
HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

7/2003. (IX. 11.)ÖR. Számú 

RENDELETE 

Hajdúbagosi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt. ) 

foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja. 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapítsa a Hajdúbagosi 

Község Önkormányzata által pénzben és természetben biztosított egyes szociális ellátások 

formáit, szervezeti kereteit, a jogosultság feltételeit, az eljárási szabályokat, az ellátások 

igénybevételének módját, feltételeit és garanciát. 

A rendelet hatálya 

2. § 

(1)    A rendelet hatálya kiterjed Hajdúbagosi község illetékességi területén állandó lakcímmel 

rendelkező magyar állampolgárok, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal 

rendelkező bevándoroltakra, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert 

személyekre. 

(2)    A rendelet hatálya kiterjed továbbá minden olyan személyre, aki Hajdúbagos község 

területén sem állandó lakcímmel, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik, azonban az 

önkormányzat által nyújtott átmeneti segély, étkezés, szállás hiánya a rászoruló életét, testi 

épségét veszélyezteti. 

 

 

Eljárási rendelkezések 

3. § 

(1)    Az e rendeletben szabályozott pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások iránti 

kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, az ellátások megállapítására irányuló 

eljárás hivatalból is indítható. 



(2)    A rendeletben szabályozott szociális ellátások igényléséhez a kérelmező köteles 

becsatolni saját és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói jövedelméről, a család 

vagyoni helyzetéről szóló igazolásokat, valamint az igazolás alapjául szolgáló 

nyilatkozatokat, továbbá a 32/1993. (II.17.) Korm. rendeletben előírt mellékleteket az 

alábbiak szerint: 

a.) A havonta mérhető jövedelmek esetén a munkaviszonyban állóknak - a kérelem 

benyújtását megelőző 3 hónap nettó jövedelméről szóló – átlagkereset-igazolást; 

b.) Nyugdíjasoknak (rokkant nyugdíjasoknak), rendszeres pénzellátásban részesülőknek a 

kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt (nyugdíjigazolást) vagy az ellátást 

tanúsító egyéb okiratot; 

c.) Egyéb kereső tevékenységből származó jövedelmek esetén a kérelem beadását megelőző 

12 hónap nettó jövedelméről szóló hiteles ( APEH ) igazolást. 

(3)     Amennyiben a kérelmező a kötelezően előírt dokumentumokat nem csatolja 

kérelméhez, abban az esetben az eljárást meg kell szüntetni, illetőleg a rendelkezésre álló 

adatok alapján kell dönteni az ellátás megállapításáról. 

(4)    A szociális ellátások biztosítását megelőzően az ellátásról dönteni jogosult elrendelheti 

környezettanulmány készítését a kérelmező vagyoni és szociális helyzetének tisztázása 

céljából. 

(5)    Nem nyújtható pénzbeli ellátás annak a kérelmezőnek, aki olyan ingó vagy ingatlannal 

rendelkezik, amelynek hasznosításával – ha a hasznosítás a kérelmező lakhatását és 

létfenntartását nem veszélyezteti – szociális gondjait maga is képes lenne megoldani. 

(6)    Szükség esetében a kérelmező és a vele egy háztartásában élő közeli hozzátartozói 

kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. 

(7)    Az ellátást meg kell szüntetni amennyiben azt jogosulatlanul és rosszhiszeműen vették 

igénybe. A jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevevőt kötelezni kell az általa igénybevett 

ellátás visszafizetésére, a természetbeni szolgáltatás értékének megtérítésére. 

4. § 

(1)      A kérelemben foglaltak érdemi elbírálásáról az átruházott hatáskörben eljáró 

polgármester vagy a Szociális Bizottság határozattal dönt. A határozatban rendelkezni kell a 

kifizetés módjáról és a jogorvoslat lehetőségéről. 

(2)    A megállapított rendszeres pénzbeli ellátások havi jegyzékét a hónap utolsó 

munkanapjáig a Polgármesteri Hivatal elkészíti és a tárgy hónap 5. napjáig gondoskodik a 

jogosult részére, készpénzben történő kifizetésről. 

(3)    Az átmeneti segély és a temetési segély tekintetében, azonnali intézkedést igénylő 

esetében az ellátásról dönteni jogosult személy (bizottság esetén a bizottság elnöke) 

intézkedhet a házipénztárból történő kifizetésről. 

II. Fejezet 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FORMÁI 

5. § 



Hajdúbagos Község Önkormányzata által nyújtott szociális rászorultságtól függő ellátások: 

(1) Időskorúak járadéka; 

(2) Rendszeres szociális segély; 

(3) Ápolási díj; 

(4) Átmeneti segély; 

(5) Temetési segély; 

(6) Köztemetés; 

(7) Közgyógyellátás. 

Időskorúak járadéka 

6. § 

(1)    Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 

személyek részére nyújtott támogatás. Az ellátás megállapításánál a Szt. vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2)    Az időskorúak járadékának megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata a Szociális 

Bizottság hatáskörébe tartozik. 

(3)    Az időskorúak járadékára való jogosultságot kétévente felül kell vizsgálni. 

Rendszeres szociális segély 

7. § 

(1)    A Szt. 37/A-37-G.§-aiban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő személy 

részére a polgármester rendszeres szociális segélyt állapít meg. 

(2)    Az önkormányzat a rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult, aktív korú 

nem foglalkoztatott személy részére legalább 30 munkanap időtartalom foglalkoztatást 

szervez, amely közmunka, közhasznú munka vagy a települést érintő közfeladat ellátása 

céljából szervezett egyéb munka. 


