
Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 
1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete 

 
a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.)  önkormányzati rendelettel módosított szociális 

gondoskodásról  
egységes szerkezetben 

 
 

Gelse község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 
1993.évi III.törvény /továbbiakban: Sztv./, valamint az egyes szociális tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2004.évi CXXXVI. törvény  3.§-ában, valamint 6.§./3/ bekezdésében és a 
2008.évi CVII Tv. 26, 32.§ (3) és a 37/D §(3) bekezdésében kapott,  továbbá az egyes 
szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási törvények 
módosításáról szóló 2010.évi CLXXI.tv. 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Gelse községben élő lakosság szociális ellátásáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Gelse községben állandó lakóhellyel rendelkező személyekre          
     és az 1993.évi III.tv. /Sztv./ 3.§ (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott, Gelse  
     községben jogszerűen tartózkodó személyekre. 
(2) A rendelet az Sztv-ben nem szabályozott pénzbeli és természetbeni és személyes     
     gondoskodást nyújtó szociális ellátások feltételeit, igénybevételének módját, 
     folyósításának és ellenőrzésének szabályait tartalmazza. 
(3) A képviselő-testület szociális rászorultság esetén, az Sztv-ben és e rendeletben foglalt  
     feltételek fennállása esetén a Sztv. 43/B § (1) bekezdése szerinti ápolási díjat, átmeneti 
     segélyt, temetési segélyt, természetbeni szociális juttatást és lakásfenntartási támogatást    
     állapít meg. 
(4) A rendeletben meghatározott szociális feladat és hatáskörök közül a temetési segély,  
      a szociális étkeztetés megállapítása a polgármester, az ápolási díj, az átmeneti segély, 
     természetben nyújtott szociális ellátás és a lakásfenntartási támogatás megállapítása 
     a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  
 

2.§ 
 

(1) A jegyző és a képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes szociális ellátások megálla- 
      pítására vonatkozó kérelmeket Gelse-Gelsesziget-Kilimán községek körjegyzőségéhez  
      /továbbiakban: körjegyzőség/ kell benyújtani. 
(2) A kérelemhez csatolni kell az egyes ellátások elbírálásához szükséges, az Sztv-ben és e  
      rendeletben meghatározott igazolásokat, dokumentumokat. 
(3)  A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás esetén a támogatást kama- 
      taival együtt az igénybevevő köteles az önkormányzatnak visszafizetni. A visszafizetési  
      kötelezettséget a polgármester rendelkezése alapján, egyedi határozattal a körjegyzőség  
      állapítja meg. 
(4) Az ellátásra jogosult 8 napon belül köteles bejelenteni a körjegyzőségnél, ha az ellátás 
     alapjául szolgáló adataiban, jövedelmében olyan változás következik be, melynek 
     alapján a jogosultság feltételeit érinti. 
(5) A jövedelem, az egy  főre jutó jövedelem számításnál a Sztv. Rendelkezéseit kell  
     figyelembe venni. 
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3.§ 

 
(1) A kérelem alapján a körjegyzőség az ügyet döntésre előkészíti, szükség esetén    
     környezettanulmányt készít. 
(2) A megállapított pénzbeli ellátásokat a körjegyzőség – egyedi határozat alapján – 
      utalja, fizeti ki és gondoskodik a rendszeres pénzbeli ellátások folyósításáról. 
(3)Természetbeni ellátás esetén a beszerzésről és a jogosult részére történő 
    átadásáról, vagy közüzemi díj esetében a szolgáltatónak történő közvetlen kifizetésről –   
    egyedi határozat  alapján- a körjegyzőség gondoskodik. Az átadott természetbeni értékről  
    vagy a szolgáltatónak kifizetett közszolgáltatási díjról a körjegyzőség nyilvántartást vezet. 
(4) A nyilvántartás tartalmazza a jogosult nevét, lakcímét, a természetbeni juttatás össze- 
    gét, megnevezését, a kifizetett szolgáltatási díj összegét. 
(5) A körjegyzőség gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, elszámolási  
     és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. 

 
Pénzbeli ellátások  

 
Időskorúak járadéka 

4.§ 
 

(1) A jegyző a Sztv. 32/B §-a alapján, az abban foglalt feltételekkel, a megélhetést        
     biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személy részére támogatást nyújt. 
(2) A támogatás kifizetése havonta, minden hó 5. napjáig az önkormányzat házipénztárából 
     történik. 

 
Aktív korúak ellátása 

5.§ 
 

(1) a) A jegyző a Sztv. 33-36.§-ában foglalt feltételek fennállása esetén a jogosult részére 
    aktív korúak ellátására való jogosultságot /bérpótló juttatást/ állapít meg. 
b) Az aktív korúak ellátására való jogosultság  az a) pontban foglalt feltételek fenn- 
     állása esetén akkor állapítható meg, ha a kérelmező 

- gondoskodik: az általa életvitelszerűen lakott ház udvarában, kertjében, a 
lakóház előtti árokban, zöldterületben a 20 cm magasságot meghaladó  lágy- 
szárú növények kaszálásáról és  

- a lakóház előtti járda tisztántartásáról, télen a hó eltakarításról és síkosság men- 
tesítéséről és 

- a vízelvezető árok és áteresz tisztításáról és 
- a lakásban keletkezett szennyvíz megfelelő tárolásáról, elszállításáról és  
- a lakóház udvarának, kertjének, a járdának, ároknak a kommunális hulladéktól 

történő megtisztításáról 
- gondoskodik a lakóház homlokzatának rendszeres karbantartásáról. 

(2) a) A jegyző a Sztv. 37.§. 37/A és 37/B §-ában foglalt feltételek fennállása esetén a  
    jogosult részére rendszeres szociális segélyt állapít meg. 
b) Rendszeres szociális segély az a) pontban meghatározott feltételeken túl annak az 
    aktív korúak ellátására jogosult személyeknek állapítható meg, aki nem rendelkezik 
    az általános iskola 7.osztályánál magasabb iskolai végzettséggel, vagy egészségi és 
    mentális állapotánál fogva rendszeres munkavégzésre nem alkalmas. 

      c)  A b) pontbani ellátásra vonatkozó kérelemhez csatolni kell az iskolai végzettséget 
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           igazoló bizonyítvány másolatát, egészségi vagy mentális állapotra vonatkozóan pedig  
           az ellátási kötelezettség alapján illetékes szakorvos (rendelőintézet szakorvosa) 30 
           napnál nem régebbi igazolását arról, hogy kérelmező mentális, vagy egészségi állapo- 
           tánál fogva rendszeres munkavégzésre nem alkalmas. 
(3) A jegyző a rendszeres szociális segélyt megvonja, ha a rendszeres szociális segélyre 
      jogosult a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás Szociális Alapellátó Központ     
      családgondozójával nem működik együtt, az általuk kidolgozott beilleszkedést segítő  
      programban nem vesz részt. 
(4) A rendszeres szociális segély jogosultja köteles a családgondozó által megjelölt időpontban  
     nála megjelenni, a beilleszkedést segítő programban részt venni. 
(5) A bérpótló juttatás és a rendszeres szociális segély havonta, minden hó 5. napjáig kerül   
      kifizetésre az önkormányzat házipénztárából. 
 

Ápolási díj 
 

6.§ 
 
(1) A jegyző a Sztv. 41.§ (1) bekezdésében és a 43/A §-aiban foglalt feltételek fennállása  
     esetén a súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti, vagy fokozott ápolást 
      igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy részére a  
      Sztv. 44.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott összegű ápolási díjat állapít  
      meg. 
(2)  * A képviselő-testület ápolási díjat állapíthat meg annak a 18 és 62 év közötti, a telepü- 
     lésen lakóhellyel rendelkező személynek, aki tartósan beteg 18 év feletti közeli 
     hozzátartozónak minősülő személy ápolását, gondozását végzi, feltéve,ha 
     a) az ápolás ideje alatt keresőtevékenységet nem folytat, 
     b) ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj leg- 
         kisebb összegét, egyedülálló esetén a 150 %-át  nem haladja meg, 
     c)  * 
     d)  * 
(3) Az ápolási díj folyósítása szünetel, ha az ápolt 1 hónapot meghaladó időtartamban        
      fekvőbeteg gyógyintézeti kezelésben részesül. 
 

7.§ 
 

A (2) bekezdés szerint megállapított ápolási díjat meg kell szüntetni a Sztv. 42.§ (2) 
bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén. 
 

8.§ 
 

(1) Az ápolási díj megállapítására vonatkozó kérelmet a körjegyzőséghez kell benyújtani. 
      A kérelemhez csatolni kell a Sztv. 43.§ (1) bekezdésében meghatározott, valamint a 6.§ (2)      
      bekezdése szerinti ápolási díj megállapításához a háziorvosi igazolást arról, hogy a  
      gondozó egészségi állapotánál fogva alkalmas az ápolásra, valamint a házi segítség- 
      nyújtást ellátó szervezet igazolását arról, hogy az ápolt nem részesül házi segítségnyújtásban. 
 
 
______________________________________________________________________ 
* módosította: 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012.február 11. 
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 (1) A 6.§ (1) bekezdés szerinti ápolási díj megállapításához be kell szerezni az ápolt sze- 
      mély tartózkodási helye szerint illetékes megyei szociális módszertani intézmény  
      szakvéleményét. 
(2) Az ápolási díj összege a 6.§ (2) bekezdésében foglalt esetben az éves központi költség- 
      vetésben meghatározott alapösszeg 80 %-a. 
 (3) Az ápolási díjra való jogosultságot a 6.§.(2) bekezdés szerint megállapított ápolási díj 
      tekintetében az önkormányzat évente felülvizsgálja. 
 (4) Az ápolási díj kifizetése havonta, minden hónap 5. napjáig az önkormányzat házipénz- 
      tárából történik. 
 

Átmeneti segély 
 

9.§* 
 

 (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:  
___________________________________________________________________________ 
* módosította: 12/2012.(V.23.) Önkormányzati rendelet, hatályos: 2012. május 24. 
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      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 §.** 

 
(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 összegét 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. 

 
Temetési segély 

 
10.§** 

 
(1) Temetési segély a Sztv. 46.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel adható. 
(2)  A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető jövedelem a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-a, egyedülélő *     esetén 400 %-a. 
 
 
________________________________________________________________________ 
*    módosította: 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012. február 11. 
**   módosította: 12/2012.(v.23.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012. MÁJUS 23. 
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(3) A temetési segélyre vonatkozó kérelmeket a haláleset bekövetkeztétől számított 30 
napon belül lehet a körjegyzőségen benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérel- 
mező nevére szóló, a temetkezési vállalkozó által kiállított, a temetési költségekre 
vonatkozó igazolást vagy számla másolatot, és a jövedelemigazolásokat. 

(4) A temetési segély összege 10.000 Ft, melynek kifizetésére a határozat kézhezvéte- 
létől számított 5 munkanapon belül, az önkormányzat házipénztárából kerül sor. 
 

Közgyógyellátás 
 

11.§ 
 

(1) Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek esetében a havi rend- 
szeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja ( a 
rendszeres gyógyító ellátás költsége), az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé- 
nek a 20 %-át meghaladja, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,  
egyedülélő*  esetén a 200 %-át. 

(2) A közgyógyellátás iránti kérelmet a körjegyzőségen kell benyújtani, a kérelemhez csa- 
tolni kell a közös háztartásban élők jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolásokat és 
a háziorvos által kiállított igazolást a havi rendszeres gyógyszerfogyasztásról, ezen belül 
a közgyógyellátás keretében rendelhető gyógyszerekről. 

          (3) Méltányosságból a közgyógyellátás maximum egy évre állapítható meg. 
          (4) A kiállított igazolvány után az önkormányzat térítési díjat fizet az illetékes egészség- 
               biztosítási pénztárnak, a jogosult éves gyógyszerkeretének 30 %-át. 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

12.§ 
 

(1) A képviselő-testület az átmeneti segély megállapításakor az átmeneti és a temetési  
segély kifizetését természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatja azoknak a 
családoknak, ahol a készpénzben történő kifizetés nem a létfenntartási gondok 
megoldását szolgálja. 

(2) A természetbeni támogatás lehet élelmiszer, tankönyv, tüzelő megvásárlása, közüzemi 
számla, gyermekintézmény étkezési térítési díjának, temetési költségnek közvetlenül a 
szolgáltató részére történő megfizetése. 

(3) Az átmeneti és temetési segély természetbeni támogatásként történő kifizetéséről a  
képviselő-testület köztudomású adatok alapján dönt. 

 
Lakásfenntartási támogatás 

 
13.§ 

            
(1) A képviselő- testület a Sztv. 38-39.§-aiban meghatározott feltételek szerinti 

jogosultnak lakásfenntartási támogatást állapít meg. A normatív lakásfenntartási 
támogatás megállapítására a Sztv. 38.§ rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
_______________________________________________________________________ 

*  módosította: 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012. február 11.        
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(2) A normatív lakásfenntartási támogatást a képviselő-testület közvetlenül a szolgáltatónak 
fizeti ki, ha a kérelmezőnek 1 hónapot meghaladó közüzemi díj tartozása van. 

(3) A közüzemi díj és a megállapított normatív lakásfenntartási támogatás közötti különbö- 
zet a kérelmezőnek minden hó 5. napjáig kerül kifizetésre az önkormányzat 
házipénztárából. 
 

14.§ 
 

(1) A képviselő-testület önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást állapít meg  
annak a személynek 
- akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori  
- öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, 
- és a lakásfenntartás havi elismert költsége a család összjövedelmének 25 %-át 

meghaladja. 
- a helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket évente kétszer, március és  

november 30-ig lehet a körjegyzőséghez benyújtani.  
- a kérelemhez csatolni kell a közös háztartásban élők /egy lakcímen bejelentett 

személyek/ jövedelmére vonatkozó igazolásokat. 
- a lakásfenntartással kapcsolatos költségek igazolására a villany, víz, gáz/ utóbbi  

hiányában tüzelő beszerzésére vonatkozó/, a kérelem benyújtását megelőző 3  
hónapra vonatkozó számlákat, az albérleti díjra vonatkozó bérleti szerződés és lakás- 
célú hitel pénzintézeti kölcsönének törlesztő részletére vonatkozó csekket 

- a helyi lakásfenntartási támogatás 6 hónapra állapítható meg. 
(4) A támogatás kifizetésére havonta, minden hó 5. napjáig kerül sor az önkormányzat 

házipénztárából. 
 

Köztemetés 
 

15.§ 
 

(1) A Sztv. 48.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén a polgármester  
köteles az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről gondoskodni. 

(2) A köztemetéssel kapcsolatos egyéb szabályokat a Sztv.48.§-a tartalmazza 
 
 

Szociális szolgáltatások és személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

16.§ 
 

(1) A képviselő-testület a községben élő, szociálisan rászorult személyek részére  
étkeztetést , családsegítést és házi segítségnyújtást  biztosít. Az étkeztetés igénybe 
vételére vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza 

(2) A képviselő-testület a családsegítési szolgáltatást a Zalakarosi Kistérség Többcélú 
Társulása Munkaszervezetén belül működő Szociális Alapellátó Központ Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálatával kötött megállapodás alapján biztosítja. 

(3) A családsegítés az igénybe vevők részére térítésmentes. 
(4) A házi segítségnyújtást a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével  

kötött megállapodás alapján biztosítja a képviselő-testület. 
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Záró rendelkezések 

 
17.§ 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2)  A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Gelse Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2006.(VI.27.) sz. rendelete a pénzbeli és 
természetben nyújtandó szociális támogatásokról, valamint szociális szolgáltatásokról. 

 
 
 
 
                             Szegedi Ferenc                                                 László Piroska 
                               polgármester                                                      körjegyző 
 
 
 
Kihirdetve:  2012. május 23. 
 
 
                                                          László Piroska 
                                                               körjegyző 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


