
Hajdúbagos Község Önkormányzat 

2/2007. (II. 13.) ÖR. sz. rendelete 

a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

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

 

 

1.§  

 

(1) A rendelet 6.§ (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

„(5) Együttműködési kötelezettség megszegése: 

a) az önkormányzattal való kapcsolattartás elmulasztása, 

b) az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként nem veteti magát nyilvántartásba, 

c) az elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel nem működik együtt. 

 

(2) A 6.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(6) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegése, ha a segélyben részesülő személy a) a felajánlott 

és számára megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, 

b) ha az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg, 

c) a rendszeres szociális segélyre való jogosultság felülvizsgálatában nem működik együtt.” 

 

2.§  

 

A 17.§ helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

17.§ (1) Hajdúbagos Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében a 

„Falugondnokság Hajdúbagos” Közhasznú Társaság útján alapellátásként 

 

 szociális étkeztetést, 

 házi segítségnyújtást, 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

 nappali ellátást 

biztosít.  

 

(2) Az Önkormányzat a Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társuláson belül kötött 

intézményfenntartó társulási megállapodás alapján a Hosszúpályi Mikrotérségi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat útján családsegítést biztosít. 

 

(3) Az Önkormányzat a „Falugondnokság Hajdúbagos” Közhasznú Társaság útján bentlakásos idősek 

otthonában gondoskodik a Sztv. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott személyekről.” 

 

3.§  

 

A 21.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „21.§ Az Önkormányzat a Derecske-Létavértes Többcélú 

Kistérségi Társuláson belül kötött intézményfenntartó társulási megállapodás alapján a Hosszúpályi 

Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat útján 

gondoskodik a Sztv. 64.§-ban meghatározott szolgáltatásokról. A családsegítő szolgáltatás térítésmentes.  

 

4.§  

 

A 22/A.§ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az Idősek Otthonában a szerződéskötéskor 

fizetendő egyszeri hozzájárulás 

1 ágyas szoba: 3.000.000.- Ft/fő  

2 ágyas szoba: 1.600.000.-Ft/fő.” 

 

A 22/A .§ a következő (3) bekezdéssel egészül ki:  

„(3) A havonként fizetendő gondozási díj 

 alapszintű ellátás esetén havi 54.000.- Ft 



 emelt szintű ellátás esetén 69.000.-Ft 

 demens, pszichiátriai ellátott esetén havi 46.000.-Ft” 

 

5.§  

 

A 22/B.§ hatályát veszti. 

 

6.§  

 

A 23.§ (2) bekezdésében meghatározott összegek a következőre módosulnak:  

 

 A szociális étkeztetés és a nappali ellátás intézményi térítési díja 443.-Ft/nap 

 A kihordásos ebéd intézményi térítési díja 543.-Ft/nap 

 A házi segítségnyújtás óradíja 370.-Ft/óra 

 

7.§  

 

Ez a rendelet – 4.§ ,6.§ kivételével – 2007.március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2007.január 1-jétől kell 

alkalmazni. A  4.§,6.§ február 15-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  

 

Hajdúbagos, 2007. február ….. 

 

 

Istenes Gyula                                                   Jenei Attila 

polgármester                                                       jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2007. február 20.  

 

 

                                                                               Jenei Attila 

                                                                                   jegyző 

 


