
 
Gyulakeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a 

fizetendő térítési díjak megállapításáról 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Gyulakeszi 
Község Önkormányzat Polgármestere a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel meghosszabbított 
veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és 
(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. 
pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

  
1. Eljárási rendelkezések  

1. §  

1) Az eljárások során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés a)-f), i)-l) pontjában, az (1a)-(5) 
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. §-ában meghatározott rendelkezéseket kell 
alkalmazni.  

2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetési kötelezettséget 
keletkeztet, mely esetben az Szt. 17. §-ában, illetve a Gyvt. 133. §-ában foglaltak szerint 
kell eljárni.  

3) A rendelet hatálya alá tartozó ellátások fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében 
tervezni kell.  

   
2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások   

 
2. §    

   
(1) Gyulakeszi Község Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális 

szolgáltatásokat, valamint gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:   
a) Szociális alapszolgáltatások:   

aa) étkeztetés,  
ab) házi segítségnyújtás,   
ac) családsegítés. 

b) Személyes gondoskodás keretébe tartozó, átmeneti elhelyezést nyújtó szakosított 
ellátás a hajléktalan személyek átmeneti ellátása.  

c) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:  
ca) gyermekjóléti szolgáltatás,   
cb) gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás keretében.   

(2) Gyulakeszi Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatásokat, valamint gyermekjóléti alapellátásokat Társulási megállapodás keretében 
a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás) által 
fenntartott Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézeten (a továbbiakban Intézet) 
keresztül biztosítja.  

3. §  
 



(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevétele – a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 31. § (2) bekezdése kivételével – önkéntes.   
(2) Az ellátások igénybevételének szabályait, az ellátások megállapításának rendjét, térítési 
díjait a Társulási Megállapodás alapján Tapolca Város Önkormányzatának a mindenkor 
hatályos, a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete határozza meg.  

  
4. §  

  
(1) Az ellátással kapcsolatos eljárási kérdéseket, az ellátások igénybevételének szabályait és 
megállapításának rendjét, továbbá az ellátásért fizetendő térítési díjakat Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelete határozza meg azzal az eltéréssel, hogy a gyulakeszi lakosok az étel kiszállításáért 
nem fizetnek térítési díjat.  
(2) Az étel kiszállításának költségét Gyulakeszi Község Önkormányzata saját költségvetéséből 
fizeti meg a feladatot ellátó vállalkozás részére.   
  

  
3. Záró rendelkezések   

 
5. §   

   
(1) Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.    
   
 
 
Gyulakeszi, 2021. május 26.  
 
 

       Orbán József  sk.        dr. Iker Viktória sk. 
        polgármester          jegyző 

 
 
 
Kihirdetve: 2021. május 26. 

 
 

dr. Iker Viktória sk. 
jegyző 
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