
Hajdúbagos Községi Önkormányzat 

10/2009. (XI. 01.) ÖR. sz. helyi rendelete 

a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 2/2009.(III.01.) ÖR. sz. helyi rendelet módosításáról 

 

1.§ 

 

Az 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „1.§  

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Hajdúbagos Községi Önkormányzat közigazgatási területén élő, ott 

lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

a) magyar állampolgárokra, 

b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 

c) hontalanokra, 

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 

e) a Sztv. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében kiterjed továbbá az Európai 

Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó 

állampolgáraira is. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed 

a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 

szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint 

a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Hajdúbagos község területén 

gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint 

bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint 

b) a Sztv. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális 

biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és 

családtagjaikra történő alkalmazásiról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott 

jogosulti körbe tartozó személyre,amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben 

meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Hajdúbagos község 

területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény 

szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

 

2.§ 

 

(1) A 9.§ (6) bekezdése a következő, második mondattal egészül ki:”A kérelmeket a polgármester 

harminc napon belül bírálja el.” 

(2) A 9.§ (7) bekezdés utolsó mondata hatályát veszti. 

 

3.§ 

 

A 17.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

„17.§ (1) Az Önkormányzat a „Falugondnokság Hajdúbagos” Közhasznú Társaság útján 

gondoskodik azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről, akik azt 

önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, 

különösen 

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

d) szenvedélybetegségük, vagy 

e) hajléktalanságuk 

miatt. 

(2) Az (1) bekezdés tekintetésben szociálisan rászorultnak kell tekinteni 

a) kora miatt a 60 év feletti személyt, 

 b) egészségi állapota miatt azt a személyt, aki: 

- súlyos mozgáskorlátozott,  



- munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,  

akut vagy krónikus betegsége miatt önmagát ellátni időlegesen vagy véglegesen nem képes.  

c) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági 

támogatásban részesül. 

d) pszichiátriai betegsége, vagy szenvedély betegsége miatt szociálisan rászorult, aki ilyen okból 

igazoltan orvosi 

kezelés alatt áll; 

e) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki lakóhellyel nem rendelkezik, 

éjszakáit Hajdúbagos község közigazgatási területének közterületein tölti. 

f.) Szociálisan rászorulónak kell tekinteni továbbá az ápolási díjban, időskorúak járadékában, és 

egészségkárosodás jogcímén rendszeres szociális segélyben részesülőt 

 

4.§ 

 

A 18.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást 

igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása 

érdekében szükséges ellátást. 

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 

b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 

megtartásában való közreműködést, 

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást. 

 (4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően – a Sztv. 68/A. § (4) bekezdése, valamint a (8) 

bekezdése szerinti kivétellel - vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem 

alapján az intézményvezető kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.” 

 

5.§ 

 

Ez a rendelet 2009. november 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Hajdúbagos, 2009.  

 

Gyenge István sk.          Jenei Attila sk. 

                                Polgármester      jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2009. november 1-jén. 

 

 

         Jenei Attila  

             jegyző 


