
 

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2009. (V.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és 131.§ (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2009. (V.28.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) . 11.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén, akinek havi jövedelme nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,” 

 

(2) A R.13.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200%-át, gyermekét egyedül nevelő személy esetén, akinek a 

havi jövedelme nem haladja meg az öregégi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.” 

 

2.§ A R. 11.§ (10) bekezdésében és a 13.§ (4) bekezdésében a „(pl.: számla, nyugta)” szövegrész 

helyébe a „(számla, nyugta, feladóvevény)” szövegrész lép. 

 

3.§ A R. 15.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„azt a személyt, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén 250%-át, és” 

 

4.§ A R. a következő 15.§ (1a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„Adósságkezelési szolgáltatás setén az elismert lakásnagyság: 

a) családi ház esetében 100 m
2
 a háztartásban lakók számától függetlenül, 

b) tömblakás esetén: 

ba) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m
2 

bb) ha a háztartásban két személy lakik 45 m
2
 

bc) ha a háztartásban három személy lakik 55 m
2
 

bd) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m
2 

be) ha a háztartásban négy személynél több lakik, akkor a bd) pontban megjelölt 

lakásnagyság minden további személy után 5-5 m
2
, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás 

nagysága.” 

 

5.§ A R. 15.§ b) pontjában a „9.§ (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „15.§ (1a) 

bekezdésében” szövegrész kerül. 

 

6.§ A R. 19.§ (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„80. életévét betöltötte vagy” 
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7.§ (1) A R. 22.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A szociális étkeztetés térítési díját utólag a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell 

megfizetni.” 

 

(2) A R. 22. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A szociális étkezés intézményi térítési díja 320,- Ft/fő/ellátási nap az étel helyszínen történő 

elfogyasztása és az igénybevétel helyére történő kiszállítás esetében is. Intézményi térítési díj 

házhozszállítással 320,- Ft/adag.  

A fizetendő térítési díj az igénybevevő jövedelmi viszonyának figyelembevételével az alábbi 

összegű kedvezménnyel csökken: 

 

jövedelem 
helyszínen történő 

fogyasztás esetében 

étel kiszállítása 

esetében 
étel elvitele esetében 

igénybevevő havi 

jövedelme az 

öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb 

összege 150%-át 

nem éri el 

180,- Ft/fő/ellátási 

nap 

180,- Ft/fő/ellátási 

nap 

180,- Ft/fő/ellátási 

nap 

igénybevevő havi 

jövedelme az 

öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb 

összege 150%-a és 

300%-a közötti 

összeg 

140,- Ft/fő/ellátási 

nap 

140,- Ft/fő/ellátási 

nap 

140,- Ft/fő/ellátási 

nap 

igénybevevő havi 

jövedelme az 

öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb 

összege 301%-a és 

350%-a közötti 

összeg 

80,- Ft/fő/ellátási nap 80,- Ft/fő/ellátási nap 80,- Ft/fő/ellátási nap 

 

8.§ Hatályát veszti R. 11.§ (6) bekezdése, valamint a 22.§ (6) bekezdése. 

 

9.§ (1) Ezen rendelet 6.§-át a Rendelet hatályba lépését követen indult ügyekben kell alkalmazni. 

 

(2) Ez a rendelet 2014. január 29. napján lép hatályba. 

 

 

 Schunder Tibor     Csicsainé Rischl Anna 

 polgármester       jegyző 

 

Kihirdetve: 

 

2014. január 28. 

     Csicsainé Rischl Anna  

      jegyző 


