
HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2004. ( II. 16. ) ÖR. számú 

RENDELETE 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

7/2003. (IX. 11.) ÖR. számú rendelet módosításáról 

1. § 

A rendelet 2. §-a az alábbi ( 3 ) bekezdéssel egészül ki: 

A rendelet hatálya az időskorúak járadéka, valamint az ápolási díj tekintetében kiterjed az 

Európai Gazdasági Térség állampolgáraira és – a törvényben meghatározott feltételek 

teljesülése esetén – a harmadik államból származó hozzátartozóira. 

2. § 

A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Hajdúbagosi Község Önkormányzata által nyújtott szociális 

rászorultságtól függő ellátások: 

    1./Időskorúak járadéka; 

    2./Rendszeres szociális segély; 

    3./Lakásfenntartási támogatás; 

    4./Ápolási díj; 

    5./Átmeneti segély; 

    6./Temetési segély; 

    7./Köztemetés; 

    8./Közgyógyellátás. 

A rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

Lakásfenntartási támogatás 

(1)     Lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a családnak, vagy személynek, aki 

     a./lakásban tulajdonosként (használóként, bérlőként, albérlőként) lakik, valamint 



     b./nem haladja meg 

    - a lakás a rendelet  1. sz. melléklete szerinti lakásméretet, 

    -az 1 főre eső nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200% 

(2)    A támogatás egyaránt vonatkozik komfort nélküli, félkomfortos, komfortos és  

összkomfortos lakásra. 

Jogosult az ( 1 ) bekezdés szerinti előírtaknak megfelelő személy (család) lakásfenntartási 

támogatására, ha 

     a./lakásfenntartás indokolt havi költsége meghaladja a háztartásban élők havi 

összjövedelmének 35%-át 

    b./a lakás fűtési költségeinek havi összege meghaladja a háztartásban élők havi 

összjövedelmének 20%-át. 

(3)    Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosult részére állapítható meg 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a 

társbérletet, az albérletet és a jogerős bírósági határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

(4)    Nem adható lakásfenntartási támogatás, ha a kérelmezőnek vagy a vele közös 

háztartásban élő hozzátartozójának lakáshasznosításból jövedelme származik. 

(5)    A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet az év bármely időszakában be lehet 

nyújtani.  

(6)    Az (5) bekezdés szerint benyújtott kérelemhez csatolni kell 

    a./ valamennyi jövedelemmel rendelkező családtag jövedelméről igazolást; 

    b./ a kérelem benyújtásának hónapját megelőző 3 havi közüzemi ( villanyáram, fűtés, víz-

szennyvíz, gáz, szemétszállítás, közös költség, kölcsöntörlesztő részlet felhasználást tanúsító) 

díjakról szóló számlákat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztését igazoló iratokat. 

Ha fűtési díjat a kérelmező nem tudja igazolni ( pl. fafűtés esetén ), akkor az átlag normatívák 

szerint lehet az igényt figyelembe venni. 

(7)    A lakásfenntartási támogatás odaítéléséről a Szociális Bizottság az 1.sz. mellékletben 

foglalt normatívák figyelembe vételével dönt úgy, hogy jogosultság esetén a támogatást a 

kérelem benyújtásának hónapjától kell megállapítani. 

(8)    A szociális Bizottság méltányosságból eltekinthet az 1.sz. melléklet I. pontjában  

meghatározott lakásnagyság vizsgálatától, amennyiben a kérelmező a jogosultság egyéb 

feltételeinek megfelel. 

(9)    A lakásfenntartási támogatás 12 hónapra terjed ki, mértéke 2.500.-Ft/hó. 



(10)    A megállapított támogatás folyósítása havonta pénztári kifizetéssel történik a 

Polgármesteri Hivatal pénztárában. 

(11)    A támogatás megszűnik a megállapító határozatban meghatározott idő elteltével, illetve 

a támogatásra okot adó körülmények megváltozásával. 

(12)    Új igénylő esetén a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt készít a kérelmező 

szociális helyzetének feltárása céljából, amely 2 év elteltével megismételendő. 

3. § 

(1)    A rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(2)    A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért járó térítési díj: 

    - A szociális étkeztetés intézményi térítési díja:                                   334.-Ft/nap 

    - A kihordásos ebéd térítési díja:                                                             384.Ft/nap 

    - Házi segítségnyújtás óradíja:                                                                 200.Ft/óra 

(2)    A rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(3)    A személyi térítési díjakat az alábbiak szerint kell megállapítani: 

Egy főre jutó jövedelem Étkezési térítési díja Kihordásos ebéd díja 

40.000.-Ft-ig 229.-Ft 279.-Ft 

40.001.-Ft-tól 60.000.-Ft-ig 270.-Ft 320.-Ft 

60.001.-Ft-tól 334.-Ft 384.-Ft 

 

4. § 

A rendelet a jelen rendelet 1. számú mellékletét képező melléklettel egészül ki. 

5. § 

(1)    E rendelet 2004. március 01-én lép hatályba, kihirdetésről a jegyző gondoskodik. 

(2) A rendelet előírásait a hatálybalépéskor már benyújtott, de még el nem bírált 

kérelmek elbírálásánál alkalmazni kell. 

 

Hajdúbagos, 2004. február 16. 

 

                 Szabó Lajos                                                    Jenei Attila 

                polgármester                                                          jegyző 



A rendelet kihirdetésre került: 2004. február 24.  

 

                                                                                         Jenei Attila 

                                                                                             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

Kimutatás 

a lakásfenntartási támogatás feltételeiről 

 

I.    A községben elismert lakásméret: 

1-2 fő estén 40m2 

3-4 fő esetén 80m2 

5 vagy annál több fő esetén  

személyenként +10m2 

 

II.    A községben az elismerhető költségek mértéke: 

    a./    A fűtésre fordított elfogadható maximális értékhatár: 

            - családi ház esetén:                            35.000 Ft/6 hó 

               (Egy fűtési idény 6 hónap) 

     

    b./    Az áramfogyasztás: 

- 1-2 fő esetén: 2.000.-Ft 



- 3-4 fő esetén: 3.500.-Ft 

- 5 fő felett: 5.000.-Ft 

 

    c./    Vízfogyasztás esetén: 1.500.-Ft/fő/hó. 

 

    d./    Lakbér, albérleti díj: legfeljebb 15.000.-Ft/hó 

 

    e./    Lakáscélú pénzintézeti hitel törlesztő részlete legfeljebb: 15.000.-Ft/hó 

 


