
GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT                                                                      
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

4/2011./III.30./ RENDELETE 

 6/2012.(III.28.) és az 5/2013.(II.14.) önkormányzati rendelettel módosított, a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról                                                                                                                                      
egységes szerkezetben 

Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 
törvényi felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

Általános rendelkezések 

1. §  

Személyes gondoskodást nyújtó ellátásra jogosult az a Magyarországon élő magyar 
állampolgár, a magyar hatóságok által menekültként elismert személy, bevándorolási, illetve 
letelepedési engedéllyel rendelkező személy, valamint hontalan személy, aki Gelse község 
közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik. 
A Szt. 3. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő személy, valamint Gelse község 
területén tartózkodó hajléktalan magyar állampolgár. 

2. §. 

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátás formái: 

(1) Szociális alapszolgáltatások: 

            Étkeztetés (szociális étkeztetés) 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

- koruk, 
- egészségi állapotuk, 
- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
- szenvedélybetegségük, vagy 
-    hajléktalanságuk miatt 

  
Az étkeztetést az önkormányzat vállalkozási szerződés alapján biztosítja.  
 

Az ellátás igénybevételének módjára vonatkozó szabályozások  

3. § 

(1) Személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő,  
 illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. 
(2)Az ellátás mind szóban, mind formai kötöttségek nélküli írásbeli alakban 

 kérelmezhető. 
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 Az ellátás iránti kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a módosított      
 29/1993.(II.17.)Korm.rendelet 1.számú mellékletének II.része szerinti egyéni 
 jövedelemnyilatkozatot (I.táblázat), kiskorú igénylő esetén családi 
 jövedelemnyilatkozatot kell  benyújtani (II.táblázat) 

     A kérelmet előterjeszteni a körjegyzőségen lehet. 
(3) A döntésről nem szükséges írásban értesíteni a kérelmezőt. Abban az esetben, ha a 

 döntés pozitív, elég az ellátott nyilvántartásba vétele. 
(4) Elutasítás esetén szükséges az írásbeli értesítés, hogy a döntés elleni jogorvoslat 

 biztosított legyen. 
(5) A szociális rászorultság fennállásáról nem kell igazolást kiállítani, a szociális 

 rászorultság fennállását vagy annak hiányát a nyilvántartásban kell rögzíteni. 
(6) A szociális rászorultság hiányában tájékoztatni kell az igénylőt a szociális 

 rászorultság hiányáról, továbbá arról, hogy az ellátást a szolgálat biztosítja-e 
 számára. 

(7) Az ellátást igénybe vevővel megállapodást kell kötni, amely tartalmazza: 
     - az ellátás kezdetének időpontját, 
     - az intézményi ellátás időtartamát /határozott, vagy határozatlan időtartam  

   megjelölésével/ 
     - az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalma, 
     - a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, 
     - az ellátás megszüntetésének módjait 

 
A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértéke, megfizetésének módja 

 
4.§. 

 
(1) * A szociális gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a  
     fizetendő térítési díjakról szóló 4/2011.(III.30.) önkormányzati rendelet 4.§.(1)  
     bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
      „ A térítési díj összege  megegyezik a szolgáltatási ár és a normatív állami 

hozzájárulás különbségével., mely 2012. évben  265,- Ft. (vásárolt szolgáltatás: 485 Ft,   
mely magába foglalja az ÁFA összeget is, levonva a normatív állami hozzájárulást: 221  
Ft)  
A személyi térítési díj azon igénybe vevők esetében, akinek a havi rendszeres       
jövedelme nem haladja meg az 50.000 Ft-ot, napi 165-., Ft 
Akinek a havi rendszeres jövedelme meghaladja az 50.000 Ft-ot, napi 265,- Ft. 
A térítési díj és a személyi térítési díj közti különbséget az önkormányzat átvállalja.  
Az ebéd házhoz szállításáért 100 Ft/nap/adat  díjat kell fizetni. 
 

(2) Az ellátás igénybe vételéért fizetendő térítési díj havi összege nem haladhatja meg az    
     igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át. 

 
(3) A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónapot követő hónap 15.    
      napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó szolgáltató elszámolási számlájára. 

 
(4) A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó étkeztetés igénybevétele térítésmentes.             
     amennyiben az ellátást igénylő családja jövedelemmel a Szt. 119/C. § szerint nem  
__________________________________________________________________________ 
*  módosította: 6/2012.(III.28.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012. április 1. 
*  módosította: 5/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2013. március 1.  
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rendelkezik.. 

 

(5) Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, ezt a 
      szolgáltatónak legalább két munkanappal korábban, írásban be kell jelenteni. Ennek   
      elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a   
      távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. 
 

Az ellátás megszüntetésének módjai 
 

5.§. 
 

 Az intézményi jogviszony megszűnik : 
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével 
- a jogosultnak vagy törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére vonatkozó 
   bejelentését követően, 
- a jogosult halálával. 

Záró rendelkezések 
 

6.§. 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekre is alkalmazni kell. Személyi térítési díj változás a szolgáltató önköltségének emelése 
után várható. 
 
Gelse, 2011.március 29. 
 
                             Szegedi Ferenc sk.                                     Pölöskey Györgyné sk. 
                               polgármester         mb.körjegyző 
 
Kihirdetve:  2011. március 30.  
Pölöskey Györgyné sk. mb. körjegyző 
 
G e l s e , 2012. március 27. 
 

Szegedi Ferenc  sk.                                     László Piroska sk. 
                                  Polgármester                                             körjegyző 
Kihirdetve: 2012. március 28.       László Piroska sk.      Körjegyző 
 
G e l s e , 2013. február 14. 
 
 
 
 

Szegedi Ferenc                                                             László Piroska  
                      Polgármester                                                                    jegyző 
   
Rendelet kihirdetve: 2013. február 14. 
 
                                                         László Piroska  
                                                              jegyző 


