
Parád Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

7/2011. (X. 15.) önkormányzati rendelete 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) helyi alkalmazására a következő rendeletet 
alkotja: 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

(1) A rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed a  Parád 
Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén élő lakó, tartózkodási hellyel 
rendelkező: 

a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, 
c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 

 (2) A rendelet hatálya az 1993. évi III. törvény 7.§ (1) bekezdésében meghatározott ellátások 
tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális 
Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. 
évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó 
állampolgáraira is. 

(3) A rendelet hatálya kiterjed 
a)  a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi  

rendeletben meghatározott, valamint 
b) az Sztv. 32/B.§ (1) bekezdésben meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a 

szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, 
önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK 
tanácsi rendeletben meghatározott jogosult körbe tartozó személyre, amennyiben az 
ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

(4) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete, átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottsága, 
polgármestere, valamint az intézményvezetője gyakorolja. 

 
2. § 

Az önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak 
átmeneti segélyt, étkeztetést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az 
életét, testi épségét veszélyezteti.  

3. § 
Eljárási szabályok 

 
(1) Az általános, minden, e rendeletben szabályozott szociális ellátásra érvényes eljárási 

szabályokat az 5-8. §-ok határozzák meg. 
(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat adott ellátási 

formák részletezik. 
 

Az eljárás megindítása 
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5. § 

(1) Az eljárás megindítása történhet: 
     - kérelemre, illetve   
     - hivatalból. 
  A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban illetve az Idősek Klubjában kell/lehet 
előterjeszteni. A kérelmet írásban kell benyújtani az e rendeletben meghatározott 
dokumentumokkal (igazolásokkal, nyilatkozatokkal) együtt. 

 
 (2) A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzati hivatallal a szociális helyzetének 

feltárásában. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól 
szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a rendelet az egyes 
ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek. 

 
Az ellátások megállapítása 

 
6. § 

(1) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, 
továbbá a hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a 
továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos 
hatáskörét: 

     - a Szociális és Egészségügyi Bizottságára, illetve a 
     - polgármesterre ruházza.  

     A bizottság, és a polgármester a szociális ellátás tárgyában – átruházott hatáskörében – 
hozott döntéséről határozatot hoz. A hozott testületi döntésről a kérelmező, a jegyző által 
a döntéshozó megbízásából kiadmányozott határozattal értesül. 

(3) A képviselő-testület  
      a) Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe rendeli az 1. sz. mellékletben felsorolt 

  b) polgármester hatáskörébe rendeli a 2. sz. mellékletben felsorolt ellátásokkal kapcsolatos 
döntéseket. 

(4) A Szociális és Egészségügyi Bizottság valamint a polgármester az önkormányzat 
képviselő testülete ezen rendelete és az 1993. évi III. tv. alapján köteles dönteni a 
hatáskörébe tartozó ügyekben. 

 
A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 

 
7. § 

A pénzbeli ellátások kifizetése a – 6. § szerint hozott – határozat alapján a polgármesteri 
hivatal pénzügyi munkakört ellátó munkatárásának a feladata, aki további feladatként: 
      a)   az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet; 
      b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és 

visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. 
 

A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai 
 

8. § 
(1) A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát – ha a Sztv. másként nem rendelkezik - 
     évente, egy ízben felül kell vizsgálni. 
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(2) A felülvizsgálat döntésre történő előkészítetése a jegyző feladata. 
 

Közfoglalkoztatás 
 

9. § 
 A települési önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci 
helyzetének javítása érdekében közfoglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási kötelezettség 
közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka (a továbbiakban együtt: az önkormányzat 
által szervezett foglalkoztatás) biztosításával teljesíthető. 
A foglalkoztatás megszervezését az önkormányzat másik önkormányzattal létrehozott társulás 
vagy más szervezet útján is végezheti. 
 

Pénzbeli ellátások 
 

10. § 
Az önkormányzat a következő pénzbeli ellátásokat állapítja meg: 
     - helyi lakásfenntartási támogatás, 
     - ápolási díj, 
       - átmeneti segély, 
   - temetési segély; 
 

Helyi lakásfenntartási támogatás 
Az ellátás feltételei 

 
11. § 

(1) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2011. október 15. napjától 425 Ft. 
      A továbbiakban a támogatás szempontjából figyelembe vehető elismert havi költség 

évente az önkormányzat költségvetési rendeletében nyer meghatározást 
(2) Helyi lakásfenntartásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási 

egységre számított jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 251-
270 % között sávjába esik és vagyonnal nem rendelkezik. A támogatás kiszámítása az 
Sztv. 38. § szerinti módon történik. 

(3) A lakásfenntartási költségnek minősül: a lakbér vagy albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti 
kölcsön törlesztő részlete, a csatornahasználati díj, a szemétszállítás költsége a 
villanyáram, a víz- és gázfogyasztás valamint a tüzelőanyag költsége. 

 (4) A helyi lakásfenntartási támogatás 6 hónapra állapítható meg. A kérelem időkorlát nélkül 
bármikor benyújtható. 

 
12. § 

(1) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a lakásfenntartás, 
illetve lakhatás költségeit igazoló dokumentumokat: 

a) a lakbér, illetve az albérleti díj esetében a lakásbérleti, illetve albérleti szerződést, 
illetve a díj kifizetésének egyéb okmányát, 

b) lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete esetében a törlesztés befizetését 
igazoló csekket, vagy pénzintézeti igazolást (bankszámla-kivonatot stb.),  

c) a közüzemi díjak esetében a településen közüzemi szolgáltatást végző szervek által 
kiállított közüzemi számlákat,  

d) egyedi fűtési lakások esetén a fűtés költségeit igazoló – a háztartási tüzelőanyagot 
forgalmazó által kiállított – számlát.  
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(2) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családja 
jövedelem igazolását. 

(3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást 
kérő milyen jogcímen lakik a lakásban. 

(4) A lakásfenntartási költségek számításánál irányadó időszak a kérelem benyújtását         
megelőző 3 hónap, tüzelőanyag (fa, szén) esetén az adott fűtési időszakban kiállított 
számla. 

13. § 
A lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is megállapítható. 
Ebben az esetben a támogatást a határozatban megjelölt közüzemi szolgáltató szerv 
számlájára kell utalni. A határozatban megjelölve a támogatási időszakot, a támogatott kiadás 
nemét, a fogyasztási helyet, a fogyasztó azonosító számát. 

 
Ápolási díj 

 
Az ellátás feltételei 

 
14. § 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 

 
15. § 

(1) „A települési önkormányzat képviselő-testülete ápolási díjat állapíthat meg annak a 
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását 
végzi. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított 
havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 
%-a, egyedülálló esetén annak 200%-a. 

(2) Az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 80 %-a. 
 

Speciális eljárási szabályok 
 

16. § 
(2) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos: 

a) igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, és 
b) szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. 

(3) A háziorvos az igazolását az Országos Orvosszakértői Intézet orvosi bizottságának 
szakvéleménye, vagy a megyei gyermek-szakfőorvos igazolása, illetőleg a fekvőbeteg-
szakellátást nyújtó intézmény vagy a területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa 
által kiadott zárójelentés, igazolás alapján állítja ki.  

(4) A kérelmet formanyomtatványon kell a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani.  
 

17. § 
Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. Az ápolási díjban részesülő 
személy – ide nem értve a Tbj. 26 §-a alapján nyugdíjjárulék fizetésére nem kötelezett 
személyt - az ellátás után nyugdíjjárulék és magán-nyugdíjpénztári tagság esetén magán-
nyugdíjpénztári tagdíj fizetésére kötelezett. 
A települési önkormányzat az ápolási díj folyósításának időtartamára a társadalombiztosítási 
járulék nyugdíjbiztosítási ágazatára jutó járulék fizetésére kötelezett. 

 
Átmeneti segély 
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18. § 

Az ellátás feltételei 
 

(1)  Az önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek részére átmeneti segélyt nyújt. 

(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, 
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy 
alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi 
segítségre szorulnak. 

(3)  Az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. 
(4) Az átmeneti segély adható alkalmankénti és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti 

segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben 
támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető. A havi rendszerességgel 
adott átmeneti segély jövedelemkiegészítő támogatásként, rendszeres nevelési 
támogatásként is megállapítható. 

(5) Az önkormányzat döntése alapján a (4) bekezdésben meghatározott, havi rendszerességgel 
adott átmeneti segély a következő jogcímeken, ellátási formaként is úgymint, térítési díj, 
alapvető élelmiszer, napi egyszeri meleg étel, tűzifa, oktatási támogatás megállapítható.  

 
19. § 

(1) Alkalmankénti átmeneti segélyben csak azt a személyt lehet részesíteni, akinek 
családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi minimumnyugdíj 200 %-
át, egyedül élő esetén annak 250 %-át nem haladja meg. 

(2) Különös méltánylást érintő élethelyzetbe kerülő igénylő esetekben a (1) bekezdésben 
meghatározott egy főre jutó jövedelemhatár 100 %-kal túlléphető. 

(3) Ugyanaz a család egy naptári éven belül legfeljebb 4 alkalommal részesülhet átmeneti 
segélyben. 

 
20. § 

(1) A havi rendszerességgel adott átmeneti segélyben csak azt a személyt lehet részesíteni, 
akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg. 

(2) Különös méltánylást érintő élethelyzetbe kerülő igénylő esetekben a (1) bekezdésben 
meghatározott egy főre jutó jövedelemhatár 100 %-kal túlléphető. 

(3) A havi rendszerességgel folyósítható átmeneti segély időtartama a 10 hónapot nem 
haladhatja meg. 

Speciális eljárási szabályok 
 

21. § 
(1) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja 

jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező és 
pályakezdő személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot.   

(2) Amennyiben a rászorultsággal, illetve a nyújtott átmeneti segély a segély céljának 
megfelelő felhasználásával kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező köteles a hivatal 
által kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közreműködni. Ha a 
közreműködést megtagadja, kérelme elutasítható. 

 
22. § 
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(1) Az alkalmanként megállapított átmeneti segély összege esetenként 1.000.-Ft-nál 
kevesebb, és 40.000.- Ft-nál több nem lehet. 

(2) A rendszeresen adott – a 21.§ szerinti – átmeneti segély havi összege nem lehet kevesebb 
2.000. Ft-nál, és magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél. 

(3) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott segély összege alkalmanként maximum 
40.000.- forint. A kölcsönt adott évben maximum 2 alkalommal lehet igénybe venni. Az 
ismételt igénybevétel feltétele, az előző kölcsön visszafizetése. 

  A kamatmentes kölcsönt maximum 5 hónap időtartamra lehet nyújtani. 
  A határozatban rendelkezni kell a visszafizetés határidejéről, a törlesztés összegeiről, vagy 

összegéről. 
(4) Indokolt esetben a segélyben részesített személyt kötelezni lehet a segély felhasználásáról 

történő elszámolásra. Ez esetben a határozatban a felhasználás célját, és a felhasználásról 
történő elszámolási kötelezettséget is meg kell határozni. 

 (5) Átmeneti segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben  
a) a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni és 
b) a jegyző által készített környezettanulmány, valamint a köztudomású tények alapján 

bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező a részére megállapított átmeneti segélyt nem 
a saját vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre (hanem például 
élvezeti cikkekre) fordítaná, részére az átmeneti segélyt természetben kell 
megállapítani. 

(6) Az (5) bekezdésben foglalt természetbeni ellátás formái jellemzően a következők 
lehetnek: 
         -   a település élelmiszert forgalmazó boltjaiban kizárólag közvetlen fogyasztásra 
            alkalmas alapvető élelmiszer beszerzésére jogosító utalvány   

           - tűzifa beszerzésére jogosító utalvány  
           - cipő, felsőruházat, tanszer, taneszköz biztosítása az oktatási intézmény, 

gyermekjóléti szolgálat és idősek klubja közreműködésével 
(7) Az átmeneti segély megállapítását követően a természetbeni ellátás – jogosult számára 

történő – biztosításáról, az ellátás megszervezéséről a jegyző gondoskodik. 
 

Temetési segély 
 

23. § 
(1) Az önkormányzat temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről 

gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles 
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti. 

(2) Temetési segély nem állapítható meg annak: 
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj 

  mindenkori legkisebb összegének ötszörösét, egyedülálló esetén a 
  hatszorosát. 

b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési  
hozzájárulásban részesült. 

 
Speciális eljárási szabályok 

 
24. § 

(1) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő 
vagy vele azonos lakcímen élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát. 
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(2) Ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési 
önkormányzattól kérik, a kérelemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt halotti 
anyakönyvi kivonatát is. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A 
megállapított segély összegét – vagy a kérelem elutasításának tényét –, illetve a határozat 
számát a jegyző a számlákra rávezeti. 

(4) Temetési segély megállapítható a temetés költségeit igazoló számla hiányában is – ha a 
segélyt megítélő határozatban rendelkeznek a folyósított összeggel kapcsolatos utólagos 
elszámolási kötelezettségéről. 

 
25. § 

(1) A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek  
10 %-ánál, (15.000,-Ft) de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése 
a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 

(2) Az (1) bekezdés értelmében a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 2011. október 
15-től 150.000,- Ft.  

 
Természetben nyújtott szociális ellátások 

 
26. § 

(1) Az adott pénzbeli ellátás tekintetében hatáskörrel rendelkező szerv (hatáskör átruházás 
esetén személy) döntése alapján egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben 
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatóak. 

(2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi 
díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi 
szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. 

27. § 
Az önkormányzat a következő természetben nyújtott szociális ellátásokat állapítja meg: 

 a) pénzbeli ellátások, melyek természetben is nyújthatóak: 
  - lakásfenntartási támogatás, 
  - átmeneti segély, 
  - temetési segély; 
 b) jellegükből fakadóan természetbeni ellátások: 
  - a köztemetés, 
  - közgyógyellátás, 

                    - élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díjak, illetve a 
gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi 
szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatások. 

 
Közgyógyellátás 

 
28. § 

Az a szociálisan rászorult személy jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében 
a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200 %-ánál, (jelenleg 57.000,-Ft) egyedül élő esetén 250 %-
ánál (jelenleg 71.250,-Ft) alacsonyabb. 

b) A havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja.” 

 
VI. 
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Szociális szolgáltatások 

29. § 
Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítja a személyes 
gondoskodást nyújtó, következő alapszolgáltatási formákat: 

a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) családsegítés, 
d) nappali ellátás 
e) támogató szolgáltatás 
 

Étkeztetés 
 

30. § 
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak és eltartottjai(k) részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

       - szociális rászorultság körébe tartozik, ha az érintett családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum 170 %-át, egyedül élő esetében 220 
%-át 

(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora (65 év) 
vagy – életkortól függetlenül, háziorvosa által igazoltan - egészségi állapota miatt nem 
képes az (1) bekezdés szerinti étkezésről más módon gondoskodni. 

(3) A településen élő fekvő beteg, mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező személyek 
részére segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására, az étel 
napi rendszerességgel történő térítésmentes házhozszállításával. 

(4) Az étkezési alapszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmet formanyomtatványon az 
Idősek Klubja vezetőjéhez kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a kérelmező és 
családja jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolásokat. 

 
31. § 

(1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat: 
a) az ellátást igénybe vevő jogosult, 
b) a felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, 
c) a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni. 

(2) A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel 
kapcsolatosan felmerült költségnek egy ellátottra jutó napi összege (a továbbiakban: 
élelmezési térítés). 

(3) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátás személyi térítési díját a 
képviselőtestület minden évben a költségvetés készítésével egy időben külön rendeletben 
állapítja meg 

 
32. § 

Az önkormányzat e feladatát a központi konyha és idősek klubja intézmény bevonásával látja 
el. 

Házi segítségnyújtás 
 

33. § 
Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni: 
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a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját 
erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, 

b) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint 
szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos 
feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására 
képesek, 

c)  azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási 
formát igénylik. 

 
34. § 

A házi gondozási körzet olyan szociális alapellátási egység, amelyet a települési 
önkormányzat a házi segítségnyújtás feladatainak ellátására legfeljebb 800 lakost magában 
foglaló területen a közigazgatási határain belül kijelöl. 
1. számú körzet: Parádóhuta település rész + Kékesi út, II. Rákóczi F. út, Ady E. út, Sziget,     
Ifjúság út, Hársfa út, Béke út, Szabadság út, Várhegy út, Akácfa út, Petőfi út, Kossuth L. út 1. 
- 87. és a 2. - 144. számú ingatlanai. 
2. számú körzet: Parádfürdő településrész + Kristály út, Émály út, Fehérkő út, Cifra út, 
Kossuth L. út 144. - 378. és 87. - 221. számú ingatlanai. 

 
Családsegítés 

 
35. § 

Az önkormányzat a családsegítést a külön jogszabályban meghatározott képesítési 
előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával, a gyermekjóléti szolgálat intézmény 
keretei között látja el. 
 
 

36. § 
A családsegítő szolgálat részéről az egyén és család számára nyújtott szolgáltatás 
térítésmentes. 

 
A közösségi ellátások 

 
Támogató szolgáltatás 

 
37. § 

(1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, 
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük 
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása 
révén. Az önkormányzat a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását 
jelenleg a családsegítés keretében biztosítja, de a társulási megállapodás keretei között is 
létrehozható. 

(2) A támogató szolgálat ellátja az Sztv. 65/C. § (3) bekezdése szerinti feladatát. 
 (3) A támogató szolgáltatásról az önkormányzat úgy gondoskodik, hogy a feladatokat nem 

maga látja el, hanem segítséget nyújt az ellátást igénylőnek a speciális ellátásokhoz való 
hozzájutáshoz. 

(4) A segítségnyújtás keretében az önkormányzat információt ad az érintetteknek, hogy a 
szolgáltatásokat hol, hogyan, milyen feltételek mellett lehet igénybe venni. 

 
Nappali ellátás 
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38. § 

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget 
a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik 
kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. 
 

39. § 
 A települési önkormányzat helyi szociálpolitikai kerek-asztalt működtet. A helyi 
szociálpolitikai kerek-asztal évente legalább egy alkalommal ülésezik, melynek tagjai a       
települési szociális, gyermekjóléti intézmények vezetői, fenntartó képviselői, polgármester,  
szociális bizottság elnöke, háziorvos, védőnő, rendőr, családgondozó A rendezvény célja a 
szolgáltatásfejlesztési koncepcióban megfogalmazásra kerülő feladatok megvalósulásának, 
végrehajtásának figyelemmel kísérése. 
 

Hatályba léptető rendelkezések 
 

40. § 
(1) E rendelet 2011. október 15. napján lép hatályba.  
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletek, és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.  

(3) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Parád Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 10/2009.(VIII. 03)) rendeletével módosított 6/2009.(V. 04.) önkormányzati 
rendelete. 

 
1. számú melléklet 

 
a rendelet 6. § (2) bekezdéséhez 

 
A képviselő-testület az alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket ruházza át a 

Szociális és Egészségügyi Bizottságára: 
 
- térítési díj mérséklése 
- ápolási díj megállapítása Szoc. tv. 43/B. § 
- átmeneti segély megállapítása 
- lakásfenntartási támogatás megállapítása 
 

2. számú melléklet 
 

a rendelet 6. § (2) bekezdéséhez 
 

A képviselő-testület az alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket ruházza át a 
polgármesterre: 

- köztemetés elrendelése 
- méltányossági jogkörben átmeneti segély folyósítása 
- hajléktalan átmeneti elhelyezése 
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3. számú melléklet 
 
A helyi lakásfenntartási kiadások költségszámítása Parád Község területén 100 m2-es 
ingatlant figyelembe véve: 
 

- villamos energia díj:  18.600.-Ft/hó 
- ivóvíz díj:  1.400.-Ft/hó 
- csatornahasználati díj:  1.400.-Ft/hó 
- fűtési költség:  18.800.-Ft/hó 
- szemétszállítási költség:  1.400.-Ft/hó 

 
 
Parád, 2011. október 10.  

 
 

              Mudriczki József sk.                                               Varró Gyula sk.  
               polgármester                                                                  jegyző 

 
 
Záradék:  
 A rendelet kihirdetve 2011. október 10-én. 
 
        Varró Gyula sk.  
            jegyző 
 


