
Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 
1/2013.(II.1.) önkormányzati rendelete 

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) 4.§-a hatályát veszti.  

2.§ 
 

A Rendelet 6.§. (1) bekezdése hatályát veszti. 
A (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
A Képviselő-testület ápolási díjat állapíthat meg annak a településen lakóhellyel rendelkező 
hozzátartozónak, aki tartósan beteg, 18 év feletti, közeli hozzátartozónak minősülő személy 
ápolását, gondozását végzi, feltéve, ha  

a) az ápolás ideje alatt – az otthon történő munkavégzés kivételével -, napi 4 órát 
meghaladó keresőtevékenységet folytat, 
b) ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegét, egyedülálló esetén a 150 %-át nem haladja meg. 

 
A (3) bekezdés szövege a következők szerint módosul: 
Az ápolási díj  folyósítása szünetel, ha az ápolt két hónapot meghaladó időtartamban 
fekvőbeteg gyógyintézeti kezelésben részesül. 
 
A 8.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1)  A méltányossági ápolási díj megállapítására vonatkozó kérelmet a közös önkormányzati 
hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását arról, hogy a 
gondozó egészségi állapotánál fogva alkalmas az ápolásra, valamint a házi segítségnyújtást 
ellátó szervezet igazolását arról, hogy az ápolt nem részesül házi segítségnyújtásban. 
(2) Az ápolási díj összege a központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 80 %-a. 
(3) Az ápolási díjra való jogosultságot az önkormányzat évente felülvizsgálja. 
(4) Az ápolási díj kifizetése havonta, minden hónap 5. napjáig az önkormányzat 
házipénztárából történik. 

3.§ 
 
A Rendelet 9.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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 a kétszeresét és a kérelmező, illetve a vele közös háztartásban 
életkörülményei indokolják. E jövedelemhatártól a döntéshozó különös méltánylást érdemlő 
esetben eltérhet. 
 
9.§.(4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



 2 

Különös méltánylást érdemlő esetnek kell tekinteni elsősorban azt az élethelyzetet, ha az 
igénylő 
a) 65 éven felüli nyugdíjas, 
b) balesetet szenvedett vagy bármilyen kár (elemi) érte, 
c) betegsége miatt egy hónapot meghaladó táppénzes állományban volt, 
d) betegsége miatt kórházi ellátásban részesült, 
Az (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A különös méltánylást érdemlő esetben az átmeneti segély  egyszeri összege – a kialakult 
élethelyzet súlyosságától függően – olyan összegben állapítható meg, amely összeggel a 
korábbi élethelyzet visszaállítható, vagy legalább is megközelítheti azt. A nem különös 
méltánylást érdemlő esetben az átmeneti segély egyszeri összege a 30 ezer forintot nem 
haladhatja meg. Egy naptári éven belül ugyanaz a személy három havonként, de legfeljebb 
évente négy alkalommal részesíthető átmeneti segélyben.  
 

4.§. 
 

A Rendelet 13.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
A Képviselő-testület az Sztv. 38-39.§-aiban meghatározott feltételek szerinti jogosultnak 
lakásfenntartási támogatást állapít meg. A normatív lakásfenntartási támogatás 
megállapítására az Sztv. 38-39.§-ok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
A Rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdése, valamint a 14.§  hatályát veszti. 
 

5.§ 
 
A Rendelet 16.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
A Képviselő-testület a családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatást valamint a házi 
segítségnyújtás alapszolgáltatást a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulás 
Szociális Alapellátó Központtal kötött megállapodás alapján biztosítja. 
A Rendelet 16.§.(3 bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás az igénybe vevők részére ingyenes, a házi 
segítségnyújtásért a Szociális Alapellátó Központ által megállapított díjat kell fizetni.  
 

Záró rendelkezések 
 

6.§ 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
                             Szegedi Ferenc                                                 László Piroska 
                               polgármester                                                      körjegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve:  2013. február 1. 
 
 
                                                                 László Piroska  
                                                                     körjegyző                 


