
Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 

5 /2003. (V. 23.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1
 

 

Gyöngyösoroszi Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10.§ (1) bekezdés, 26.§, 32.§ (1) b.) pontja 35.§ (2) 

bekezdés 37.§ (1) d. pontja 38.§ (9) bekezdés, 43/B § (1) bekezdés , 45.§ (1) bekezdés, 46.§ 

(1) bekezdés, 48.§ (4) bekezdés, 50.§ (3) bekezdés, 92.§ (2) bekezdés, 132.§ (4) bekezdés 

figyelembevételével – Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX tv. 44./A§ 

(1) bekezdés a.) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 

10.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi 

rendeletet alkotja: 
 

A rendelet célja 

 

1. § 2 
 

A rendelet hatálya 

 

2. §3 

 

 
4
 A rendelet hatálya kiterjed a Sztv. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott azon 

személyekre, akik Gyöngyösoroszi községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 

rendelkeznek, valamint a Sztv. 4. § (2) - (3) bekezdése szerinti hajléktalanokra. 

 

Eljárási szabályok 5 

 

3.§ 6
  

7
 
8
  

9
 
10

 
11

  
12

 
13

 
14

 
15
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(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmeket 

Gyöngyösoroszi Községi Polgármesteri Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) kell 

előterjeszteni.  

                                                           
1
 Módosításokkal egységes szerkezetben 

2
 Az 1 §-t hatályon kívül helyezte a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. (III. 7.) 

önkormányzati rendeletének 1 § (1) bekezdése. Hatályon kívül helyezve 2011. március 8. 
3
 A 2. §-t módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. (III. 7.) önkormányzati 

rendeletének 1 § (2) bekezdése. Hatályos 2011. március 8.-tól.  
4
 Módosította a 3/2008. (II.18.) Ör. 

5
 A Címet módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. (III. 7.) 

önkormányzati rendeletének 1 § (3) bekezdése. Hatályos 2011. március 8.-tól. 
6
Módosította a 2/2006.(II. 13.) Ör. 

7
 Módosította az 5/2007.(III.26.) Ör. 

8
 Módosította a 3/2008.(II.18.) Ör. 

9
 Kiegészítette a 3/2008. (II.18.) Ör. 

10
 Módosította a 3/2008. (II.18.) Ör. 

11
 Módosította a 3/2009.(III.30.) Ör. 

12
 Módosította a 3/2008. (II.18.) Ör. 

13
 Beiktatta a 9/2006. (V.29.) Ör. 

14
 Módosította a 3/2008. (II.18.) Ör. 

15
 Beiktatta a 3/2008. (II.18.) Ör. 

16
  A 3. §-t módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. (III. 7.) 

önkormányzati rendeletének 1 § (4) bekezdése. Hatályos 2011. március 8.-tól. 
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(2) A szociális ellátások iránti kérelmeket folyamatosan, illetve az Sztv.-ben és a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozottak szerint kell benyújtani az ott meghatározott 

formanyomtatványon. Amennyiben az itt hivatkozott jogszabály kötelező 

formanyomtatványt nem ír elő, akkor a kérelmet olyan formában kell előterjeszteni, hogy 

abból a kérelem alapja és az elbíráláshoz szükséges lényeges körülmények kitűnjek. A 

kérelmezőnek alá kell írni. 

 

(3) Jelen rendelet 7 §-ában meghatározott pénzbeli ellátás hivatalból is megállapítható. 

 

(4) A kérelmező köteles – e rendelet 7 § (11) bekezdésben szabályozott átmeneti segély 

(elemi kár) esetének kivételével – a jogosultság megállapítása érdekében:  

a.) a jövedelemnyilatkozatában feltüntetett jövedelmekről, azok tartalmának megfelelő 

igazolást köteles benyújtani, az alábbiak szerint:  

aa) a keresőtevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző hónap jövedelméről munkáltatói igazolást,  

ab)  rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapra 

vonatkozóan a folyósító szerv határozatát a pénzbeli ellátásról,  

ac) illetékes Munkaügyi Központ igazolását a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján folyósított 

pénzbeli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmére 

vonatkozóan,  

ad) a nyugdíjakról és egyéb járadékokról a folyósító szerv igazolását a havi teljes 

összegről, a tárgyhavi vagy előző havi igazolószelvényt  

ae) nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből 

származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző lezárt adóévben 

kapott összeg egy havi átlagáról szóló Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolást. 

Amennyiben ezen igazolás nem fedi le a kérelem benyújtását megelőző tizenkét 

hónap jövedelmére vonatkozó adatokat, úgy a fennmaradó részre a kérelmező 

nyilatkozik. 

af) az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetében a kérelem 

benyújtását megelőző tizenkét hónap jövedelméről szóló nyilatkozatot. A 

nyilatkozatminta jelen rendelet 1 mellékletét képezi. 

ag) a tartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző havi összeg átvételéről szóló iratot 

(elismervény, postai feladóvevény, pénzintézeti számlakivonat) 

ah) az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző 

hónapra vonatkozóan a postai kézbesítési szelvényt, vagy átutalási folyószámlára 

utalás esetén a pénzintézeti számlakivonatot,  

ai) a családi pótlékról a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a 

folyósító szerv igazolását,  

aj) az ösztöndíj összegéről a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a 

folyósító szerv igazolását,  

b) az Sztv. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti személynek a kérelméhez – az e bekezdés a) 

pontjában meghatározottakon túl – csatolni kell a Korm. rendelet 11. §-ában foglalt 

iratokat.  

c) temetési segély igénylése esetén  

ca)  az elhalt magzat eltemetéséről szóló eredeti számlát,  

cb)  a temetési költségről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli 

hozzátartozó nevére a temetési szolgáltatást végző szerv által kiállított számla 

minden példányát,  
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cc) a jövedelemnyilatkozatra vonatkozóan az a) pontban leírtakat, 

cd) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát 

d) köztemetés esetén az eltemettetésre köteles személy nyilatkozatát arra vonatkozóan, 

hogy az elhunyt személy eltemettetéséről nem tud gondoskodni,  

e) normatív lakásfenntartási támogatás igénylése esetén az albérleti jogviszony 

igazolására albérleti szerződést, és jövedelemnyilatkozatra vonatkozóan az a) pontban 

leírtakat. 

f) 17
.  

g) méltányossági közgyógyellátás esetén az a) pontban meghatározott 

jövedelemnyilatkozat dokumentumain túl a Korm. rendelet 10. számú melléklete 

szerinti igazolást a havi rendszeres gyógyító ellátásról 

h) étkeztetés igénybevételének esetébe a szociális rászorultságot bizonyító igazolást 

köteles benyújtani, az alábbiak szerint: 

A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, nyilatkozatokat lehet 

elfogadni: 

ha)  az egészségi állapoton, illetve a betegségen alapuló szociális rászorultság 

esetében az itt hivatkozott SzMM rendelet szerinti, két évnél nem régebbi 

igazolást, pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt; 

hb)  az életkor igazolására a személyazonosításra alkalmas okmány másolatát; 

hc)  a súlyos fogyatékosság igazolására az Szt. 65/C. §-ának (6) bekezdése szerinti 

iratot 

hd)  a folyósító szerv döntéséről szóló határozatot, melyben a szociális vagy 

társadalombiztosítási nyugellátást megállapítja, vagy ezen szerv igazolását a 

jogosultság fennállásáról. 

i) A Bursa Hungarica ösztöndíj esetén jelen Rendelet 10/A § (4) bekezdésben 

meghatározott szociális rászorultság igazolására az alábbi dokumentumokat kell 

benyújtani: 
18

 

ia)  rossz anyagi körülmények között élő gyermek esetén: az a). pont szerinti 

jövedelemigazolás 

ib) árva, félárva esetén: árvaellátás megállapításáról szóló határozat másolata 

ic) a családban lévő eltartottak száma három vagy annál több: kérelmező 

nyilatkozata az eltartottak személyes adatairól és azok számáról 

id) gyermeket nevel: nyilatkozat a gyermek adatairól és annak tényéről, hogy a 

gyermeket a pályázó neveli 

ie) szülője/gondviselője gyermekét egyedül neveli: nyilatkozat a szülő családi 

állapotáról, vagy bíróság jogerős ítéletének másolata a házasság felbontásáról, 

vagy elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonat-másolata 

if) valamely tartós betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos 

ellátást igénylő beteg, vagy rokkant van: rokkantság, tartós betegség tényét 

megállapító hatósági határozat másolata 

ig) eltartója, szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül: a 

munkaügyi központ, vagy nyugdíjfolyósító határozatának, vagy igazolásának 

másolata 

ih) kollégiumi ellátásban nem részesülés tényét: oktatási intézmény igazolása. 

 

(5) A méltányossági alapon adható támogatások igénylése esetében a kérelmező vagy családja 

vagyoni viszonya igazolásához csatolni kell a Korm. rendelet 1. számú mellékletében 

                                                           
17

 A 3. § (4) bekezdés f) pontját hatályon kívül helyezte Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 

Képviselőtestület 2/2012. (II. 20.) önkormányzati rendeletének 1 § (1) bekezdése. Hatályon kívül helyezve 2012. 

március 1-től 
18

 A 3. § (4) bekezdés i) pontot módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/2011. 

(XI. 30.) önkormányzati rendeletének 1 § (1) bekezdése. Hatályos 2011. december 1-től 
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szereplő vagyon-nyilatkozatot, gépkocsi tulajdon esetén forgalmi engedélyt, lízing 

szerződés másolatát, a kérelmező által nem lakott lakásról tulajdonlapot.  

 

(6) Valamennyi szociális ellátás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a.) a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímet (állandó és 

ideiglenes  lakóhely/, lakcím hiányában tartózkodási helyét   

b.) közös háztartásban élő személyek számát, személyi adatait és a rokonsági fokozat 

megjelölését 

c.) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő, jövedelemmel rendelkező személyek 

d.) jövedelem igazolással tanúsított havi jövedelmét 

e.) kérelmező vagyonára vonatkozó adatokat 

f.) kérelmező Társadalombiztosítási Azonosító Jelét ( TAJ szám )  

 

(7) A (6) bekezdésben foglaltakon túl meg kell jelölni a nem magyar állampolgárságot és 

csatolni kell az ezt tanúsító okmányt bevándorolt és menekült kérelmező esetén. 

 

(8) A pénzbeli támogatások elbírálásra jogosult szerv a döntés-előkészítés során a kérelmező 

szociális helyzetéről környezettanulmányt készíthet, illetve készíttethet.  

 

(9)  A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 

körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Hivatalt. 

 

(10) A megállapított pénzbeli ellátást a jogosult részére:19 

a.) rendszeres ellátás esetén minden hónapban utólag, a tárgyhót követő 5. napig utalja át 

a jogosult számlájára  

b.) a normatív lakásfenntartási támogatást, mint rendszeres pénzbeli ellátás természetben 

történő folyósítása esetén a közüzemi szolgáltatóval kötött megállapodás alapján a 

szolgáltatónak történő átutalással, 

c.) eseti jellegű, egyszeri ellátást a szociális hatóság döntésének jogerőre emelkedését 

követő 10 napon belül a Hivatal pénztárából fizeti ki. 

 

(11) Az ellátást megállapító szociális hatáskört gyakorló szerv a szociális ellátást 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt 

a.) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére; 

b.) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy 

a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére; 

c.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásesetében az intézményi térítési díj 

teljes összegének megfizetésére kötelezi (megtérítés). 

 

(12) Az elrendelt megtérítés behajtásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik, a megtérítés 

összegéről és annak visszafizetéséről külön nyilvántartást vezet. 

                                                           
19

 A 3. § (10) bekezdést módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 2/2012. (II. 20.) 

önkormányzati rendeletének 1 § (2) bekezdése. Hatályos 2012. március 1-től 
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Pénzbeli ellátások 

 

Ellátások formái 

 

4. § 20
 
21

 
22

 
23

 
24

 
25

 
26

 

 
(1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára az Sztv.- ben, a Korm. rendeletben és e 

rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetében a: 

a) a jegyző állapítja meg 

aa)  az időskorúak járadékát,   

ab)  a rendszeres szociális segélyt,  

ac)  foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 

ad)  az ápolási díjat az Sztv. 41. § (1) bekezdése és a 43/A. § (1) bekezdése esetében,  

ae)  a közgyógyellátást  

af)  az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot  

ag)  normatív lakásfenntartási támogatás27 

b) a képviselőtestület állapítja meg 

ba) .28 

bb) Bursa Hungarica Ösztöndíjat 

c) a polgármester köztemetésről gondoskodik,  

d) a polgármester átruházott hatáskörben állapítja meg  

da) elemi károsultak átmeneti segélyét  

db) temetési segélyt 

e) a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben állapítja meg  

ea)  .29 

eb)  átmeneti segélyt. 

 

 

I. fejezet 
 

5. §. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

                                                           
20

 Módosította a 7/2005. (X.5.) Ör. 
21

 Az ötödik francia bekezdést hatályon kívül helyezte a 9/2006. (V.29.) Ör. 
22

 Hatályon kívül helyezte a 13/2009. (XII.14.) Ör. 2010.01.01-től hatályon kívül. 
23

 Az első francia bekezdést módosította az 5/2007. (III.26.) Ör. 
24

 Beiktatta a 3/2009. (III.30.) Ör. 
25

 Módosította a 7/2005. (X.5.) Ör. 
26

 A 4. §-t módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. (III. 7.) 

önkormányzati rendeletének 1 § (5) bekezdése. Hatályos 2011. március 8.-tól. 
27

 A 4. § (1) bekezdés ag) pontját megállapította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 

2/2012. (II. 20.) önkormányzati rendeletének 1 § (3) bekezdése. Hatályon kívül helyezve 2012. március 1-től 
28

 A 4. § (1) bekezdés ba) pontját hatályon kívül helyezte Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 

Képviselőtestület 2/2012. (II. 20.) önkormányzati rendeletének 1 § (3) bekezdése. Hatályon kívül helyezve 2012. 

március 1-től 
29

 A 4. § (1) bekezdés ea) pontját hatályon kívül helyezte Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 

Képviselőtestület 2/2012. (II. 20.) önkormányzati rendeletének 1 § (3) bekezdése. Hatályon kívül helyezve 2012. 

március 1-től 
30

 Módosította a 7/2005. (X.5.) Ör. 
31

 A (4) bekezdést módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2011. (IX. 19.) 

önkormányzati rendeletének 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 20-tól. 
32

 Az 5. § (5) bekezdést módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. (III. 7.) 

önkormányzati rendeletének 1 § (6) bekezdése. Hatályos 2011. március 8.-tól. 
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Lakásfenntartási támogatás 

 

5/A §39 

 

(1) A Képviselőtestület az Sztv. 38 §– ban meghatározott normatív lakásfenntartási 

támogatásra való jogosultság megállapításának feltételein túl további feltételeket ír elő. 

 

(2) Nem állapítható meg normatív lakásfenntartási támogatás annak a kérelmezőnek vagy arra 

jogosult személynek, aki  

a) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel kívül határos útingatlanig 

terjedő közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a 

csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról nem gondoskodik, 

b) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel kívül határos útingatlanig 

terjedő közterületen a járda és a közterület tisztán tartásáról nem gondoskodik, 

c) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház általa megművelt udvarának és 

kertjének gaz – és gyommentesítéséről nem gondoskodik, 

d) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház műveletlen udvarának és kertjének 

rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról nem gondoskodik, 

e) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház állagának és rendeltetésszerű 

használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról a tőle elvárható 

mértékben nem gondoskodik. 

f) az általa életvitelszerűen lakott lakáshoz vagy házhoz tartozó telek körbekerítéséről 

oly módon nem gondoskodik, hogy az ingatlanon tartott háziállatok közterületre 

történő kijutását megakadályozza. 

 

(3) A jegyző a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelem 

benyújtását követő 10 napon belül helyszíni szemle lefolytatása során győződik meg a 

lakókörnyezet rendezettségéről. 

 

(4) Ha a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző 

ötnapos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját - az 

elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével - a kifogásolt hiányosságok 

felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg. 

 

(5) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitőzött határidőig nem biztosítja, annak normatív 

lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg, illetve a normatív lakásfenntartási 

támogatást meg kell szüntetni, ha a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek - a felszólítás 

ellenére - nem tesz eleget. 

 

                                                                                                                                                                                     
33

 A (6) bekezdést módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2011. (IX. 19.) 

önkormányzati rendeletének 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 20-tól. 
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 A (8) bekezdést módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2011. (IX. 19.) 

önkormányzati rendeletének 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 20-tól. 
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 Az (1) bekezdést módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2011. (IX. 

19.) önkormányzati rendeletének 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 20-tól. 
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 A (9) bekezdést módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2011. (IX. 19.) 

önkormányzati rendeletének 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 20-tól. 
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 Beiktatta a 7/2005. (X.5.) Ör. 
38

 Az 5. §-t hatályon kívül helyezte Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 2/2012. (II. 20.) 

önkormányzati rendeletének 1 § (4) bekezdése. Hatályon kívül helyezve 2012. március 1-től 
39

 Az 5/A §-t megállapította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 2/2012. (II. 20.) 

önkormányzati rendeletének 1 § (5) bekezdése. Hatályos 2012. március 1-től 
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(6) A jegyző a (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek maradéktalan 

meglétének vizsgálatát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt szemle szabályai szerint vizsgálja. 

 

(7) A normatív lakásfenntartási támogatás folyósításának ideje alatt a jegyző a (6) 

bekezdésben hivatkozott szemle szabályai szerint folyamatosan ellenőrzi a jogosultsági 

feltételek (2) bekezdésben meghatározott maradéktalan teljesülését. 

 

(8) Amennyiben a normatív lakásfenntartási támogatás megszüntetésére a (2) bekezdésben 

meghatározott jogosultsági feltételek nem teljesülése miatt kerül sor, úgy a jegyző az Szt. 

38. § (10) bekezdése szerint jár el.  

 

6. § 40 
 

Ápolási díj 
41

 
42

 
43

 
44

 
45

 
46

 

 

 

7. § 

 

Átmeneti segély 
 

(1) Átmeneti segélyben részesülhet, az akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 

éri el az érvényben lévő öregségi nyugdíjminimum összegét, valamint egyedülálló esetén 

a nyugdíjminimum másfélszeresét, és azok akik létfenntartása tartósan, vagy időszakosan 

veszélyeztetett.  

Ilyen az elemi kár, tartós betegség, megnövekedett gyógyszerköltség, akiknek a 

közgyógyellátási igazolvány kiadása a költséget nem csökkenti, valamint egyéb rendkívüli 

kiadás, melyet kérelmező hitelt érdemlően bizonyítani tudja.   

 

(2) Elsősorban azok a személyek részesülhetnek átmeneti segélyben, akik egyéb módon 

családjuk, vagy önmaguk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni.  

 

(3) Aki az Önkormányzat által megállapított rendszeres pénzellátásban részesül, csak 

különösen indokolt esetben kaphat átmeneti segélyt. / Pl. elemi kár/ 

 

(4) Átmeneti segély a tárgyév folyamán legfeljebb 3
47

 alkalommal állapítható meg, melynek 

összege az öregségi nyugdíj kétszeresét nem haladhatja meg. A segélyt megállapító 

határozatban fel kell sorolni a későbbi fizetések időpontját és a kifizetendő összeget. 

Alkalmanként adható átmeneti segély minimum 3.000.- Ft  

 

(5) Átmeneti segély megállapítható úgy is, hogy egyszerre nagyobb összeg kerül 

megállapításra és kifizetése havonta részletekben történik. Ilyen esetben a megállapító 

                                                           
40

 A 6. §-t hatályon kívül helyezte a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. (III. 7.) 

önkormányzati rendeletének 1 § (1) bekezdése. Hatályon kívül helyezve 2011. március 8. 
41

 A bekezdést kiegészítette az 5/2007. (III.26.) Ör. 
42

 Hatályon kívül helyezte a 13/2009. (XII.14.) Ör. 2010.01.01-től hatályon kívül. 
43

 Módosította a 7/2005. (X.5.) Ör. 
44

 Módosította a 7/2005. (X.5.) Ör. 
45

 Hatályon kívül helyezte a 13/2009. (XII.14.) Ör. 2010.01.01-től hatályon kívül. 
46

 Hatályon kívül helyezte a 13/2009. (XII.14.) Ör. 2010.01.01-től hatályon kívül. 
47

 „ 6 alkalommal” kifejezést módosította a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. 

(III. 7.) önkormányzati rendeletének 1 § (7) bekezdése. Hatályos 2011. március 8. -tól 
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határozatban rögzíteni kell a teljes összeg mellett, hogy a kifizetés milyen időközönként 

és összegben történjék.  

 

(6) 48Az átmeneti segély készpénzben, természetben vagy más módon kerülhet megállapításra 

pl. élelmiszer; tüzelő anyag;  óvodai, iskolai térítési díj megfizetése, szociális étkeztetés 

megfizetése, vagy közmű hátralék kiegyenlítése.. 

 

(7) Különös méltánylást érdemlő esetekben hivatalból évente legfeljebb egy alkalommal 

jövedelmére tekintet nélkül átmeneti segély nyújtható. /Nyugdíjas nap, tanévkezdési 

támogatás./  

 

(8) 49
Az átmeneti segély iránti kérelemhez csatolni kell a család jövedelméről a 3. § (4) a) 

pontjában meghatározott dokumentumokat, valamint betegség megnövekedett 

gyógyszerköltségre való hivatkozáskor a betegségről, vagy fekvőbeteg szakellátást nyújtó 

intézmény ellátásáról egy hónapnál nem régebbi ambuláns leletet, zárójelentést, vagy 

speciális betegség kialakulásáról egy hónapnál nem régebbi háziorvosi, vagy szakorvosi 

igazolást, gyógyszerköltség egy havi összegének igazolását. 

 

(9) A kérelmet benyújthatja a segélyre jogosult, vagy aki a segélyre jogosult helyzetéről 

tudomást szerez. Utóbbi esetben a döntésre jogosult az eljárás hivatalból történő 

megindításáról intézkedhet. 

 

(10) A Szociális Bizottság a hivatal dolgozójának bevonásával a segélyt igénylő szociális 

helyzetéről tájékozódik, szükség esetén helyszínen tájékozódik a kérelemben foglaltak 

valódiságának megállapítására környezettanulmány keretében.  

 

(11) Rendkívüli átmeneti segélyben részesíthető az, aki létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került- különösen, ha elemi kárt szenvedett. 

 A támogatást jövedelemvizsgálat nélkül kell megállapítani és a támogatás értéke 

60.000 Ft-ig terjedhet. 

 A kérelem elbírálásáról a polgármester dönt. 

 

8. §50
.
51 

 

Temetési segély 
 

(1) Temetési segély iránti igényt nyújthat be az elhunyt hozzátartozója, vagy aki az elhunyt 

temettetéséről gondoskodott, ha a temetési költségek viselése saját, illetve családja 

létfenntartását veszélyezteti, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 %-át. 

 

(2) A Temetési segély összege 10.000.- Ft 

 

(3) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 30 napon belül kell 

előterjeszteni, csatolva a 3. § (4) c) pontjában meghatározott dokumentumokat.  
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 A 7. § (6) bekezdést módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 2/2012. (II. 20.) 

önkormányzati rendeletének 1 § (6) bekezdése. Hatályos 2012. március 1-től 
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 A 7. § (8) –(11) bekezdést módosította és kiegészítette a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 

Képviselőtestület 5/2011. (III. 7.) önkormányzati rendeletének 1 § (8) bekezdése. Hatályos 2011. március 8. -tól 
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 Módosította a 2/2006. (II. 13.) Ör. 
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 A 8 §-t módosította a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. (III. 7.) 

önkormányzati rendeletének 1 § (9) bekezdése. Hatályos 2011. március 8. -tól 
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8/A. § 52 
 

Köztemetés 

 
(1) A polgármester az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről hamvasztás 

útján gondoskodik.53 

 

(2) A hamvasztásos köztemetést a temetkezési szolgáltató által nyújtható legkisebb összegű 

szolgáltatási díj ellenében kell biztosítani.54
 
55 

Köztemetés elrendelése esetén, ha van az eltemettetésre köteles személy, a megtérítési 

kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények 

fennállása esetén egyedi elbírálás alapján mentesíthető. 

 

 

9. § 56
 
57

 
58 

 

Aktív korúak ellátása 

 
(1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és 

családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot 

állapít meg annak az aktív korú személynek, aki a Sztv. 33-37.§- aiban foglalt 

feltételeknek megfelel. Az aktív korúak ellátása a rendszeres szociális segély vagy 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás lehet. 

 

(2) Az önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott személyek foglalkoztatásának 

elősegítése érdekében közfoglalkoztatást szervez közfeladatainak ellátására kizárólag az 

illetékes munkaügyi központ kirendeltségénél benyújtott pályázat keretén belül. 

 

9/A. § 59
 

(1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő 

napján 

a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy 

b) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti 60
, vagy 

c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek 

valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási 

támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben – és a 
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 Beiktatta a 3/2008. (II. 18.) Ör. 
53

 Beiktatta 9/2009.(X.28.) Ör. Hatályos 2009. X. 28-tól. 
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 Beiktatta 9/2009.(X.28.) Ör. Hatályos 2009. X. 28-tól. 
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 A 8/A § (2) bekezdés első mondatát módosította a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 

5/2011. (III. 7.) önkormányzati rendeletének 1 § (10) bekezdése. Hatályos 2011. március 8. -tól 
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 Módosította a 3/2009. (III.30.) Ör. 
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 2010.01.01-től hatályos, beiktatta a 13/2009. (XII.14.) Ör. 
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 9. § módosította a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. (III. 7.) önkormányzati 

rendeletének 1 § (11) bekezdése. Hatályos 2011. március 8. -tól 
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 9/A. §-t megállapította a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. (III. 7.) önkormányzati 

rendeletének 1 § (12) bekezdése. Hatályos 2011. március 8. -tól 
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 A 9. § (1) bekezdés b) pontját módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 2/2012. 

(II. 20.) önkormányzati rendeletének 1 § (7) bekezdése. Hatályos 2012. március 1-től 
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gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] 

nem tudják biztosítani, 

d) 
61

egészségkárosodása eléri legalább 35 % mértéket, vagy az egészségi állapota a 

rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 65 %-os 

mértéket, valamint a közfoglalkoztatásban történő részvételét tartósan akadályoztató 

betegség vagy családi körülmény áll fenn, melyet foglalkozás egészségügyi orvosi 

szakvéleménnyel igazol, illetve ezen tényt igazoló dokumentumokkal támaszt alá 

rendszeres szociális segélyre jogosult. 

 

(2) Az (1) bekezdés b)–c) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély 

megállapításának feltétele, hogy az aktív korúak ellátására jogosult személy a települési 

önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv), a 

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával 

(székhely: Gyöngyös, Kossuth u. 1.) a Szt. 37/D. § szerinti együttműködési 

kötelezettségét nyilatkozatban vállalja, amelynek keretében: 

a.) az együttműködésre kijelölt szervnél az ellátást megállapító határozat jogerőre 

emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, és 

b.) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a beilleszkedését segítő programról 

írásban megállapodást köt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, továbbá 

c.) maradéktalanul teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. 

 

(3)  A beilleszkedést segítő programok típusai, mely az együttműködő személy szociális 

helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed: 

-  az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, 

-  az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy 

életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő 

felkészülést segítő programban való részvételre, 

-  a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő 

részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés 

megszerzésére. 

 

(4) A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata a 

rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettségének 

megszegéséről írásban 15 napon belül tájékoztatja a rendszeres szociális segélyt 

megállapító szervet. 

 

(5) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát, annak a rendszeres 

szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának 

időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési 

kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi. 

 

(6)  Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az érintett a (2) és (3) 

bekezdésekben foglaltaknak nem tesz eleget. 
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 A 9. § (1) bekezdés d) pontját módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 2/2012. 
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10. § 62 63 64 65 
 

(1) A Képviselőtestület az Sztv. – ben az aktív korúak ellátására való jogosultság 

megállapításának feltételein túl a foglalkoztatást helyettesítő támogatás66 való 

jogosultsághoz további feltételeket ír elő. 

 

(2) Nem állapítható meg foglalkoztatást helyettesítő támogatás67 annak a kérelmezőnek vagy 

arra
68

 jogosult személynek, aki  

a) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel kívül határos útingatlanig 

terjedő közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a 

csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról nem gondoskodik, 

b) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel kívül határos útingatlanig 

terjedő közterületen a járda és a közterület tisztán tartásáról nem gondoskodik, 

c) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház általa megművelt udvarának és kertjének 

gaz – és gyommentesítéséről nem gondoskodik, 

d) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház műveletlen udvarának és kertjének 

rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról nem gondoskodik, 

e) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház állagának és rendeltetésszerű 

használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról a tőle elvárható 

mértékben nem gondoskodik. 

f) az általa életvitelszerűen lakott lakáshoz vagy házhoz tartozó telek körbekerítéséről oly 

módon nem gondoskodik, hogy az ingatlanon tartott háziállatok közterületre történő 

kijutását megakadályozza. 

 

(3) A jegyző a foglalkoztatást helyettesítő támogatás69
 megállapítására irányuló kérelem 

benyújtását követő 10 napon belül helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása 

során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről. 

 

(4) Ha a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző 

ötnapos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját - az 

elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével - a kifogásolt hiányosságok 

felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg. 

 

(5) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitőzött határidőig nem biztosítja, annak 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás70 nem állapítható meg, illetve a foglalkoztatást 
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 Módosította a 2/2006. (II.13.) Ör. 
63

 Módosította az 5/2007. (III.26.) Ör. 
64

 Módosította a 2/2006. (II.13.) Ör. 
65

 A 10. §-t megelőző címet és a 10. § módosította a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 

5/2011. (III. 7.) önkormányzati rendeletének 1 § (13) bekezdése. Hatályos 2011. március 8. -tól 
66

 A „bérpótló juttatás” szövegrészt módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 

13/2011. (IX14.) önkormányzati rendeletének 1 § (1) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 20-tól 
67

 A „bérpótló juttatás” szövegrészt módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 

13/2011. (IX14.) önkormányzati rendeletének 1 § (1) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 20-tól 
68

 A 10. § (2) bekezdést módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/2011. (XI. 

30.) önkormányzati rendeletének 1 § (2) bekezdése. Hatályos 2011. december 1-től 
69

 A „bérpótló juttatás” szövegrészt módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 

13/2011. (IX14.) önkormányzati rendeletének 1 § (1) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 20-tól 

 
70

 A „bérpótló juttatás” szövegrészt módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 

13/2011. (IX14.) önkormányzati rendeletének 1 § (1) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 20-tól 
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helyettesítő támogatást 71
 meg kell szüntetni, ha a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek - a 

felszólítás ellenére - nem tesz eleget. 

 

(6) A jegyző a (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek maradéktalan 

meglétének vizsgálatát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt szemle szabályai szerint vizsgálja. 

 

(7) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás72 folyósításának ideje alatt a jegyző a (6) 

bekezdésben hivatkozott szemle szabályai szerint folyamatosan ellenőrzi a jogosultsági 

feltételek (2) bekezdésben meghatározott maradéktalan teljesülését. 

 

(8) Amennyiben a foglalkoztatást helyettesítő támogatás73 megszüntetésére a (2) bekezdésben 

meghatározott jogosultsági feltételek nem teljesülése miatt kerül sor, a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás74 nem állapítható meg mindaddig, amíg a feltételek teljes 

mértékben nem teljesülnek. 

 
 

10/A. § 75 
 

Bursa Hungarica Ösztöndíj 
 

(1) Az „A” típusú pályázat alapján ösztöndíjban azok, az önkormányzat területén állandó 

lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 

részesülhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül,
76

 teljes idejű (nappali 

tagozatos) felsőfokú alapképzésben mesterképzésben, egységes- osztatlan képzésben, 

felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
 

(2) A „B” típusú pályázat alapján ösztöndíjban azok, az önkormányzat területén állandó 

lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű - a pályázat benyújtásának  

tanévében utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem 

rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett - fiatalok 

részesülhetnek, akik a pályázat benyújtását követő tanévtől kezdődően felsőoktatási 

intézmény keretében, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, 

osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.77 
 

(3) Az ösztöndíj időtartama:  

a) „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév,  

b) „B” típusú pályázat esetén 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. 
 

(4) Szociális rászorultság szempontjából előnyt élvez, aki vagy akinek a családjában: 

                                                           
71

 A „bérpótló juttatás” szövegrészt módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 

13/2011. (IX14.) önkormányzati rendeletének 1 § (1) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 20-tól 
72

 A „bérpótló juttatás” szövegrészt módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 

13/2011. (IX14.) önkormányzati rendeletének 1 § (1) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 20-tól 
73

 A „bérpótló juttatás” szövegrészt módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 

13/2011. (IX14.) önkormányzati rendeletének 1 § (1) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 20-tól 
74

 A „bérpótló juttatás” szövegrészt módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 

13/2011. (IX14.) önkormányzati rendeletének 1 § (1) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 20-tól 
75

 Beiktatta a 7/2010.(XI.15.) Ör. Hatályos 2010.11.15-től. 
76

 A 10./A § (1) bekezdésben az „államilg támogatott” szövegrészt hatályon kívül helyezte Gyöngyösoroszi 

Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének 1 § (3) bekezdése. 

Hatályos 2011. december 1-től 
77

 A 10/A. § (2) bekezdést módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/2011. (XI. 

30.) önkormányzati rendeletének 1 § (4) bekezdése. Hatályos 2011. december 1-től 
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a) rossz anyagi körülmények között élő gyermek van, 

b) árva, félárva, 

c) eltartottak száma három vagy annál több,78 

d) gyermeket nevel, 

e) szülője/gondviselője gyermekét egyedül neveli, 

f) valamely tartós betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást 

igénylő beteg, vagy rokkant van, 

g) eltartója, szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, 

h) nem részesül kollégiumi ellátásban. 
 

(5) Az ösztöndíjban (mind az „A”, mind a „B” típusúban) az részesülhet, akinek a családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegnek 500 %79
-át. 

 

(6) Az ösztöndíj havi összege: 3.000,- Ft/fő. 

 

(7) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 

eredményétől függetlenül történik. 

 

(8) A pályázatok benyújtása kizárólag az önkormányzat által a pályázók rendelkezésére 

bocsátott űrlapon történhet. A pályázati űrlap csak a hallgatói jogviszony igazolása („A” 

típusú pályázat esetén), valamint a pályázó és a vele közös háztartásban élők egy főre jutó 

havi jövedelmének összegét igazoló dokumentumok csatolása esetén érvényes. 

 

(9) Érvénytelen az a pályázat, amelyet határidőn túl, nem az erre rendszeresített űrlapon, 

hiányosan, hibásan kitöltve, illetve a kötelező mellékletek nélkül nyújtottak be. 

 

(10) A pályázatokat a Szociális Bizottság javaslata alapján a Képviselőtestület bírálja el. 

 

II. fejezet 
 

Természetben nyújtott ellátások 
 

11. § 
 

Méltányossági közgyógyellátási igazolvány 
 

 

(1) 80 Méltányossági közgyógyellátási igazolvány kiadása állapítható meg annak a szociálisan 

rászorult személynek: 

a) akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át, 

továbbá81
 

                                                           
78

 A 10./A § (4) bekezdés c) pontjában az „családjában levő” szövegrészt hatályon kívül helyezte 

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének 1 § 

(5) bekezdése. Hatályos 2011. december 1-től 
79

 A 10./A § (5) bekezdésben a „400 %” szövegrészt módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 

Képviselőtestület 17/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének 1 § (6) bekezdése. Hatályos 2011. december 1-

től 
80

 Módosította a 9/2006. (V.29.) Ör. 
81

 A 11. § (1) bekezdés a) pontját módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. 

(III. 7.) önkormányzati rendeletének 1 § (14) bekezdése. Hatályos 2011. március 8. -tól 
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b)82 a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 15%-át eléri és igazoltan tartós beteg. 

 

(2) 83
 A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt.84 

 

 

 

12. § 85 
 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
 

 

III. fejezet 

 

13. §:
86

 
87

 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

(1) A szociálisan rászorultak részére az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodás 

keretébe tartozó szociális alap- és szakosított ellátásokat biztosítja 

a) étkeztetést 

b) házi segítségnyújtást. 

c) a családsegítést, 

d) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

e) a közösségi ellátások közül a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi 

ellátását, 

f) a támogató szolgáltatást, 

g) a nappali ellátáson belül az értelmi fogyatékosok, hajléktalanok pszichiátriai és 

szenvedélybetegek nappali ellátását, 

h) hajléktalanok átmeneti elhelyezését 

i) idősek bentlakásos otthoni ellátását. 

 

(2) A b-i) pontokban meghatározott szociális ellátásokhoz való hozzáférést az Önkormányzat 

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásában való részvétellel, Társulás által 

alapított intézmény útján biztosítja. 

 

(3) Az ellátások igénybevételének módját Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsa határozza meg. 

 

(4) Az ellátásokért fizetendő térítési díjat Gyöngyös Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete rendeltben határozza meg. 

                                                           
82

 Módosította az 5/2007. (III.26.) Ör. Hatályos 2007. április 1-től. 
83

 Módosította a 9/2006. (V.29.) Ör. 
84

 A 11 § (3) bekezdést hatályon kívül helyezte Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 

17/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének 1 § (7) bekezdése. Hatályos 2011. december 1-től 
85

 Az 12 §-t hatályon kívül helyezte a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. (III. 7.) 

önkormányzati rendeletének 1 § (1) bekezdése. Hatályon kívül helyezve 2011. március 8. 
86

 Módosította a 7/2005. (X.5.) Ör. 
87

 A 13. §-t módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. (III. 7.) 

önkormányzati rendeletének 1 § (15) bekezdése. Hatályos 2011. március 8. -tól 
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13/A. § 

Szociális információs szolgáltatás 88
 
89

 

 

 

14.§ 90
 
91

 
92

 

 

Étkeztetés 

 
 

(1) Szociális étkeztetésben azokat a szociálisan rászorult személyeket kell részesíteni, akik 

a) 60. életévüket betöltötték,  

b) e rendelet 9/A §(1) bekezdés a) - b) valamint d) pontja alapján rendszeres szociális 

segélyben részesülnek 

c) saját jogú nyugellátásban, vagy hozzátartozói nyugellátásban részestül 

d) méltányossági közgyógyellátásban részesülnek, 

e) 50. életévüket betöltötték és fogyatékossági támogatásban részesülnek,  

f) 50 életévüket betöltötték és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegek, vagy  

g) hajléktalanok és 

önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 

biztosítani a legalább napi egyszeri meleg étkezést. 

 

(2) Az önkormányzat ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, akinek a családja 

jövedelemmel nem rendelkezik. 
 

(3) Az étkeztetés iránti kérelem elbírálásáról a polgármester határozattal dönt. 

 

(4) Az étkezését fizetendő intézményi térítési díjat a Képviselőtestület minden évben április 

1-ig külön rendeletben állapítja meg.” 

 

15. §93 

 

Házi segítségnyújtás 

 

16. §94 
 

17. §95 
 

                                                           
88

 Beiktatta a 7/2005. (X.5.) Ör. 
89

 Hatályon kívül helyezve 
90

 Módosította a 2/2006. (II.13.) Ör, a (2) bekezdést beiktatta ugyanez az Ör. 
91

 Módosította a 3/2008. (II.18.) Ör. 
92

 A 14. §-t módosította Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. (III. 7.) 

önkormányzati rendeletének 1 § (16) bekezdése. Hatályos 2011. március 8. -tól 
93

 Az 15 §-t hatályon kívül helyezte a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. (III. 7.) 

önkormányzati rendeletének 1 § (1) bekezdése. Hatályon kívül helyezve 2011. március 8. 
94

 Az 16 §-t hatályon kívül helyezte a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. (III. 7.) 

önkormányzati rendeletének 1 § (1) bekezdése. Hatályon kívül helyezve 2011. március 8. 
95

 Az 17 §-t hatályon kívül helyezte a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. (III. 7.) 

önkormányzati rendeletének 1 § (1) bekezdése. Hatályon kívül helyezve 2011. március 8. 
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18. §96 
 

19. §97
 

 

 

20. §.98 
 

 

21. §99 
 

Eljárás szabályai 100 
 

IV. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

22. §. 
 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Gyöngyösoroszi 

Önkormányzat Képviselő testület 4/1997. /IV.25./, 7/2000. /V.29./ Ör., a rendelkezéseit a 

folyamatban lévő ügyekben  is alkalmazni kell.  

 

(2) E rendelet 2. §. (3,4) bekezdése, 6.§. (2) bekezdése, 10.§. (2) bekezdése, a Magyar 

Köztársaságnak az EU-hoz történő csatlakozásáról szóló Nemzetközi Szerződést kihirdető 

tv.  hatályba lépésének napján lép hatályba.  
 

A rendelet kihirdetéséről Gyöngyösoroszi Község jegyzője gondoskodik. 
 

 

 Szecskő Lászlóné sk. Tóth Tiborné sk. 

 jegyző polgármester 

 

Záradék: 

 

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 5/2011. (III. 7.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) 

bekezdése alapján a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Vernyihel Lívia    dr. Mészáros Katalin 

polgármester      jegyző 

 

A rendelet egységes szerkezetben kihirdetve: 2011. március 7. 

 

  dr. Mészáros Katalin sk 

  jegyző 
 

                                                           
96

 Az 18 §-t hatályon kívül helyezte a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. (III. 7.) 

önkormányzati rendeletének 1 § (1) bekezdése. Hatályon kívül helyezve 2011. március 8. 
97

 Az 19 §-t hatályon kívül helyezte a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. (III. 7.) 

önkormányzati rendeletének 1 § (1) bekezdése. Hatályon kívül helyezve 2011. március 8. 
98

 Mód.  Hatályon kívül helyezve 4/2004. (III.30.) Ör. 
99

 A 21 §-t hatályon kívül helyezte a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2011. (III. 7.) 

önkormányzati rendeletének 1 § (1) bekezdése. Hatályon kívül helyezve 2011. március 8. 
100

 Beiktatta a 7/2005. (X.5.) Ör. 
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Záradék: 

 

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 13/2011. (IX. 19.) önkormányzati rendeletének 2. § 

(1) bekezdése alapján a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Vernyihel Lívia sk.    dr. Mészáros Katalin sk. 

polgármester      jegyző 

 

A rendelet egységes szerkezetben kihirdetve: 2011. szeptember 19. 

 

 

  dr. Mészáros Katalin sk. 

  jegyző 

Záradék: 

 

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 17/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének 

2. § (1) bekezdése alapján a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 17/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének 

2. § (2) bekezdése alapján a rendeletmódosításban foglaltakat a folyamatban levő 

eljárásokra is alkalmazni kell. 

 

 

Vernyihel Lívia sk.    dr. Mészáros Katalin sk. 

polgármester      jegyző 

 

 

A rendelet egységes szerkezetben kihirdetve: 2011. november 30. 

 

 

  dr. Mészáros Katalin sk. 

  jegyző 

 

 

Záradék: 

 

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 2/2012. (II. 20.) önkormányzati rendeletének 2. 

§ (1) bekezdése alapján a rendelet a 2012. március 1. napján lép hatályba.  

 

 

 

 

Vernyihel Lívia    dr. Mészáros Katalin 

polgármester      jegyző 

 

 

A rendelet egységes szerkezetben kihirdetve: 2012. február 20. 

 

 

 

 

  dr. Mészáros Katalin 

  jegyző 



- 18 - 

 

1. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott _______________________ Gyöngyösoroszi, _________________________. szám 

alatti lakos anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 

munkaviszonyból származó rendszeres jövedelemmel nem rendelkezem, egyéb kereső 

tevékenységből származó jövedelmem havi ____________________ Ft. 

 

 

Gyöngyösoroszi, _______________________ 

 

 

 

 

 ___________________________________ 

 

 

 

 


