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Parád Nagyközség Önkormányzatának 

10/2011. számú határozata: 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati hatósági jogkörben eljárva 

Vályi Józsefné Parád, Toldi Miklós u. 14. szám alatti fellebbezését megvizsgálta és az alábbi döntést 

hozta:  
 

Határozat 

Parád Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete II. fokú önkormányzati hatóságként eljárva 

Vályi Józsefné Parád, Toldi Miklós u. 14. szám alatti lakos fellebbezését elutasítja ezzel együtt a Parád 

Nagyközség Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának a 2577-2/2010. számú 

határozatát, mely az átmeneti segély kérelem elutasításáról döntött helyben hagyja.  

A képviselőtestület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.  
 
 

Indokolás 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2010. december 14-i ülésén megvizsgálta a kérelemben 

foglaltakat és az alábbiakat állapította meg: A kérelemhez csatolt jövedelem igazolás szerint Vályi 

Józsefné parádi lakos nyugdíja 68.705.-Ft.  

Kérelmező a Heves Megyei Önkormányzat Parádi Idősek Szociális Otthonának lakója. Nevezett, 

Novaj, István u. 69. szám alatt rendelkezik ingatlannal, mely üresen áll. Fellebbezésében leírta, hogy 

az ingatlanon a vezetékes gázszolgáltatást kikapcsolták, de az alapdíjból és a kamatokból összesen 

34.439.-Ft tartozás halmozódott fel.  
 

Mivel kérelmező jövedelmi viszonyai alapján nem felelt meg az átmeneti segély megállapításához a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Tv.  törvény 45. §-ban, valamint 

Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 10/2009. (VIII. 03.) számú rendeletével módosított 6/2009. (V. 04.) számú 

rendeletében meghatározott feltételeknek, így a bizottság a kérelem elutasítása mellett döntött.  

Az önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében alkalmankénti átmeneti segélyben csak azt 

a személyt lehet részesíteni, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi 

minimumnyugdíj 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200%-át nem haladja meg. 

Ugyanezen rendelet 20. § (2) bekezdése szerint, különös méltánylást érintő élethelyzetbe kerülő 

igénylő esetekben a (1) bekezdésben meghatározott egy főre jutó jövedelemhatár 100 %-kal 

túlléphető. 
 

A képviselő-testület a bizottság döntését helybenhagyta, tekintettel arra, hogy különös méltánylást 

érintő élethelyzet fennállását nem látta bizonyítottnak.  
 

Mindezeket együttesen mérlegelte a testület és a rendelkező részben foglaltak szerinti elutasító döntést 

hozta. 

Kmf. 
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A kivonat hiteléül: Bocsiné Lázár Éva  
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