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K I V O N A T  
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képviselőtestületi ülésén készült jegyzőkönyvből 

 

 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 

7/2013. számú határozata: 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete II. fokú önkormányzati hatósági jogkörében 

eljárva az alábbi döntést hozta: 

Parád Nagyközség Önkormányzata a Szociális és Egészségügyi Bizottságának 24-2/2013. számú - 

átruházott hatáskörben hozott határozatát, - amelyben a Szabó Lajosné 3411 Szomolya, Szent L. u. 28. 

alatt lakó gondnok által képviselt Vályi Józsefné Parád, Toldi u. 14. sz. alatti lakos gondnokolt átmeneti 

segély megállapításának elutasításáról szólt, helyben hagyja. 

 

Ezen önkormányzati határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül – 

törvénysértésre hivatkozással – a területileg illetékes Egri Törvényszékhez címzett fellebbezéssel élhet. 

 

Indokolás 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Vályi Józsefné parádi lakos önkormányzati 

hatósági ügyében a fellebbezési eljárás vizsgálatakor, olyan tényt illetve körülményt, amely a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés, illetve 45. § (2) 

bekezdés rendelkezésébe illetve a települési önkormányzat módosított 7/2011. (X. 15.) számú 

önkormányzati rendeletének 18-22 § rendelkezésébe ütközne, nem tapasztalt. Az átmeneti segély 

megállapíthatósága szempontjából az önkormányzati rendelet szerinti jövedelemhatárt (71.250 Ft-ot) a 

kérelmező havi nyugdíja (75.145 Ft) meghaladja. A település közigazgatási területén található közösségi 

intézményben, az ott lakó gondozott megélhetése mindenkor biztosított. Alapvetően a hozzátartozó, 

gyermek(ek) kötelezettsége az idős szülőről való gondoskodás, így többek között a vagyoni ügyeiben 

való eljárás is. Vályi Józsefnének kettő élő gyermeke van, akik kötelezettségébe tartozik a szülőről való 

gondoskodás. 

Amennyiben ennek terhei a gyermek(ek) számára olyan fokú megterhelést jelent, amely a megélhetését 

veszélyezteti, a lakóhelye szerinti önkormányzattól kérhet segítséget, terhei enyhítésére. 

A rendelkező részben megjelölt fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 109. §  (1)bekezdés biztosítja, amely szerint az 

önállóan nem fellebbezhető végzések kivételével a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető ha 

a hatósági eljárásban a fellebbezésre jogosultak valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. 

Fentiekre tekintettel a testület a rendelkező részben foglaltak szerinti döntés hozza.  
 

 

Kmf. 
 

 

Mudriczki József sk.                                                Varró Gyula sk. 
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