
Hajdúbagos Községi Önkormányzat 

6/2006.(IV.05.) ÖR. sz. rendelete 

a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

9/2005.(IX.21.) ÖR. sz. rendelet módosításáról 

 

 

1.§ 

 

A 6.§ helyébe a következő szöveg lép: 

„(1) A rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos ügyek elbírálásánál a Szt. 37/A.§-37/H.§ 

rendelkezései alapján kell eljárni. 

 

(2) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának, 

folyósításának feltételeként köteles vállalni a beilleszkedést segítő programban való részvételt, 

egyben köteles együttműködni az önkormányzattal és a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ 

Létavértesi Kirendeltségével (továbbiakban együttműködésre kijelölt szervek). 

 

(3) Az együttműködés keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személy  

a) az együttműködésre kijelölt szerveknél nyilvántartásba veteti magát, és 

b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt 

szervekkel, továbbá 

c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat, és 

d) a rendszeres szociális segélyre való jogosultság felülvizsgálatában közreműködik. 

 

(4) A beilleszkedést segítő program a következőkre terjed ki: 

a) kapcsolattartás az önkormányzattal és a Munkaügyi Központ Kirendeltségével, 

b) a felajánlott és számára a Szt. 37/H.§ (6) bekezdése szerint megfelelő munkalehetőség 

elfogadása, 

c) a Munkaügyi Központ Kirendeltségénél álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel és az 

elhelyezkedés érdekében a Munkaügyi Központ Kirendeltségével való együttműködés. 

 

(5) Együttműködési kötelezettség megszegése: az önkormányzattal való kapcsolattartás 

elmulasztása, illetve a rendszeres szociális segélyre való jogosultság felülvizsgálatakor a 

közreműködés elmulasztása. 

 

(6) Együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha az együttműködésre köteles 

személy 

a) a Munkaügyi Központ Kirendeltségénél álláskeresőként nem veteti magát nyilvántartásba,  

b) a Munkaügyi Központ Kirendeltségével elhelyezkedése érdekében nem működik együtt. 

 

(7) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy az együttműködés vállalásáról a rendszeres szociális 

segély iránti kérelméhez köteles csatolni a  6. melléklet szerinti írásbeli megállapodást. 

 

(8) Az önkormányzattal való kapcsolattartás a rendszeres szociális segélyben részesülő személy az 

önkormányzat által meghatározott időpontban történő megjelenési kötelezettségét jelenti.” 

2.§ 

 

A 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7.§ Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt 

együttműködési kötelezettségét  a 6.§ (5) bekezdésében foglalt módon megszegi, a segély összegét 

az együttműködési kötelezettség megszegésének napjától számított 6 hónapig 75%-os mértékben 



kell folyósítani.” 

 

3.§ 

 

A 14.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„14.§  

(1) A szociálisan rászorult személy egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához 

kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében közgyógyellátásra jogosult az alábbi feltételek 

fennállása esetén.  

 

a) Az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át, és 

b) A havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 20%-át. 

 

(2) A közgyógyellátással kapcsolatos ügyekben a Szt. 49-53.§-a szerint kell eljárni.” 

 

4.§ 

 

A 23. § (2) bekezdése az alábbival egészül ki: 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítésmentes. 

 

5.§ 

 

A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

6.§ 

 

E rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba. 

 

 

Hajdúbagos, 2006. április 5. 

 

______________________ _____________________ 

Szabó Lajos sk. Jenei Attila sk. 

Polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2006. április …….. 


