
 

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2014. (II25.) 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: Rendelet) 11.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„a) 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 400 %-át,” 

 

(2) A Rendelet 11.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„b) jelentős elemi kár, súlyos és tartós betegség (három hónapnál tartósabb), vagy baleset 

esetén, akinek a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén, akinek havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át.” 

 

2.§ A Rendelet a következő 7/A.§-sal egészül ki: 

 

„7/A.§ A rendszeres szociális segélyre jogosult az, az aktív korúak ellátására jogosult személy 

is, aki 

a) munkaképességét legalább 50%-ban elvesztette, vagy legalább 40%-os mértékű 

egészségkárosodást szenvedett, vagy az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 

komplex minősítése alapján nem haladja meg a 60%-os mértéket, 

b) gyermeket vár és betöltötte a terhesség 16. hetét, 

c) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rendszeres orvosi kezelés alatt áll.” 

 

 3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
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