
Bajót Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2011. (IX.22.) önkormányzati rendelete  

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
6/2011.(IV.26.) rendelet módosításáról 

 
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§. (1) bek, 26.§., 32.§. (1),(3) 
bek., 37/D.§. (5) bek., 38.§. (9) bek., 43/B.§. (1) bek., 45.§. (1),(2) bek., 47.§. (1),(4) 
bek., 50.§. (2) bek., 92.§. (1), (2) bek. kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el: 
 

 
1. §         A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2011.(IV.26.) számú rendelet 

(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

 „(1) A kérelmező a szociális támogatás megállapítása érdekében írásbeli 
kérelmét a jogszabályban előírt formanyomtatványon köteles benyújtani 
vagy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatot kell tennie a szociális támogatás 
igényléséről.”   

 
2. §          A R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(6) A (2) – (5) bekezdésben felsoroltak ellenőrzése szúrópróbaszerűen, 

bejelentés, vagy hivatalos tudomásszerzés útján szerzett információ 
alapján, helyszíni szemle formájában történik. Az ellenőrzés tapasztalatait 
minden esetben jegyzőkönyvbe kell rögzíteni, a kifogásolt állapotról – 
amennyiben lehetséges – fényképfelvételt kell készíteni és azt a 
jegyzőkönyvhöz mellékelni, a jegyzőkönyvet pedig az ellenőrzött személy 
bérpótló juttatásra való jogosultságát megállapító ügyében keletkezet 
iratanyagához kell csatolni.”  

 
3. §          A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
  
                „5. § (1) Nem nyújtható támogatás annak, aki az alábbiakban                             

meghatározott lakás alapterületénél nagyobb lakásban lakik: 
            a. a háztartásban lakó egy személy esetén  35 m2 
                  b. a háztartásban lakó két személy esetén  45 m2 
                  c. a háztartásban lakó három személy esetén      55 m2 
                  d. a háztartásban lakó négy személy lesetén  65 m2 
                           e. ha négy személynél több lakik a háztartásban a d. pontban 

megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2, 
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 

 
          (2)  A községben a komfort nélküli, félkomfortos és komfortos  

lakások után adható lakásfenntartási támogatás. 
  

(3)    A helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, 
akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250 %-át. 



 
      (4) A lakásfenntartási támogatásnál figyelembe vett költség az egy 

négyzetméterre jutó havi költség, melynek összege 450 Ft.  
 
(5) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege nem 
lehet kevesebb  2.500,- Ft-nál.  

 
     (6) A támogatás havi részletekben vagy egy összegben is 

kifizethető, valamint természetbeni támogatásként is megállapítható. 
A támogatás formájáról a támogatást megállapító határozatban 
rendelkezni kell. 
 
(7) A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb 1 év. 

 
(8) a kérelmek benyújtása az év során folyamatos. 

  
(9) A támogatás megállapítása I. fokon a polgármester hatásköre.” 

 
4. §     (1)  A R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
                 „(2)   Sürgős szükség esetén, ha az igénylő életkörülményei az azonnali 

segítséget indokolják – különösen betegség, kórházi ápolás, baleset, 
Munkaügyi Hivatallal kapcsolatos együttműködés tejesítéséhez utazási 
költségtérítés – számára a polgármester átruházott hatáskörben maximum 
20.000 Ft átmeneti segélyt állapíthat meg. Ebben az esetben a 
megállapításhoz csak írásos kérelem és a igénylés okát igazoló 
dokumentum (idézés, beutaló, recept, stb.) szükséges. A 20.000 Ft 
átmeneti segély ismételten vagy részletekben havi rendszerességgel is 
megállapítható.  

 
4. §     (2)  A R. 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
                 „a) a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem  

haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %, 
egyedülálló esetén a 300 %-át,” 

 
5. §    (1)  A R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
      „(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat 
               a.  alapellátásként étkeztetést és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

     b. családsegítő szolgáltatást 
     biztosít. 
 
 
 (2)  A R. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
      „(6) A személyes gondoskodás körébe tatozó ellátásért térítési díjat kell 

fizetni. A térítési díj megállapítását és a befizetés rendjét a szociális 
étkeztetés díjáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.” 

 
 
6. §  Hatályát veszti a R. 1. § (1) bekezdés a) pontja, a 10.§ (1) bekezdés c) 

pontja, 3) és (5) bekezdés második mondata, valamint a 13. § (1) 
bekezdése. 



 
7. §      Ez a rendelet 2011. október 1-én lép hatályba, és az azt követő napon 

hatályát veszti. 
 

 
 
 
 

 Tóth Zoltán      Dérné dr. Varga Katalin 
 polgármester               mb. körjegyző 
 
 
 
 
 


