
Hajdúbagos Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

7/2005. (IV.13.) ÖR számú rendelete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

 

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

 

 

1.§ A rendelet 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó   

a) magyar állampolgárokra, 

b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, 

c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, 

(2) A 5.§ (2) bekezdésben meghatározott ellátások tekintetében az a-d) pontokban 

meghatározottakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a 

külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. tv. rendelkezései szerint 

jogszerűen a község területén tartózkodó állampolgáraira is. 

(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá 

a) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben 

meghatározott, valamint 

b) a 32/B. § (1) bekezdésében 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 

jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes 

tartózkodási engedéllyel rendelkezik.” 

 

2.§ A rendelet 4.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„4.§ (1) A szociális igazgatással kapcsolatos önkormányzati feladat- és hatásköröket a (2) bekezdés 

kivételével a Szociális és Egészségügyi Bizottság gyakorolja. 

(2) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át  

a) a rendszeres szociális segély iránti kérelmek elbírálását, a támogatás szünetelésével, 

megszüntetésével, továbbfolyósításával kapcsolatos döntéshozást, 

b) átmeneti segély megállapítását azonnali intézkedést igénylő esetben, 

c) az 5.§ (2) bek. szerinti támogatás megállapítása, 

d) szociális kölcsön iránti kérelmek elbírálása, 

e) temetési segély iránti kérelmek elbírálása, 

f) köztemetés elrendelése.” 

 

3.§ Az 5.§ jelenlegi szövegének számozása (1) bekezdésre módosul, és a következő (2) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

 „(2) Az önkormányzat tekintet nélkül az Önkormányzat hatáskörére és illetékességére, köteles az 

arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a 

rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.” 

 

4.§ (1) A 9.§ (1) bek. b) pont helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő c) ponttal 

egészül ki: 

 

 „”b) a lakás nagysága nem haladja meg a rendelet 1. sz. melléklete szerinti lakásméretet, valamint 



c) az egy főre jutó havi nettó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200%-a.” 

 

(2) A 9.§ (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„Jogosult lakásfenntartási támogatásra az (1) bekezdésben meghatározottaknak megfelelő személy, 

ha a lakásfenntartás indokolt havi költsége eléri a háztartásban élők havi nettó összjövedelmének  

20%-át.” 

 

5.§ A 13.§ a következő (6) bekezdéssel egészül ki:  

 

„(6) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. 

évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.” 

 

6.§ A 17.§ helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„17.§ Hajdúbagos Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások körében a 

„Falugondnokság Hajdúbagos” Közhasznú Társaság útján alapellátásként  

 

- szociális étkeztetést, 

- házi segítségnyújtást, 

- családsegítést, 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

- közösségi ellátásokat, 

- nappali ellátást  

biztosít.” 

 

8.§ A 19.§ helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„19.§ (1) Az önkormányzat a „Falugondnokság Hajdúbagos” Közhasznú Társaság gondozói útján 

házi segítségnyújtás keretében gondoskodik  

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, 

d) azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő 

visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.” 

 

9.§ A rendelet a következő 20/A.§-sal egészül ki:  

 

„20/A.§ Az önkormányzat jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít „Falugondnokság 

Hajdúbagos” Közhasznú Társaság útján a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 

helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 

fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 

felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából.” 

 

10.§ A 21.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„21.§ (1) Az önkormányzat az Idősek Klubjában „Falugondnokság Hajdúbagos” Közhasznú 

Társaság útján nappali ellátást biztosít az intézmény szakmai programjában meghatározott ellátotti 



csoport számára. A nappali ellátás keretében lehetőséget nyújt a napközben tartózkodásra, társas 

kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint a 

napközbeni étkezésre.” 

 

8.§ 

 

(1) A rendelet 22.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Az alapszolgáltatások keretében biztosított ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak: 

 

- A szociális étkeztetés és a nappali ellátás intézményi térítési díja:  368.-Ft/nap 

- A kihordásos ebéd intézményi térítési díja:     428.-Ft/nap 

- A házi segítségnyújtás óradíja:       220.-Ft/óra” 

 

(2) A rendelet 22.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A személyi térítési díjakat az intézményi térítési díj alábbi százalékában kell megállapítani: 

 

Egy főre jutó jövedelem  Étkezés térítési díja  Kihordásos ebéd díja 

 

40000.-Ft-ig      69%     73% 

40001.-Ft-tól 60000.-Ft-ig     82%     84% 

60001.-Ft-tól     100%    100% 

 

9.§ Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet 2005. május 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépése előtt benyújtott, de 

még el nem bírált kérelmek elbírálásánál alkalmazni kell. 

 

Hajdúbagos, 2005. április 13. 

 

_____________________                                                 _____________________ 

Szabó Lajos         Jenei Attila 

             polgármester             jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2005. április…..   

 

   ___________________ 

              Jenei Attila 

              Jegyző 


