
Hajdúbagos Községi Önkormányzat 

 

10/2011. (V.26.) ÖR. sz. rendelet  

 

A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 2/2009. (III. 01.) ÖR. sz. rendelet (tovább: R.) 

módosításáról 

 

Hajdúbagos Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ 

(1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (továbbiakban Szt.) 115. § (1) bekezdésére figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A R. 8.§-a hatályát veszti. 

 

 

2. § 

 

A R. új 22/A. §-al egészül ki. 

 

„Intézményi térítési díj 

 

22/A. § 

 

(1) Hajdúbagos Önkormányzat fenntárásában működő Idősek Otthonának bentlakói vonatkozásában 

megállapított intézményi térítési díj egy havi összege: 151. 079 forint.  

 

(2) Amennyiben a Szt. szabályi, előírási alapján megállapított személyi térítési díj összege nem éri el 

az intézményi térítési díj összegét úgy az ellátást igénybevevő, a Szt.-ben meghatározott jelentős 

pénzvagyon vagy egyéb magánvagyon terhére köteles díjkülönbözetet minden hónapban kiegyenlíteni.  

 

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott díjkülönbözet vonatkozásában az ellátott nem tud 

olyan vagyonelemet felajánlani, amely elegendő biztosítékot nyújt az önkormányzat részére úgy 

helyette bármely hozzátartozója vagy bármely harmadik személy felajánlhat olyan vagyonelemet, 

amely megnyugtatóan tudja rendezni a (2) bekezdésben meghatározott díjkülönbözetet.  

 

(4) A (2) és a (3) bekezdés meghatározott vagyonelemek vonatkozásában a felek önálló szerződés 

keretében állapodnak meg, azon feltételekről, amelyek kellő garanciát nyújtanak az általuk elvárt 

jogokról és kötelezettségekről.  

 

(5) Kizárólagosan a (2) – (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése mellett lehet 

jogviszonyt létrehozni az intézmény és az ellátott között.  

 

3.§ 

 

A R.  új 22/B. §-sal egészül ki.  

 

Aranyalkony Prémium Klub 

 

22/B. § 

 

(1) Azon ellátott, aki a 22/A. § (2) – (3) bekezdésben meghatározott feltételeket teljesíti, akár saját, 

akár hozzátartozói vagy más személy jogán úgy azon személyek vonatkozásban Hajdúbagos 

Önkormányzata megállapítja az Aranyalkony Prémium Klubbot (tovább: Klub). 



 

(2) A Klub tagjai lehetnek az (1) bekezdésben meghatározott feltételen túl azon személyek, akik az 

intézménnyel jogviszonyban állnak és aláírják a Klubba történő belépés szándékát tanúsító 

nyilatkozatot.  

 

(3) A Klub tagsági jogviszonyának létrejövetelének feltétele az intézményvezető határozata. A Klub 

tagja az intézmény által kibocsájtott fényképes igazolvánnyal igazolja tagságát.  

 

(4) A Klub tagjai térítésmentesen jogosultak igénybe venni olyan szolgáltatásokat, amelyeket más, 

nem klubtag ellátottak térítés ellenében vehetnek igénybe. Ezen szolgáltatások vonatkozásban, az 

igénybe vehető szolgáltatások körét a fenntartó határozza meg. A fenntartó az intézményvezetővel 

egyezteti a szolgáltatásokat. A fenntartó a térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások 

vonatkozásában döntését határozattal hozza meg.  

 

4. § 

 

(1) A R. további rendelkezései változatlanul maradnak. 

(2) A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Hajdúbagos, 2011. április 20. 

 

 Dr. Dászkál Tibor Ákos sk.     Szabó Lukács sk. 

  mb. jegyző      polgármester 

 

KIHIRDETVE:  

Hajdúbagos, 2011. május 27. 

Dr. Dászkál Tibor Ákos  

mb. jegyző 


