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Kezelőiroda:

tárgy: alkotmányjogi panasz az 1993. évi III., az Sztv 45S és a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának 37/2004 (VII. 15.) 18s-val
kapcsolatban, az AB törvény 26S(2) alapján, azaz, Alaptörvény ellenes
jogszabály rendelkezésének alkalmazásával, bírói döntés nélkül következett és
következik be a jogsérelem, így orvoslásra szolgáló közvetlen eljárás nincs

Az ügy: az Önkormányzathoz fordultam átmeneti segélyért, amiről az Szt. törvény úgy
rendelkezik, hogy az adható alkalmanként és havi rendszerességgel. A kifogásolt
önkormányzati rendelet azonban csak az alkalmanként adható segélyt biztosít úgy, hogy két
alkalom között legalább három hónapnak el kell telnie. Az Önkormányzat a rendeletében
foglalt alkalmanként adható átmeneti segélyt biztosította - ezért nem tudom az önkormányzati
rendeletet közvetlenül támadni -, azonban a Kormányhivatalhoz fordultam azzal a kéréssel,
hogy állapítsa meg, hogy Szt. törvény ellenes-e az önkormányzati rendelet. A Kormányhivatal
arra a megállapításra jutott, hogy nem, mert az Szt. az csak "kerettörvény", attól el lehet témi.

Álláspontom szerint megsértett Alaptörvénybe foglalt jogok:

1. II. cikk, az élethez és emberi méltósághoz való jog, ha az Szt. törvény és így az
önkormányzati rendelet nem biztosítja azt, hogy a minimális megélhetéshez
szükséges feltételeket az arra rászoruló emberek ne kapják meg. Illetve
önkormányzati hatáskörbe sorolja azt, hogy az élethez való jog az csak alkalmi
vagy havi rendszerességű legyen, illetve lakóhelytől fiiggjön;

2. XV. cikk, a törvény előtt mindenki egyenlő, jogokat megkülönböztetés nélkül
kell biztosítani - azaz lakóhelyre és önkormányzatra tekintet nélkül;

3. XIX. cikk, szociális biztonság megléte nem fiigghet a helyi önkormányzattól;

Kérem, amennyiben az Szt. törvény Alaptörvény ellenesnek találtatik a fentiek miatt,
úgy azt megsemmisíteni szíveskedjenek az önkormányzati rendelettel együtt. Amennyiben
pedig az Szt. törvény nem, csak annak alkalmazása, önkormányzati rendeletben megvalósítása
Alaptörvény ellenes, úgy az önkormányzati rendelet megsemmisítéséről intézkedni
szíveskedjenek. Valamint kérem, hogyarészemre nyújtandó havi rendszerességű átmeneti
segély megítéléséről is intézkedni szíveskedjenek!

Budapest, 2014. január 26.
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