
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2011. (III.11.) KT. számú rendelete 

 

Hajdúbagos Önkormányzat képviselő-testületének a szociális ellátások helyi rendszeréről 

szóló 2/2009.(III.01.) Ör. számú rendeletének (tovább: R.) módosításáról 

 

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 35. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazással alapján az alább rendeletet alkotja: 

 

 

1. § 

 

A R. új 6/A. §-sal egészül ki: 

 
„A bérpótló juttatás megítélésének és folyósításának egyéb feltételei 

 

6/A. § 

(1) A bérpótló juttatásra való jogosultság – a Szoctv.-ben meghatározott feltételeken túl – 

további feltétele, hogy a kérelmezőnek, illetve a jogosultnak (tovább: kérelmező): 

a) a lakókörnyezete – (2) bekezdésben meghatározottak szerint – rendezett legyen, 

b) kiskorú gyermekei tisztán, gondozottan látogassák Hajdúbagos Önkormányzat nevelési- és 

oktatási intézményeit. 

c) a szülő a gyermekeit rendszeresen táplálja. Rendszeres táplálásnak minősül, ha napi 

háromszori étkezést biztosít számukra, amelyből a főétkezés melegétel. 

(2) A lakókörnyezet akkor tekinthető rendezettnek, ha: 

a) a kérelmező, vagy a jogosult által életvitelszerűen lakott lakás, ház tisztasága az alapvető 

higiéniai feltételeknek megfelel, így különösen a falak, a burkolatok, a textiliák tiszták, 

nem tapasztalható rágcsáló jelenléte, vagy ha igen, azok irtását igazoltan elvégzik,    

b) az udvar és a kert gyomtalanított, burjánzó növényeket nem tartalmaz, felesleges lomoktól 

mentes, nem tapasztalható rágcsáló jelenléte, vagy ha igen, azok irtását igazoltan elvégzik, 

c) a kerítéssel körülhatárolt terület gyomtalanított, 

d) az ingatlan előtti járda tiszta, téli időszakban csúszásmentesített, 

e) az ingatlan előtti csapadékvíz elvezető árok rendszeresen ki van takarítva, 

f) az ingatlan rendeltetésszerű használatának és állagmegóvásának érdekében az alapvető 

javítási, karbantartási munkákat elvégezték, leomló vakolatokat eltávolítják, 

g) sem a lakás, sem az udvar nem tartalmaz kommunális hulladékot vagy egyéb szemetet,  

h)  a kérelmező, vagy a jogosult igénybe veszi a településen szervezett rendszeres 

szemétszállítást. 

(3) A kérelmező kiskorú gyermeke akkor tekinthető tisztának, ha: 

a) a gyermek nem tetves, 



b) otthoni, intézményi ruhája, cipője mosott, tiszta, 

c) a gyermek minden testrésze tiszta, mosott, 

d) keze, körme, haja, arca, foga ápolt, mentes minden szennyeződéstől. 

(4) Megfelelő táplálásnak minősül, ha a szülő 

a) gyermekének napi háromszori étkezést biztosít, amelyből ez – lehetőleg az ebéd – 

melegétkezés, 

b) az oktatási intézménybe járó gyermekének tízórait csomagol minden tanítási napon. 

(5) A lakókörnyezet (2) bekezdés szerinti rendezettségéről a jegyző a kérelem benyújtását követő 

5 napon belül helyszíni szemlén meggyőződik. Megállapításairól jegyzőkönyv készül, illetve a 

szemlén tapasztaltakat fényképpel dokumentálja. 

(6) A (3) bekezdésben meghatározottakat a jegyző ellenőrzi. Az ellenőrzés során a (3) 

bekezdésben meghatározottak vonatkozásában jelentést kér a nevelési és/vagy az oktatási 

intézménytől. 

(7) A (4) bekezdés a) pontját a családsegítő és az oktatási vagy nevelési intézmény közösen 

ellenőrzi. A (4) bekezdés b) pontját az oktatási intézmény tanárai ellenőrzik. A heti ellenőrzésről 

az ellenőrző személyek jegyzőkönyvet készítenek, és azt megküldik a jegyzőnek. 

(8) Ha a kérelmező, illetve a jogosult nem felel meg a (2)-(4) bekezdésben meghatározott 

feltételeknek, a jegyző a szükséges határidő tűzésével – az elvégzendő feladatok konkrét 

megjelölésével – felszólítja a kérelmezőt a feltételek teljesítésére.  Aki a felszólításnak a megadott 

határidőn belül nem tesz eleget, azzal szemben az Szt. 36. § (2) bekezdés d) pontjában 

meghatározottaknak van helye. 

(9) A jegyző döntése ellen, a döntés kézhezvételét követő 8 napon belül a képviselő-testülethez 

lehet fellebbezni. A fellebbezésről a képviselő-testület 15 napon belül határozattal dönt. 

 

2. § 

 

(1) A rendelet 2011. március 11. lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 

alkalmazni kell. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 Szabó Lukács Imre sk.      Dr. Dászkál Tibor Ákos sk. 

      polgármester               jegyző 

     A rendelet kihirdetve: 2011. március 14. 

 

Dr. Dászkál Tibor Ákos sk. 

               jegyző 

 


