
Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 
12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet  

A többször módosított  szociális gondoskodásról szóló 1/2011.(III.2.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 
Gelse község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 
1993.évi III.törvény /továbbiakban: Sztv./ kapott felhatalmazás alapján, valamint 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében 
biztosított rendeletalkotási jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§. 
 

A szociális gondoskodásról szóló 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 9.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A képviselő-testület a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére 
átmeneti segélyt nyújthat. 
(2)  Az átmeneti segély alkalmanként  (eseti segély) adható. Az alkalmankénti segély 
létfenntartásra, továbbá gyógyszertámogatásként, az egészségbiztosítás által anem vagy 
részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként, illetve egyéb alkalmanként jelentkező 
többletkiadások részbeni vagy teljes mértékű fedezésére adható. 
(3) Átmeneti segély annak a személynek adható, akinek családjában az egy főre jutó  
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 
másfélszeresét egyedül élő esetén kétszeresét és a kérelmező, illetve a vele közös háztartásban  
élők életkörülményei indokolják. E jövedelemhatártól a döntéshozó különös méltánylást 
érdemlő esetben  50 %-kal eltérhet. 
(4) Különös méltánylást érdemlő esetnek kell tekinteni elsősorban azt az élethelyzetet, ha az 
igénylő 
a) 65 éven felüli nyugdíjas, 
b) balesetet szenvedett vagy elemi kár érte, 
c) betegsége miatt egy hónapot meghaladó táppénzes állományban volt, 
d) betegsége miatt kórházi ellátásban részesült, 
(5) Az átmeneti segély  egyszeri összege – rászorultságtól függően – legfeljebb 25 ezer 
forintig állapítható meg. Egy naptári éven belül ugyanaz a személy három havonként, de 
legfeljebb évente négy alkalommal részesíthető átmeneti segélyben. Elemi kár esetén a 
károsultnak 100 000  Ft-ig  terjedő támogatás nyújtható. 
(6) Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezést állapítanak meg, fel kell sorolni a 
későbbi folyósítások összegét, és időpontját is. 
(7) Amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a jogosult a 
segélyt nem rendeltetésszerűen használná fel, az kiadható részben, vagy egészben  
természetben, valamint elszámolási kötelezettséggel. A természetbeni ellátás lehet élelmiszer, 
tüzelő, ruházat, közüzemi díjak kifizetése.  
(8) A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben,  postai utalással történhet. 
(9) Az átmeneti segély iránti kérelmet e rendelet 4. melléklete szerinti formanyomtatványon 
kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell:  
a) e rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, illetve a jövedelemnyilatkozatban 
feltüntetett jövedelmekről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást, vagy azok 
fénymásolatát, továbbá 
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b) a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat, vagy azok másolatát , 
illetve az előzőek hiányában az ügyfél nyilatkozatát.  

 
2.§ 

 
(1) A Rendelet 9/A §-sal egészül ki. 
„9/A §. 
(1) A képviselő-testület az átmeneti segélyt kamatmentes kölcsön formájában is nyújthatja. 
(2) A kamatmentes kölcsön formájában az átmeneti segély legfeljebb 12 hónapos 
visszafizetési kötelezettséggel adható, ha a kérelmező valószínűsíti, hogy a kölcsön összegét 
ezen időtartam alatt vissza tudja fizetni. 
(3) Ugyanannak a személynek újabb kölcsön csak abban az esetben adható, ha az  előző 
kölcsön 9sszegét már visszafizette. 
(4) A kölcsön megítélésének feltétele, hogy  a rászoruló családjában az egy főre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedülálló 
esetén kétszeresét ne haladja meg. 
(5) A kölcsön összege a 100 000 Ft-ot nem haladhatja meg. 
(6) A kölcsön megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell a visszafizetés 
időtartamáról, feltételeiről, 
(7) A kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal szerződést kell kötni, amelyben rögzíteni kell 
a kifizetés módját, a visszafizetés módjára vonatkozó szabályokat, valamint fel kell tüntetni a 
visszafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit is.  A jogosulttal történő szerződéskötés a 
polgármester hatáskörébe tartozik. 
(8) A kamatmentes kölcsön  iránti kérelmet e rendelet 4 melléklete szerinti 
formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell: 
a) e rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, illetve a jövedelemnyilatkozatban 
feltüntetett jövedelmekről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást, vagy azok 
fénymásolatát, továbbá 
b) a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat, vagy azok másolatát , 
illetve az előzőek hiányában az ügyfél nyilatkozatát. 
(9) A szociális kölcsön célirányos felhasználásáról a jogosult a  pénz folyósításától számított 
legkésőbb 6 hónapon belül számlákkal köteles elszámolni. Nem rendeltetésszerű felhasználás, 
illetve elszámolás hiánya esetén a kölcsönben részesülő egy összegben köteles a hátralékot 
visszafizetni, valamint 5 évig nem részesülhet szociális kölcsönben. 
 

3.§. 
 

(1) A Rendelet 10.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető jövedelem a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-a, egyedülélő *       esetén 400 %-a.” 
 

Záró rendelkezések 
 

17.§ 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
                             Szegedi Ferenc                                                 László Piroska 
                               polgármester                                                      körjegyző 
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A rendelet kihirdetve:  2012.  május 23. 
                                                                 László Piroska  
                                                                  körjegyző                  


