlrusz kristóf
vezető tanácsos
szo ciálpo litikai iigy intéző
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{Jár^ Dr. Láng Zsolt
'' F Q, polgármest er megbizásából elj árva

I Budapest tl. kerületi Polgármesteri Hivatal
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