
 

Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének  8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete 
  

A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

2/2009.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  

 

Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés 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. § A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

2/2009.(III.01.) önkormányzati rendelet  13. §-a az alábbiakra módosul: 

 
(1) Az étkeztetés és házi segítségnyújtást a rászorult írásbeli kérelme alapján a feladat ellátási 

megállapodás körében biztosítja az önkormányzat. 

Az ellátások igénybevétele, illetve megszüntetése iránti kérelmet a Rédei Közös Önkormányzati Hivatalhoz  

kell benyújtani. 

 

(2) A szociális étkezés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, akinek önálló képessége olyan 

mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud,  

a.) 65. életévét betöltötte, vagy  

b.) korhatárra tekintet nélkül, akinek  

     ba.) egészségi állapota , vagy  

      bb.) fogyatékossága , vagy  

     bc.) pszichiátriai betegsége, vagy  

    bd.) szenvedélybetegsége vagy  

     be.)hajléktalansága  

indokolja.  

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, 

krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról - részben vagy teljesen - 

gondoskodni nem tud.  

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban 

részesül.  

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, 

aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.  

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem 

rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.  



 

 

(7) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, illetve nyilatkozatokat kell csatolni:  

a.) a (2) bekezdés ba.) és bd.) pontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi igazolást,  

b.) a (2) bekezdés bb.) pontban meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok személyi 

járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását igazoló határozatot, 

szakvéleményt, illetve iratot,  

c.) a (2) bekezdés bc.) pontban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus szakorvosi 

szakvéleményt,  

d.) (2) bekezdés be.) pontban meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt, 

illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem 

rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás.  

 

(8) A szociális étkeztetést igénybe vevő térítési díjat fizet. A fizetendő térítési díjak mértékét a 

képviselő-testület évente egy alkalommal felülvizsgálja. 

 

(9) Az önkormányzat a házi segítségnyújás feladatát a rászorultak részére a kisbéri székhelyű 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. 

 

 
2. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba és július 2-án hatályát veszti. 
 
 
  
                               Kovács Kálmán Imre                                   dr. Cserhalmi Antal  
                                   polgármester                                                    jegyző  

 

 

 

 
  
 Kihirdetve : 2013. április 30. 
  

 
                                                                                        dr. Cserhalmi Antal 
                                                                                                jegyző 
 


