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27/2003. (X.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelete 

a személyes gondoskodás keretébe tar tozó egyes szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról 

(a 12/2004.(III.02.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelettel, a 
12/2005.(IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelettel, a 
24/2005.(VI.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelettel, a 
29/2005.(X.18.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelettel, a 
4/2006.(II.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelettel, a 
5/2006.(III.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelettel, a 
27/2006.(IX.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelettel, a 

10/2007.(III.26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelettel, 
valamint a 22/2007.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. 

rendelettel módosított) egységes szerkezetbe foglalt szövege 

Budapest  XXI.  Kerület  Csepel  Önkormányzata  Képviselőtestülete  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  többször  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §.  (1) 
bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról 
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 138. §ban, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban:  Gyvt.)  157.  §  (5)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  az  alábbi 
rendeletet alkotja 1 : 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I. CÍM 

A rendelet célja 

1. § 2 E rendelet célja, hogy meghatározza az egyének, a gyermekek, valamint a családok és 
a  közösség  szociális  biztonságának  megteremtése  és  megőrzése  érdekében  biztosított,  a 
személyes  gondoskodás  körébe  tartozó  helyi  szociális  és  gyermekjóléti  ellátások, 
szolgáltatások  rendszerét,  formáit  és  szervezetét,  az  ellátások  és  szolgáltatások 
finanszírozásának  rendszerét,  az  egyes  ellátásokra  és  szolgáltatásra  való  jogosultság 
feltételeit,  érvényesítésének  garanciáit,  a  szervezet  és  a  jogosult  közti  jogviszony  főbb 
elemeit. 

1  Szövegezését módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01 
jétől. 
2 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) a). Hatályos 2005. május 01jétől.
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2.  § 1  A  személyes  gondoskodás  körébe  tartozó  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátások, 
szolgáltatások  feltételeinek  biztosítása  Budapest  XXI.  Kerület  Csepel  Önkormányzata 
területén – az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaiért 
viselt  felelősségén  túl  –  a  külön  jogszabályban  nevesített  szervek,  valamint  Budapest  Xxi. 
Kerület Csepel Önkormányzatának a feladata.

II. CÍM 

A rendelet hatálya 

3.  §  (1) 2  A  rendelet  hatálya  kiterjed  Budapest  XXI.  Kerület  Csepel  Önkormányzata 
illetékességi  területén  élő,  a  kerületben    a  személyiadat  és  lakcímnyilvántartás  adataiba 
bejelentett – lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és e címen életvitelszerűen lakó 
a) magyar állampolgárságú, 
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező, 
c) a letelepedési engedéllyel rendelkező, 
d) a magyar hatóságok által menekültként elismert 
gyermekekre,  fiatal  felnőttekre,  ezek  törvényes  képviselőire,  valamint  nagykorú 

személyekre. 
(2) Az  egyes  személyes  gondoskodás  keretében  nyújtott  ellátások  vonatkozásában  az  (1) 

bekezdésben foglaltakon túlmenően a XXI. kerületben életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan 
személyekre is kiterjed a rendelet hatálya. 
(3) 3  A  rendelet  hatálya  kiterjed  továbbá,  a  munkavállaók  Közösségen  belüli  szabad 

mozgásáról  szóló  1612/68/EGK  tanácsi  rendeletben  meghatározott  jogosulti  körbe  tartozó 
személyre,  amennyiben  az  ellátás  igénylésének  időpontjában  érvényes  tartózkodási 
engedéllyel  rendelkeznek  és  Budapest  XXI.  Kerület  Csepel  Önkormányzata  illetékességi 
területén élnek,  feltéve, hogy a kerületben  a  személyiadat és  lakcímnyilvántartás adataiba 
bejelentett  –  lakóhellyel  vagy  tartózkodási  hellyel  rendelkeznek  és  e  címen  életvitelszerűen 
laknak. 
4. § (1) 4 E rendelet alkalmazásában: 
a) jövedelem: az Szt 4.§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak. 
b) család: az Szt 4.§ (1) bekezdésének c) pontjában meghatározottak. 
c) közeli hozzátartozó: az Szt 4.§ (1) bekezdésének d) pontjában meghatározottak. 
d)  hozzátartozó:  élettárs,  az  egyeneságbeli  rokon  házastársa,  a  házastárs  egyeneságbeli 

rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, továbbá a jegyes. 
e) háztartás: az Szt 4.§ (1) bekezdésének f) pontjában meghatározottak. 
f) egyedülálló: az Szt 4.§ (1) bekezdésének l) pontjában meghatározottak. 
g) egyedülélő: az Szt 4.§ (1) bekezdésének e) pontjában meghatározottak. 
h) rendszeres pénzellátás: az Szt 4.§ (1) bekezdésének i) pontjában meghatározottak. 
i) kereső tevékenység: az Szt 4.§ (1) bekezdésének j) pontjában meghatározottak. 
j) hajléktalan: az Szt 4.§ (2) bekezdésében meghatározott személy. 
k) tartásra köteles és képes személy: az Szt. 114.§ (2) bekezdésében meghatározott személy, 

valamint a Gyvt. 5.§ának f) pontjában meghatározott személy. 
l) aktív korú: az Szt. 4.§ (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott személy. 
m) gyermekjóléti 
ma)  gondozáson:  a  veszélyeztetett  gyermeket  nevelő  családok  problémakezelésének 

segítését – a gyermek érdekeit képviselve – szociális munkaeszközeivel otthonukban és az 
intézményekben, 

1 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a)b). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
2 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
3 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 1.§ (2). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
4 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 2.§. Hatályos: 2007. VI. 01jétől.
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mb)  szolgáltatáson:  a  gyermekek  és  a  gyermekeket  nevelő  családok 
érdekérvényesítésének  segítését:  tanácsadással,  ügyintézéssel,  szolgáltatás  közvetítéssel, 
informálással, valamint a gyermekek jogainak képviseletét gyermekjogi képviselő által, 
mc)  szervező  tevékenységen:  a  gyermekvédelmi  feladatokat  ellátó  intézményekkel  való 

kapcsolattartást,  az  információáramlásban  való  részvételt,  szakmaközi  esetmegbeszélést, 
esetkonferencia  szervezését,  valamint  egyéb  gyermekvédelmi  koordinációs  munkát  kell 
érteni, 
n)  intézmény:  a  gyermekjóléti  központ,  a  bölcsőde,  a  gyermekek  átmeneti  otthona,  a 

családok átmeneti otthona, a szociális intézmény. 
o) szociális szolgáltató: az a szervezet, szolgáltató, amely kizárólag az Szt. 6065/E. §ok 

szerinti szolgáltatásokat nyújtja. 
p)  szociális  intézmény:  az Szt.  65/F.  §ban meghatározott  nappali  ellátást  nyújtó  szociális 

intézmény. 
q)  intézményvezető: az n)p) pontokban meghatározott  intézmények,  szociális  szolgáltatók 

vezetését ellátó személy. 
(2) 1 Ahol e rendelet jövedelmet említ, a családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén 

kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel 
azt folyósítják. 

III. CÍM 

Az ellátások általános szabályai 

Eljárási rendelkezések 

5.  § 2  A  személyes  gondoskodás  keretébe  tartozó  egyes  szociális  és  gyermekjóléti 
ellátásokra,  szolgáltatásokra  való  jogosultság,  a  jogosultat  érintő  jog  és  kötelezettség 
megállapítására,  továbbá  a  hatósági  ellenőrzésre  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és 
szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  többször  módosított  2004.  évi  CXL.  törvény 
(továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
6. § (1) 3 Az e rendeletben szabályozott ellátások és szolgáltatások igénybevétele önkéntes, 

kérelemre indul. 
(2) 4 E rendeletben meghatározott ellátások és szolgáltatások igénybevétele  iránti kérelmek 

előterjesztésére 
a)  cselekvőképtelen,  illetve  korlátozottan  cselekvőképes  kiskorú  esetében  törvényes 

képviselője, 
b) cselekvőképes nagykorú személy, 
c)  korlátozottan  cselekvőképes  nagykorú  személy  esetében  –  kivéve,  ha  a  bíróság  a 

cselekvőképességet ezen ügycsoport esetében nem korlátozta – gondnoka, 
d)  cselekvőképességet  kizáró  gondnokság  alá  helyezett  nagykorú  személy  gondnoka 

jogosult. 
(3) 5  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  kérelmek  –  ha  e  rendelet  kivételt  nem  tesz  –  az 

ellátást,  szolgáltatást  biztosító  intézmény vezetőjénél  terjeszthetők elő  szóban,  írásban, vagy 
az intézmény által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon. 
7. § (1) 1 Amennyiben  jogszabály a nyújtott szolgáltatásokért személyi  térítési díj  fizetését 

írja  elő  a  térítési  díj  megállapítása  során  az  Szt.  114.§  (2)  bekezdésében  foglalt  kötelezett 
rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe, mely jövedelem igazolására köteles. 

1 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) d). Hatályos 2005. május 01jétől. 
2 Módosította: 29/2005 (X.18.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelete 31.§. Hatályos: 2005. XI. 01jétől. 
3 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) f). Hatályos 2005. május 01jétől. 
4 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) f). Hatályos 2005. május 01jétől. 
5 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) g). Hatályos 2005. május 01jétől.
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(2) 2  A  jövedelemigazolásnál  irányadó  időszak  az  ellátás,  szolgáltatás  iránti  kérelem 
előterjesztését megelőző 3 hónap jövedelme, illetve jövedelmének átlaga. 
(3) 3 
(4) 4 

Az ellátások, szolgáltatások biztosítása 5 

8. § (1) 6 Az egyes ellátások, szolgáltatások biztosításáról 
a) 7  az ellátást, szolgáltatást nyújtó  intézmény,  szociális szolgáltató vezetője vagy az általa 

meghatározott személy gondoskodik, 
b) 8  a  térítési  díj  köteles  ellátások,  szolgáltatások  esetében  az  ellátás,  szolgáltatás 

biztosításáról,  valamint  a  fizetendő  térítési  díj  mértékéről  a  Csepeli  Gondozási  Központ 
(továbbiakban:  CSGK)  vezetője,  bölcsődei  ellátás  esetén  pedig  az  Egyesített  Bölcsődék 
vezetője 30 napon belül dönt és döntéséről írásban értesíti a kérelmezőt. 
(2) 9 
(3) 10 Az ellátást, szolgáltatást  igénylő, amennyiben az  intézményvezetői – (1) bekezdés b) 

pontjában  meghatározott  –  értesítésben  szereplő  döntéssel  nem  ért  egyet,  azt  vitatja,  az 
értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül – az intézményvezetőnél benyújtott – a Szociális, 
Lakás és Egészségügyi Bizottsághoz (továbbiakban: SZLEB) címzett illetékmentes panasszal 
élhet. 
(4) 11  A  SZLEB  a  panaszról  soros  ülésén  szótöbbséggel,  határozati  formában  dönt. 

Döntésének  meghozatalát  megelőzően  kikérheti  az  illetékes  intézményvezető,  valamint 
Szociális és Egészségügyi Ágazat, illetve az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat 
vezetőjének véleményét. 
(5) 12  Amennyiben  a  kérelmező/panaszos  a  SZLEB  döntését  vitatja,  annak  közlésétől 

számított 15 napon belül – az intézményvezetőnél benyújtott – Képviselő testülethez címzett 
illetékmentes fellebbezéssel élhet. 
(6) 13  Amennyiben,  az  ellátások,  szolgáltatások  iránti  kérelem  elbírálása  során  az 

intézményvezetők  az  ellátás  és  szolgáltatás  biztosításának  elutasítása  felől  értesítik  a 
kérelmezőt, az értesítés elleni panaszjogra, annak elbírálására, valamint a jogorvoslat rendjére 
a (3)(5) bekezdésben foglaltak irányadóak. 
(7) 14  A SZLEB,  valamint  a Képviselőtestület  fentiekben meghatározott  eljárása  során  az 

alábbi döntéseket hozhatja: 
a) a panaszt/fellebbezést elutasítja, 
b) a panaszban/fellebbezésben  foglaltaknak –  az  intézményvezető döntését hatályon kívül 

helyezve – helyt ad, ennek során 
ba) 15 dönt az ellátás, szolgáltatás biztosításáról, 
bb) a fizetendő térítési díj mértékét csökkenti, 
bc) a térítési díj fizetését elengedi. 

1 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 3.§. Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
2 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) h) hb). Hatályos 2005. május 01jétől. 
3 . Hatályon kívül helyezte: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (2) a). Hatálytalan: 2007. VI. 01 
jétől. 
4 Hatályon kívül helyezte: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (2) a). Hatálytalan: 2007. VI. 01 
jétől. 
5 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) i). Hatályos 2005. május 01jétől. 
6 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) i). Hatályos 2005. május 01jétől. 
7 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) j) ja). Hatályos 2005. május 01jétől. 
8 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) j) jb). Hatályos 2005. május 01jétől. 
9 Hatályon kívül helyezte: 24/2005 (VI.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 4.§ (2). Hatálytalan: 2005. július 01jétől. 
10 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) d). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
11 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) f), i). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
12 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) f). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
13 Módosította: 24/2005 (VI.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 1.§. Hatályos 2005. július 01jétől. 
14 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) f). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
15 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) j) je). Hatályos 2005. május 01jétől.
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(8) 1 A Képviselőtestület által hozott II. fokú döntésének bírósági felülvizsgálatát  feltéve, 
hogy  azt  törvény  lehetővé  teszi    a  döntés  közlésétől  számított  30  napon  belül 
kezdeményezheti az érintett a Fővárosi Bírósághoz benyújtott kereseti kérelemmel. 
8/A.§ 2  (1) A SZLEB,  illetőleg  a Képviselőtestület  a  8.§  (7)  bekezdésének  bb)  pontjában 

foglalt  jogkörének gyakorlása  során a  fizetendő személyi  térítési díj mértékét  – a kötelezett 
szociális, egészségügyi, jövedelmi viszonyaira tekintettel  e rendelet 2. számú mellékletében 
foglalt díjtáblázatban szereplő térítési díjösszegek figyelembe vételével határozhatja meg. 
(2) 3  A  Képviselőtestület,  illetőleg  a  SZLEB  a  térítési  díj  fizetését  csak  a  díjfizetésre 

kötelezett  létfenntartását  veszélyeztető  szociális,  vagy  egészségügyi  krízishelyzete  esetén 
mérsékelheti, illetőleg engedheti el, azonban elengedés esetén rendelkeznie kell az elengedés 
határozott időtartamáról is, mely egybefüggően nem haladhatja meg az 1 évet. 
(3) A  (2)  bekezdésben  foglalt  elengedés  esetén  a  határozott  időtartam  lejártát  követően  a 

díjfizetésre kötelezett a reá irányadó mértékű térítési díj fizetésére köteles. 
(4)  A  (2)  bekezdés  alkalmazásában  létfenntartást  veszélyeztető  szociális,  vagy 

egészségügyi krízishelyzetnek minősül különösen: 
a) 4 
b) 30 napot meghaladó mértékű kórházi gyógykezelés, 
c) házastárs, valamint az ellátásban részesülő közeli hozzátartozójának halála. 

Az ellátások megszüntetése 

9.  § 5 Az e  rendelet  alapján  nyújtott  ellátásokat,  szolgáltatásokat  –  amennyiben  e  rendelet 
vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – meg kell szüntetni amennyiben 
a) 6  a  jogosult,  illetőleg  az  ellátások,  szolgáltatások  igénylésére  jogosult  személy  az 

ellátások, szolgáltatások megszüntetését kéri, 
b) a jogosult elhalálozik, 
c) 7 
d) 8 az ellátásra, szolgáltatásra jogosult egészségi állapotában, illetve egyéb körülményeiben 

bekövetkezett változás következtében más jellegű ellátás, szolgáltatás biztosítása indokolt, 
e)  határozott  idejű  intézményi  elhelyezés  esetén  a  megjelölt  időtartam  lejártával,  feltéve, 

hogy az elhelyezés időtartama nem került meghosszabbításra. 

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás, szolgáltatás térítési díjának megtérítése 9 

10. § (1) 10 A jogosulatlanul igénybevett ellátás, szolgáltatás megtérítésével kapcsolatban az 
Szt. 17. §ának, valamint a Gyvt. 133. § ának rendelkezései irányadóak. 
(2) 11 A megtérítést elrendelő határozatot a SZLEB (továbbiakban: bizottság) hozza meg, az 

intézményvezetők előterjesztése alapján. 
(3) 12  A  bizottság  a  jogosulatlanul  igénybevett  ellátás,  szolgáltatás  térítési  díjának 

visszakövetelését egy összegben vagy részletfizetés engedélyezésével rendelheti el. 

1 Módosította: 29/2005 (X.18.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelete 33.§. Hatályos: 2005. XI. 01jétől. 
2 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) f). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
3 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) f). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
4 Hatályon kívül helyezte: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (2) b). Hatálytalan: 2007. VI. 01 
jétől. 
5 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) k) ka). Hatályos 2005. május 01jétől. 
6 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) k) kb). Hatályos 2005. május 01jétől. 
7 Hatályon kívül helyezte: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (2) c). Hatálytalan: 2007. VI. 01 
jétől. 
8 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) k) kc). Hatályos 2005. május 01jétől. 
9 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) l). Hatályos 2005. május 01jétől. 
10 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) m). Hatályos 2005. május 01jétől. 
11 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) f). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
12 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) m). Hatályos 2005. május 01jétől.
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(4) A  bizottság  az  érintett  szociális,  egészségügyi  vagy  egyéb  körülményeire  tekintettel 
méltányosságból  a  visszatérítendő  összeg  egy  részének  vagy  egészének  visszafizetésétől 
eltekinthet. 
(5) 1 A bizottság határozata ellen a kötelezett  annak közlésétől  számított 15 napon belül  a 

Képviselőtestülethez címzett illetékmentes fellebbezéssel élhet. 
(6) A Képviselőtestület a fellebbezés elbírálása során 
a) a bizottság döntését helyben hagyhatja, a fellebbezés elutasítása mellett, 
b) a bizottság döntését megváltoztathatja, oly módon, hogy 
ba) 2 a visszafizetendő összeg mértékét méltányosságból csökkentheti, 
bb) 3 
bc) a visszakövetelt összeg visszafizetésétől eltekinthet. 

(7) 4 A Képviselőtestület által hozott II. fokú döntésének bírósági felülvizsgálatát  feltéve, 
hogy  azt  törvény  lehetővé  teszi    a  döntés  közlésétől  számított  30  napon  belül 
kezdeményezheti az érintett a Fővárosi Bírósághoz benyújtott kereseti kérelemmel. 

IV. CÍM 

Intézményi Szabályok 

11.  §  (1) 5  Az  intézmények  szervezeti  és  működési  szabályzatát,  szakmai  programját, 
valamint  a  szakosított  ellátást  nyújtó  intézmény  esetében  a  házirendet  –  a  (2)(3) 
bekezdésekben foglalt kivétellel – a SZLEB hagyja jóvá. 
(2) 6  A  gyermekek  napközbeni  ellátását  biztosító  bölcsődék  tekintetében  az  (1)  bekezdés 

szerinti jogkört az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság gyakorolja. 
(3) 7 Az e  rendeletben meghatározottak alapján ellátási  szerződés alapján ellátott  feladatok 

esetében az ellátást biztosító intézménynek az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok 
tekintetében a SZLEB irányába csak tájékoztatási kötelezettsége van. 
(4) 8 A Polgármester ellenőrzi a személyes gondoskodást nyújtó intézmények működését és 

értékeli az intézmények munkáját, erről minden évben tájékoztatja a Képviselőtestületet. Az 
intézmények  vezetői  évente  egyszer  beszámolnak  a  SZLEBnek  az  intézmény  szakmai 
munkájáról. 

II. FEJEZET 

AZ EGYES ELLÁTÁSOK, ILLETVE SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE 9 

I. CÍM 

Az ellátások, szolgáltatások formái 10 

12.  §  (1) 1  Budapest  XXI.  Kerület  Csepel  Önkormányzata  az  arra  rászorulók  részére 
személyes gondoskodás keretében az alábbi ellátásokat, szolgáltatásokat biztosítja: 

1 Módosította: 29/2005 (X.18.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelete 34.§ (1). Hatályos: 2005. XI. 01jétől. 
2 Módosította: 29/2005 (X.18.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelete 34.§ (2). Hatályos: 2005. XI. 01jétől. 
3 Hatályon kívül helyezte: 29/2005 (X.18.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelete 34.§ (3). Hatálytalan: 2005. XI. 01jétől. 
4 Módosította: 29/2005 (X.18.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelete 34.§ (4). Hatályos: 2005. XI. 01jétől. 
5 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) f). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
6 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) h). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
7 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) f). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
8 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) g). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
9 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) o). Hatályos 2005. május 01jétől. 
10 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) o). Hatályos 2005. május 01jétől.
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a) gyermekjóléti alapellátásként: 
aa) gyermekjóléti szolgáltatást, 
ab) gyermekek napközbeni ellátását, 
ac) gyermekek átmeneti gondozását, 

b) szociális alapszolgáltatásként: 
ba) családsegítést, 
bb) házi segítségnyújtást, 
bc) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 
bd) étkeztetést, 
be) támogató szolgáltatást, 
bf)  utcai szociális munkát, 
bg) közösségi ellátásokat, 
bh) nappali ellátást, 
bha) idősek klubja 
bhb) fogyatékosok nappali intézménye, 
bhc) hajléktalanok nappali melegedője útján, 

c) 2 szakosított ellátásként, 
ca) átmeneti elhelyezést nyújtó intézményt működtet, mely 
caa) időskorúak gondozóháza, 
cab) 3 
cac) 4 

(2) 5 Az (1) bekezdés caa)  valamint  bhb) pontjában  felsorolt  ellátás,  szolgáltatás esetében, 
Budapest XXI. Kerület  Csepel Önkormányzata  illetékességi  területén  kívül  lakó  személyek 
részére  is  biztosítható,  amennyiben  ez  nem  veszélyezteti  a  kerületi  ellátottak  részére 
biztosítandó szolgáltatást. 
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben e rendelet térítési díjra vonatkozó rendelkezéseit azzal 

az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a térítési díj mértéke azonos a teljes intézményi térítési díj 
összegével, azonban nem haladhatja meg az Szt.ben meghatározott felső korlátot. 
(4) 6  Az  (1)  bekezdés  ab)  alpontjához  tartozó  bölcsődei  ellátást  Budapest  XXI.  Kerület 

Csepel  Önkormányzata,  az  illetékességi  területén  kívül  lakó  gyermekek  részére  is 
biztosíthatja,  feltéve,  hogy az érintett  önkormányzatok között  az ellátás  biztosításáról külön 
megállapodás áll fenn. 
(5) A  (4) bekezdésben  foglalt  esetben, a gyermekek  részére biztosított  ellátásért  fizetendő 

térítési díj mértékét a Gyvt. alapján kell meghatározni, a gyermek egyéb – külön rendeletben 
meghatározott – méltányossági, illetve rendkívüli méltányossági kedvezményre nem jogosult. 

II. CÍM 

Gyermekjóléti alapellátások 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

13. § 7  (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által  biztosítandó gyermekjóléti 
szolgáltatásról, a Képviselőtestület által létrehozott CSGYK gondoskodik. 

1 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
2 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 4.§. Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
3 Hatályon kívül helyezte: 5/2006 (III.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelet 35.§ (3) cb). Hatálytalan: 2006.IV.01jétől. 
4 Hatályon kívül helyezte: 5/2006 (III.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelet 35.§ (3) cb). Hatálytalan: 2006.IV.01jétől. 
5 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
6 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
7 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől.
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(2) 1  A CSGYK  a  gyermekjóléti  szolgáltatás  alapfeladatain    mely  ellátások  teljesítésére 
(gondozás), ellátások közvetítésére (szolgáltatás), valamint szervező tevékenységre terjed ki – 
túl speciális szolgáltatásokat  illetőleg azokhoz való hozzáférési lehetőséget  is biztosít. 
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatai különösen 
a) a gyermek testi, lelki egészségének, családjában történő nevelésének elősegítésére, 
b) a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésére, 
c) a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére, 
d) a védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatokra, 
e) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésére, 
f) önálló helyettes szülői tevékenység szervezésére és működtetésére, 
g) örökbefogadással kapcsolatos feladatok ellátására irányulnak. 
(4) 2 A CSGYK speciális szolgáltatásként 
a) gyermekek részére végzett utcai szociális munkát lát el, 
b) kapcsolattartási ügyeletet működtet, 
c) kórházi szociális munkát lát el, 
d) készenléti szolgáltatot működtet, 
illetőleg gondoskodik ezen szolgáltatások elérhetőségéről. 
(5) A CSGYK, tevékenységét különösen a Gyvt., valamint a vonatkozó Kormány,  illetve 

ágazati rendeletek alapján, azok figyelembevételével látja el. 
(6)  A  CSGYK  külön  jogszabályokban  meghatározott  feladatain  kívül  egyéb 

szolgáltatásként biztosítja 
a)  pszichológus,  gyermekpszichiáter,  fejlesztő  pedagógus,  családterapeuta,  jogász 

elérhetőségét, 
b)  csoportok,  klubok,  illetve  szabadidős,  valamint  szünidős  programok,  szervezését, 

vezetését, 
c)  szükség  esetén  –  költségvetése  függvényében  –  gondozottjai  számára  természetbeni 

támogatást nyújthat aktuális adománykészletéből, illetve élelmiszerutalvány, tüzelő, valamint 
tüzelőszállítás formájában. 

Gyermekek részére végzett utcai szociális munka 3 

13/A.  § 4  (1) 5  Budapest  XXI.  Kerület  Csepel  Önkormányzata  gyermekek  részére  végzett 
utcai szociális munka keretében különösen: 
a)  a  saját  magatartásával  fejlődését  veszélyeztető,  szabadidejét  az  utcán  töltő,  kallódó 

gyermekek  részére  speciális  segítséget  nyújt,  illetve  részükre  a  kerületben  fellelhető 
szabadidős elfoglaltságokat ajánl fel, 
b) a lakóhelyükről önkényesen eltávozott, vagy más okból ellátá és felügyelet nélkül maradt 

gyermekeket  felkutatja,  eredeti  lekókörnyezetükbe  történő  visszakerülésüket  elősegíti  vagy 
más gyermekvédelmi gondoskodást kezdeményez. 
(2)  Az  önkormányzat  az  (1)  bezezdésben  meghatározott  feladatokról  a  CSGYK 

családgondozói, illetőleg  szükség esetén – külső, nem önkormányzati szervvel kötött ellátási 
szerződés útján gondoskodik. 

1 Szövegezését módosította: 5/2006 (III.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelet 36.§ (1) cb). Hatályos:2006.IV.01jétől. 
2 Módosította: 5/2006 (III.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelet 28.§. Hatályos:2006.IV.01jétől. 
3 Beiktatta: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 5.§. Hatályos 2005. május 01jétől. 
4 Beiktatta: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 5.§. Hatályos 2005. május 01jétől. 
5 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől.
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Kapcsolattartási ügyelet 1 

13/B.  § 2  (1) 3  Budapest  XXI.  Kerület  Csepel  Önkormányzata  kapcsolattartási  ügyelet 
fenntartásával biztosítja az érintett gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult szülők vagy más 
személyek találkozását, illetve az együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása mellett 
a) konfliktuskezelő, segítő szolgáltatást nyújt, 
b) az érintettek kérésére vagy a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítő 

eljárást (mediáció) biztosít, 
c) kapcsolatügyeleti szolgáltatást nyújt. 
(2)  Az  önkormányzat  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  feladatokról  a  CSGYK 

családgondozói, illetőleg  szükség esetén – külső, nem önkormányzati szervvel kötött ellátási 
szerződés útján gondoskodik. 

Kórházi szociális munka 4 

13/C. § 5 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a CSGYK vezetője által megkötött 
szerződésben,  valamint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi 
intézmények,  valamint  személyek  szakmai  feladatairól  és  működésük  feltételeiről  szóló 
15/1998.(IV.30.) NM rendelet 7/C. §ában  foglaltak alapján gondoskodik a kórházi szociális 
munkáról. 

Készenléti szolgálat 6 

13/D. § 7  (1) 8 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a CSGYK nyitvatartási idején 
túl  is    készenléti  szolgálat  működtetése  útján    gondoskodik  a  gyermekvédelmi 
krízishelyzetben történő azonnali segítségnyújtásról, tanácsadásról vagy tájékoztatásról. 
(2)  A  készenléti  szolgálat  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  elsődleges  feladatait  egy 

közismert telefonszámon elérhető szakemberek útján látja el. 
(3)  Az  önkormányzat  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  feladatokról  a  CSGYK 

családgondozói, illetőleg  szükség esetén – külső, nem önkormányzati szervvel kötött ellátási 
szerződés útján gondoskodik.” 

Gyermekek napközbeni ellátása 

14.  § 9  A Gyvt.  41.  §a  alapján  a  gyermekek  napközbeni  ellátása  Budapest  XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata területén bölcsődében, óvodában, iskolai napköziben, illetve napközis 
táborban biztosított. 

1 Beiktatta: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 6.§. Hatályos 2005. május 01jétől. 
2 Beiktatta: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 6.§. Hatályos 2005. május 01jétől. 
3 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
4 Beiktatta: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 7.§. Hatályos 2005. május 01jétől. 
5 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
6 Beiktatta: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 8.§. Hatályos 2005. május 01jétől. 
7 Beiktatta: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 8.§. Hatályos 2005. május 01jétől. 
8 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
9 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől.
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Bölcsőde 

15.  §  (1) 1  Budapest  XXI.  Kerület  Csepel  Önkormányzata  a  Gyvt.  42.  §ában 
meghatározottak  alapján  a  gyermekek  20  hetes  korától  gondoskodik  a  bölcsődei  ellátásról, 
melynek  során  biztosítja  a  gyermekek  napközbeni  gondozását,  nevelését,  valamint  napi 
négyszeri étkezését. 
(2)  A  bölcsődei  ellátás  iránti  felvételi  kérelmet  az  egyesített  bölcsődék  vezetőjénél 

(továbbiakban: intézményvezető) kell benyújtani, aki dönt a kérelemről. 
(3) Az intézményvezető a (2) bekezdés szerinti döntéséről írásban értesíti a kérelmezőt. 
(4) 2 Amennyiben az intézményvezető a (2) bekezdés szerinti kérelemről bármely okból nem 

tud  intézkedni,  akkor  a  kérelmet  haladéktalanul  meg  kell,  hogy  küldje  az  Oktatási, 
Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat részére. Az eljuttatott kérelemről a bizottság – az ágazat 
vezetőjének javaslata alapján – határozattal dönt. 
(5)A bölcsődei ellátásért személyi térítési díjat (gyermekétkeztetés térítési díja) kell fizetni. 
A  térítési  díj  mértékének  meghatározására  és  megfizetésére  vonatkozó  rendelkezéseket 

külön rendelet szabályozza. 

Gyermekek átmeneti gondozása 

16. § (1) 3 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a gyermekek átmeneti gondozását 
a) gyermekek átmeneti otthonában történő elhelyezéssel, 
b) családok átmeneti otthonában történő elhelyezéssel, 
c) helyettes szülői szolgáltatás biztosításával, valamint 
d) egyéb – alapítványi – intézmények közreműködésével biztosítja. 

Gyermekek átmeneti otthona 

17.  §  (1) Gyermekek  átmeneti  otthonában  az  a  családban  élő  gyermek  helyezhető  el,  aki 
átmenetileg  ellátás  és  felügyelet  nélkül  marad,  vagy  elhelyezés  hiányában  ezek  nélkül 
maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. 
(2) 4  Budapest  XXI.  Kerület  Csepel  Önkormányzata  a  gyermekek  átmeneti  otthonában 

történő  elhelyezésről  külső  szervvel  kötött  ellátási  szerződés/megállapodás  útján 
gondoskodik. 
(3) 5 Az ellátás (szolgáltatás) biztosításának feltételeit a (2) bekezdésben meghatározott felek 

az ellátási szerződésben/megállapodásban rögzítik. 
(4) 6 A gyermekek átmeneti otthona és a helyettes szülő – a CSGYKval együttműködve – 

segítséget nyújt a gyermekek családjába történő visszatéréséhez 
(5) 7 A CSGYK és a gyermekek átmeneti gondozását ellátó intézmények között a szakmai 

együttműködést, feladatmegosztást írásos megállapodás rögzíti.” 

Családok átmeneti otthona 

18.  §  (1)  Családok  átmeneti  otthonában  –  az  otthontalanná  vált  szülő  kérelmére  –  az  a 
gyermek  és  szülője  helyezhető  el  együttesen,  akiknek  az  elhelyezés  hiányában  lakhatásuk 
nem biztosított és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől. 

1 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
2 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) q). Hatályos 2005. május 01jétől. 
3 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
4 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
5 Módosította: 5/2006 (III.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelet 30.§. Hatályos:2006.IV.01jétől. 
6 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) r) ra). Hatályos 2005. május 01jétől. 
7 Szövegezését módosította: 5/2006 (III.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelet 36.§ (1) cc). Hatályos:2006.IV.01jétől.
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(2) 1  Budapest  XXI.  Kerület  Csepel  Önkormányzata  a  családok  átmeneti  otthonában 
történő  elhelyezésről  külső  szervvel  kötött  ellátási  szerződés/megállapodás  útján 
gondoskodik. 
(3) 2 Az ellátás (szolgáltatás) biztosításának feltételeit a (2) bekezdésben meghatározott felek 

az ellátási szerződésben/megállapodásban rögzítik. 

Helyettes szülői szolgáltatás 3 

18/A.  § 4  (1)  Helyettes  szülő  a  családban  élő  gyermek  átmeneti  gondozását  saját 
háztartásában biztosítja, a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak alapján. 
(2) 5 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a helyettes szülői szolgáltatásról külső 

szervvel kötött ellátási szerződés/megállapodás útján gondoskodik. 
(3) Az ellátás (szolgáltatás) biztosításának feltételeit a (2) bekezdésben meghatározott felek 

az ellátási szerződésben/megállapodásban rögzítik. 

III. CÍM 

Szociális alapszolgáltatások 6 

Családsegítés 

19. § 7 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata családsegítéssel kapcsolatos – a Szt. 
ből fakadó – feladatairól a kerületben működő Csepeli Családsegítő Szolgálat (továbbiakban: 
CSCSSZ) útján gondoskodik. 
20. § 8 (1) A családsegítő szolgáltatást biztosítása során a CSCSSZ 
a) gondoskodik az Szt 64.§ (4) bekezdésében felsorolt szolgáltatásokról, 
b)  koordinálja  az  aktív  korú  nem  foglalkoztatott  személyek  rendszeres  szociális  segélyét 

igénylő, illetve a már támogatásban részesülő személyek együttműködési kötelezettségét, 
c)  az  adósságterhekkel  és  lakhatási  problémákkal  küzdők  számára  –  külön  rendeletben 

meghatározott feladatkörrel – Adósságkezelési Irodát működtet, 
d)  az  aktív  korú  nem  foglalkoztatottak  részére  együttműködési  programokat, míg  a  tartós 

munkanélküliek számára egyéni és csoportos szolgáltatásokat szervez, 
e)  szenvedélybetegek,  kábítószerproblémával  küzdők,  valamint  családtagjaik  számára 

szociális csoportmunka keretében szolgáltatást nyújt, 
f) családok számára konfliktuskezelő mediációs szolgáltatást szervez, 
g) külső szervezet közreműködésével gondoskodik a közösségi pszichiátriai ellátásról, 
h)  ifjúsági  tanácsadást,  valamint  információs  szolgáltatásokat  biztosító  programokat 

működtet, 
i) veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, 
j)  szükség  esetén  –  költségvetése  függvényében,  Szervezeti  Működési  Szabályzatában 

meghatározott  feltételek  szerint  –  természetbeni  támogatást  nyújthat  gondozottjai  számára, 
különösen  élelmiszerjegy,  tüzelőszállítás,  gyógyszerkiváltás,  illetékbélyeg,  közlekedési  jegy 
formájában, illetve az intézmény által begyűjtött aktuális adománykészletből. 

1 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
2 Módosította: 5/2006 (III.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelet 31.§. Hatályos:2006.IV.01jétől. 
3 Beiktatta: 5/2006 (III.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelet 32.§. Hatályos:2006.IV.01jétől. 
4 Beiktatta: 5/2006 (III.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelet 32.§. Hatályos:2006.IV.01jétől. 
5 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
6 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) s). Hatályos 2005. május 01jétől. 
7 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
8 Módosította: 5/2006 (III.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelet 33.§. Hatályos:2006.IV.01jétől.
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(2)  Az  (1)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  tevékenysége  megvalósítása  során  a 
CSCSSZ: 
a)  tájékoztatást  ad  az  aktív  korú  nem  foglalkoztatott  részére  az  együttműködési,  illetve 

foglalkoztatási kötelezettségről, valamint lehetőségekről, 
b) az aktív korú nem foglalkoztatottal – külön rendeletben meghatározott – együttműködési 

megállapodást köt, 
c)  a  külön  rendeletben  együttműködésre  kötelezett  aktív  korú  nem  foglalkoztatott 

bevonásával gondoskodik az egyénre szabott együttműködési programok kidolgozásáról, 
d) közcélú munkalehetőség felajánlása végett az aktív korú nem foglalkoztatottat az FKFSZ 

Khthoz irányítja, vagy 
e)  közhasznú,  illetve  egyéb  munkalehetőség  felajánlása  céljából  az  aktív  korú  nem 

foglalkoztatottat a Munkaügyi Központhoz irányítja, 
f) nyilvántartást vezet az aktív korú nem foglalkoztatottakról, 
g)  tájékoztatja  a  Polgármestert  a  –  külön  rendeletben  meghatározott  –  együttműködési 

kötelezettségét nem teljesítő aktív korúakról. 
(3) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott együttműködési program különösen: 
a) egyéni esetkezelés, folyamatos gondozásba vétel, 
b) csoportos foglalkozás, terápiás jellegű tréning, 
c) probléma megbeszélés, 
d) alapismeretek megszerzésének elősegítése, 
e) személyiségfejlesztő, önismereti, kommunikációskészségfejlesztő tréning, 
f) munkavégzésre felkészítő programok. 
21. § 1 

Házi segítségnyújtás 

22. § (1) 2 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Szt. 63. §ában meghatározott 
házi  segítségnyújtást  (továbbiakban:  szolgáltatást)  a  CSGK  területileg  illetékes  Gondozási 
Csoportjai útján biztosítja. 
(2) A szolgáltatás biztosítása iránti eljárás kérelemre indul. 
(3)  A  szolgáltatás  iránti  igényeket  a  területileg  illetékes  Gondozás  Csoportok  vezetőinél 

formanyomtatvány benyújtásával lehet kérelmezni. 
(4) 3  A  kérelemhez  mellékelni  kell  a  külön  jogszabályban  (11/2006.  (XII.27.)SZMM 

rendeletben,  valamint  a  9/1999.(XI.24.)SzCsM  rendeletben)  meghatározott  iratokat, 
igazolásokat, nyilatkozatokat. 
(5) A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. 
(6)  Az  (5)  bekezdésben  meghatározott  térítési  díj  megállapítására,  megfizetésére, 

csökkentésére, elengedésére e rendelet 8. §ában, valamint 36. §ában foglaltakat megfelelően 
alkalmazni kell. 
(7) 4 A házi segítségnyújtás keretében az alábbi szolgáltatások biztosítására kerül sor 
a) alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése, 
b) közreműködés az önálló életvitel  fenntartásában, az ellátott és  lakókörnyezete higiéniás 

körülményeinek megtartásában, 
c)  veszélyhelyzetek  kialakulásának  megelőzése,  illetve  a  már  kialakult  veszélyhelyzetek 

elhárításában való közreműködés. 

1 Hatályon kívül helyezte: 5/2006 (III.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelet 35.§ (3) cc). Hatálytalan: 2006.IV.01jétől. 
2 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
3 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 5.§. Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
4 Beiktatta: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 11.§. Hatályos: 2005. május 01jétől.
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 

22/A. § 2  (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Szt. 65.§ban meghatározott 
jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtásról  a  CSGK  3.  számú  Gondozási  Csoportja  útján 
gondoskodik. 
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk miatt 

rászoruló  idős  korú,  fogyatékos,  illetve  pszichiátriai  beteg  személyek  részére,  az  önálló 
életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott térítésmentes 
szolgáltatás. 
(3) 3 A szolgáltatás feltétele, hogy az igénylő 
a) képes legyen a segélyhívó készülék megfelelő használatára, valamint 
b)  az  igénybevétel  szempontjából    az  Szt.  65.§  (4)  bekezdésében  foglaltak  szerint   

szociálisan rászorultnak minősüljön. 
(4) 4 
(5) A szolgáltatás biztosítása kérelemre indul, melyet a lakóhely szerint illetékes Gondozási 

Csoport vezetőjénél formanyomtatvány kitöltésével kell kezdeményezni. 
(6) 5  A  kérelemhez  mellékelni  kell  a  külön  jogszabályban  (11/2006.  (XII.27.)SZMM 

rendeletben,  valamint  a  9/1999.(XI.24.)SzCsM  rendeletben)  meghatározott  iratokat, 
igazolásokat, nyilatkozatokat. 

Étkeztetés 

23. § (1) 6 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Szt. 62. §ában meghatározott 
étkeztetést  (továbbiakban:  szolgáltatást)  a  Csepeli  Gondozási  Központ  Szociális 
Tálalókonyhája útján biztosítja. 
(2) A szolgáltatás kiterjed az egészségi állapotuk miatt diétás étkeztetést igénylő személyek 

ellátásának  biztosítására  is,  melynek  indokoltságát  az  ellátásban  részesülő  háziorvosának 
javaslata alapozza meg. 
(3) A szolgáltatás biztosítása iránti eljárás kérelemre indul. 
(4) A szolgáltatás  iránti  igényeket a területileg illetékes Gondozási Csoportok, valamint a 

Szociális Tálalókonyha vezetőinél formanyomtatvány benyújtásával lehet kérelmezni. 
(5) 7 Étkeztetésre jogosult az a szociálisan rászorult 
a) személy, akinek családjában az egy  főre  jutó havi  jövedelem mértéke nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %át, 
b)  egyedülálló  személy,  akinek  havi  jövedelme  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %át, 
c) házassági kötelékben, illetőleg élettársi kapcsolatban élő személy, akinek családjában az 

egy  főre  jutó  havi  jövedelem  mértéke  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori 
legkisebb  összegének  250 %át,  feltéve,  hogy  saját  maga  vagy  házas/élettársa  70.  életévét 
betöltötte, 
d)  jövedelemtől  függetlenül  az  a  személy,  aki  házi  segítségnyújtásban,  illetőleg  személyi 

segítő szolgáltatásban részesül, valamint annak házastársa/élettársa. 
(6) 8  Az  (5)  bekezdés  d)  pontja  szerinti  szociális  rászorultság  kizárólag  az  adott  személy 

részére nyújtott házi segítségnyújtás, illetőleg a személyi segítő szolgáltatás időszaka alatt áll 
fenn, az a nyújtott szolgáltatás megszüntetésével megszűnik. 
(7) 1 A szolgáltatás iránti kérelemhez mellékelni kell 

1 Beiktatta: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 12.§. Hatályos: 2005. május 01jétől. 
2 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
3 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 6.§ (1). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
4 Hatályon kívül helyezte: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (2) d). Hatálytalan: 2007. VI. 01 
jétől. 
5 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 6.§ (2). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
6 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
7 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 7.§. Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
8 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 7.§. Hatályos: 2007. VI. 01jétől.
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a)  külön  jogszabály  (9/1999.(XI.24.)SzCsM  rendelet)  által  meghatározott 
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat alátámasztó igazolásokat, 
b) diétás étkeztetés igénylése esetén a háziorvos erre vonatkozó javaslatát. 
(8) 2  Budapest  XXI.  Kerület  Csepel  Önkormányzata  az  étkeztetést    a  kérelmező  igényei 

figyelembevételével – az étel 
a) kérelmező általi elvitellel, illetőleg 
b) kérelmező lakására házhozszállítással biztosítja. 
(9) 3 A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. 
(10) 4  Az  (9)  bekezdésben  hivatkozott  térítési  díj  megállapítására,  megfizetésére, 

csökkentésére,  elengedésére,  e  rendelet  88/A.  §ában,  valamint  36.  §ában  foglaltakat 
megfelelően alkalmazni kell. 
(11) 5 Házhozszállítás igénybe vétele esetén az étkeztetésért fizetendő térítési díj a kiszállítás 

költségével emelkedik. 

Támogató szolgáltatás 6 

23/A.§ 7 . 
23/B.  § 8  (1)  A  Szállító  Szolgálat  célja  a  fogyatékos  személyek  alapvető  szükségleteinek 

kielégítését szolgáló szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának biztosítása, 
mely személyszállításuk révén valósul meg. 
(2) 9  A  Szállító  Szolgálat  által  biztosított  szállító  szolgáltatás  igénybevételére  vonatkozó 

kérelmet a Támogató Szolgálat vezetőjénél kell előterjeszteni. 
(3) 10 
(4) A Szállító Szolgálat által biztosított szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. 
(5) 11  A  (4)  bekezdésben  meghatározott  térítési  díj  megállapítására,  megfizetésére, 

csökkentésére,  elengedésére,  e  rendelet  88/A.  §ában,  valamint  36.  §ában  foglaltakat 
megfelelően alkalmazni kell. 
23/C.  § 12  (1)  A  Támogató  Szolgálat  által  ellátott  információnyújtás,  tanácsadás  a 

fogyatékkal  élő  embert  és  környezetét  segíti  abban,  hogy  önálló  életvitelét,  biztonságát, 
habilitációját, rehabilitációját és társadalmi életben való részvételét előmozdítsa. 
(2) 13 
(3) 14 
23/D.  § 15  (1)  A  Támogató  Szolgálat  személyi  segítést  biztosító  szolgáltatása  során 

előmozdítja  a  fogyatékkal  élők  függetlenné,  önállóvá  válását,  a  közösségi  életben  való 
részvételüket. 
(2)  Az  (1)  bekezdésben  foglaltak  megvalósítása  érdekében  a  fogyatékkal  élő  aktív 

közreműködésével: 
a) segítséget nyújt a közéletben való részvételhez, illetve a társadalmi beilleszkedéshez, 
b) segíti a személyi és környezeti higiéné biztosítását (mosdatás, fürdetés, öltözködés), 

1 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 7.§. Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
2 Beiktatta: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 7.§. Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
3 Beiktatta: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 7.§. Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
4 Beiktatta: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 7.§. Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
5 Beiktatta: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 7.§. Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
6 Beiktatta: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 13.§. Hatályos: 2005. május 01jétől. 
7 Hatályon kívül helyezte: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (2) e). Hatálytalan: 2007. VI. 01 
jétől. 
8 Beiktatta: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 13.§. Hatályos: 2005. május 01jétől. 
9 Módosítota: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 8.§. Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
10 Hatályon kívül helyezte: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (2) f). Hatálytalan: 2007. VI. 01 
jétől. 
11 Módosította: 24/2005 (VI.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 4.§ (3) b). Hatályos: 2005. július 01jétől 
12 Beiktatta: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 13.§. Hatályos: 2005. május 01jétől. 
13 Hatályon kívül helyezte: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (2) g). Hatálytalan: 2007. VI. 
01jétől. 
14 Hatályon kívül helyezte: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (2) g). Hatálytalan: 2007. VI. 
01jétől. 
15 Beiktatta: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 13.§. Hatályos: 2005. május 01jétől.
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c) segíti a fogyatékos személyek helyzetváltoztatását, esetenként személyi kísérettel, 
d)  esetenként  felügyeletet  biztosít,  illetve  figyelemmel  kíséri  a  fogyatékos  személy 

egészségügyi ellátását, 
e)  elősegíti  a  fogyatékos  személyek  különböző  szociális,  és  egészségügyi  ellátásokhoz, 

közszolgáltatásokhoz való hozzájutását. 
(3) A személyi segítő szolgáltatás a Támogató Szolgálat szolgálatvezetőjénél kérelmezhető 

formanyomtatványon. 
(4) 1 
(5) A személyi segítő által nyújtott szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. 
(6) 2  Az  (5)  bekezdésben  meghatározott  térítési  díj  megállapítására,  megfizetésére, 

csökkentésére,  elengedésére  e  rendelet  88/A.  §ában,  valamint  36.  §ában  foglaltakat 
megfelelően alkalmazni kell. 
23/E. § 3 A Támogató Szolgálat által biztosított szállító szolgáltatás, illetve személyi segítés 

iránti  kérelemhez  mellékelni  kell  a  külön  jogszabályban  (11/2006.  (XII.27.)SZMM 
rendeletben,  valamint  a  9/1999.(XI.24.)SzCsM  rendeletben)  meghatározott  iratokat, 
igazolásokat, nyilatkozatokat. 

Utcai szociális munka 4 

24. § 5  (1) 6 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata utcai szociális munka keretében 
biztosítja  az  utcán  tartózkodó  hajléktalan  személy  helyzetének,  életkörülményeinek 
figyelemmel  kísérését,  szükség  esetén  részére  ellátást  kezdeményez,  illetve  ellátás 
biztosításához kapcsolódó intézkedést tesz meg. 
(2) 7 Az (1) bekezdés szerinti  szolgáltatásról a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete, 

mint  működtető  gondoskodik,  Budapest  XXI. Kerület  Csepel Önkormányzatával  megkötött 
ellátási szerződésben foglaltak szerint. 
(3)  Az  önkormányzat  a  feladatellátáshoz  szükséges  és  az  ellátási  szerződésben 

meghatározott  anyagi  forrásokat  a  működtető  részére  –  külön  rendeletben  meghatározottak 
szerint – biztosítja.“ 

Közösségi ellátások 8 

25.  § 9  (1) 10  Budapest  XXI.  Kerület  Csepel  Önkormányzata  az  Szt.  65/A.  §ában 
meghatározott közösségi ellátásról a CSCSSZ keretein belül gondoskodik. 
(2) A CSCSSZ a fenti feladat ellátását  különös tekintettel a pszichiártiai betegek közösségi 

ellátására   saját szakemberei  segítségével,  illetőleg külső szervezet közreműködésével  látja 
el. 

1 Hatályon kívül helyezte: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (2) h). Hatálytalan: 2007. VI. 01 
jétől. 
2 Módosította: 24/2005 (VI.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 4.§ (3) c). Hatályos: 2005. július 01jétől 
3 Beiktatta: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 9.§. Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
4 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) w). Hatályos 2005. május 01jétől. 
5 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 14.§. Hatályos: 2005. május 01jétől. 
6 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
7 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) c). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
8 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) x). Hatályos 2005. május 01jétől. 
9 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 15.§. Hatályos: 2005. május 01jétől. 
10 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől.
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Nappali ellátást nyújtó intézmények 1 

Idősek klubja 2 

26.  § 3  (1) 4  Budapest  XXI.  Kerület  Csepel  Önkormányzata  a  szociálisan  és  mentálisan 
támogatásra szoruló, önmaguk  ellátására  részben  képes  időskorúak napközbeni gondozására 
szolgáló  idősek  klubjai  által  nyújtandó  szolgáltatásokról  a  CSGK  területileg  illetékes 
Gondozási Csoportjai útján gondoskodik.” 
(2)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  idősek  klubjai  által  nyújtott  szolgáltatások 

különösen: 
a) napközbeni gondozás, 
b) étkeztetés, 
c) szabadidős és kulturális programok, 
d) 5 
(3)  Az  ellátás  iránti  kérelmeket  a  területileg  illetékes  Gondozási  Csoportok  vezetőinél 

formanyomtatvány benyújtásával kell előterjeszteni. 
(4) A (3) bekezdésben foglalt kérelmekhez mellékelni kell: 
a)  háziorvosi  javaslatot,  mely  tartalmazza  a  kérelmező  egészségi  állapotáról  való 

tájékoztatást is, 
b) e rendelet 7. §ban meghatározott jövedelemigazolást. 
(5)  Az  idősek  klubjába  felvehető  az  a  18.  életévét  betöltött  személy  is,  aki  egészségi 

állapotára figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra szorul. 
(6) 6 Az idősek klubjában igénybe vett étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 
(7) 7  Az  (6)  bekezdésben  meghatározott  térítési  díj  megállapítására,  megfizetésére, 

csökkentésére,  elengedésére  e  rendelet  88/A.  §ában,  valamint  36.  §ában  foglaltakat 
megfelelően alkalmazni kell. 
(8) Az idősek klubjai által nyújtott szolgáltatás megszűntetésre kerül 
a) e rendelet 9. §ban szabályozott esetekben, valamint 
b) az intézmény házirendjében meghatározott tartamú indokolatlan távolmaradás esetén. 

Fogyatékosok nappali intézménye 8 

27. § 9  (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkiszolgálásra részben képes 
fogyatékos  személyek  számára  a  közoktatás  körébe  nem  tartozó  fogyatékosok  nappali 
intézményét  tart  fenn,  mely  a  Csepeli  Gondozási  Központ  illetékes  Gondozási  Csoportja 
keretein belül működik. 
(2) A fogyatékosok nappali intézményébe való felvétel iránti kérelmeket az otthon szakmai 

vezetőjénél kell előterjeszteni. 
(3) A fogyatékosok nappali  intézményébe való felvétel  iránti kérelemhez mellékelni kell a 

külön  jogszabályban  (9/1999.(XI.24.)SzCsM  rendeletben)  meghatározott  iratokat, 
szakvéleményeket. 
(4) A fogyatékosok nappali intézményében nem gondozható az a személy, aki 
a) veszélyeztető magatartást tanúsít 
b) önálló helyzetváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, 
c) önellátásra nem képes 

1 Beiktatta: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 16.§ (1). Hatályos: 2005. május 01jétől. 
2 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 16.§ (1). Hatályos: 2005. május 01jétől. 
3 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 16.§ (2). Hatályos: 2005. május 01jétől. 
4 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
5 Hatályon kívül helyezte: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (2) i). Hatálytalan: 2007. VI. 01 
jétől. 
6 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 10.§. Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
7 Módosította: 24/2005 (VI.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 4.§ (3) d). Hatályos: 2005. július 01jétől 
8 Beiktatta: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 17.§ (1). Hatályos: 2005. május 01jétől 
9 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 11.§. Hatályos: 2007. VI. 01jétől.
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d) orvosi ellátást és állandó ápolást igényel. 
(5)  A  fogyatékosok  nappali  intézményébe  az  ellátottakat  próbaidővel  lehet  felvenni.  A 

próbaidő tartama három hónap. 
(6) A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. 
(7)  A  (6)  bekezdésben  meghatározott  térítési  díj  megállapítására,  megfizetésére, 

csökkentésére,  elengedésére  e  rendelet  88/A.  §ában,  valamint  36.  §ában  foglaltakat 
megfelelően alkalmazni kell. 

Hajléktalanok nappali melegedője 1 

28. § 2  (1) 3 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a hajléktalan személyek nappali 
tartózkodásának elősegítése érdekében nappali melegedő lehetőségét biztosítja. 
(2) 4 Az (1) bekezdés szerinti  szolgáltatásról a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete, 

mint  működtető  gondoskodik,  Budapest  XXI. Kerület  Csepel Önkormányzatával  megkötött 
ellátási szerződésben foglaltak szerint. 
(3)  Az  önkormányzat  a  feladatellátáshoz  szükséges–  és  az  ellátási  szerződésben 

meghatározott  anyagi  forrásokat  a  működtető  részére  –  külön  rendeletben  meghatározottak 
szerint – biztosítja.” 
29. § 5 

IV. CÍM 

Szociális szakellátások 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 

Időskorúak gondozóháza 

30.  §  (1) 6  Budapest  XXI. Kerület  Csepel Önkormányzata  működtetésében  az  időskorúak 
gondozóházába  (továbbiakban:  gondozóház)  azok  az  időskorúak,  valamint  azok  a  18. 
életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más 
okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. 
(2) 7 A gondozóház az igénybe vevők számára szolgáltatásként teljes körű ellátást biztosít. 
(3) 8  Az  elhelyezés  iránti  kérelmeket  az  Időskorúak  Gondozóháza  vezetőjénél 

formanyomtatvány benyújtásával lehet előterjeszteni. 
(4) 9  A  gondozóházban  történő  elhelyezés  iránti  kérelemhez  mellékelni  kell  a  külön 

jogszabályban (9/1999.(XI.24.)SzCsM rendeletben) meghatározott iratokat. 
(5)  A  gondozóházi  elhelyezés  időtartama  legfeljebb  1  év,  mely  az  intézmény  orvosának 

szakvéleménye  alapján  különös  méltánylást  érdemlő  esetben  egy  alkalommal  legfeljebb 
további 1 évvel meghosszabbítható. 
(6) A  gondozóház  által  biztosított  szolgáltatásokat  nem  veheti  igénybe,  illetve  igényét  el 

kell utasítani annak a kérelmezőnek, aki 

1 Beiktatta: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 18.§ (1). Hatályos: 2005. május 01jétől 
2 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 18.§ (2). Hatályos: 2005. május 01jétől 
3 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
4 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) c). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
5  Hatályon  kívül  helyezte  (a  megelőző  alcímmel  együtt):  12/2005  (IV.19.)  BudapestCsepel  Önkormányzata  Kt.  rendelete  21.§  (2)  c). 
Hatálytalan: 2005. május 01jétől. 
6 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
7 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 12.§ (1). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
8 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 12.§ (2). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
9 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 12.§ (1). Hatályos: 2007. VI. 01jétől.
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a) fertőző beteg, illetve kórokozó hordozó, 
b) önmagára, illetve környezetére veszélyeztető magatartást tanúsít, 
c) önkiszolgálásra részben sem képes, 
d) egyéni helyzetváltoztatásra egyedül nem képes. 
(7) A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. 
(8) 1  A  (7)  bekezdésben  meghatározott  térítési  díj  megállapítására,  megfizetésére, 

csökkentésére,  elengedésére  e  rendelet  88/A.  §ában,  valamint  36.  §ában  foglaltakat 
megfelelően alkalmazni kell. 
(9) Az ellátás megszűnésének esetei: 
a) e rendelet 9. §ában szabályozott esetekben, 
b) a beutalási határidő lejártakor, 
c) amennyiben a beutalás feltételei már nem állnak fenn. 
31. § 2 
32. § 3 
33. § 4 
34. § 5 
35. § 6 

V. CÍM 

Térítési díj 

36.  §  (1) 7  Az  e  rendeletben  szabályozott  személyes  gondoskodás  keretében  nyújtott 
ellátások, szolgáltatások közül térítési díjat kell fizetni: 
a)  a  gyermekek  napközbeni  ellátása  keretében  biztosított  bölcsődei  ellátás  során  nyújtott 

gyermekétkeztetésért, 
b)a szociális alapszolgáltatásként nyújtott: 
ba) házi segítségnyújtásért, 
bb) étkeztetésért, 
bc) támogató szolgáltatáson belül 
bca) a Szállító Szolgálat által biztosított szállító szolgáltatásért, valamint 
bcb) a személyi segítésért, 

ca) nappali ellátáskét biztosított 
caa) idősek klubjában biztosított étkeztetésért, valamint 
cab) fogyatékosok nappali intézményében biztosított étkeztetésért. 

c) szakosított ellátásként biztosított 
ca) átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházában nyújtott ellátásért. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátásért fizetendő térítési díj mértékéről, 
megállapításának, megfizetésének módjáról külön rendelet, valamint e rendelet 12. §ának (5) 
bekezdése rendelkezik. 
(3) 8 A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások, ellátások intézményi 

térítési díjának mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

1 Módosította: 24/2005 (VI.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 4.§ (3) f). Hatályos: 2005. július 01jétől 
2  Hatályon  kívül  helyezte  (a  megelőző  alcímmel  együtt):  5/2006  (III.21.)  BudapestCsepel  Önkormányzata  Kt  rendelet  35.§  (3)  cd). 
Hatálytalan: 2006.IV.01jétől. 
3  Hatályon  kívül  helyezte  (a  megelőző  alcímmel  együtt):  5/2006  (III.21.)  BudapestCsepel  Önkormányzata  Kt  rendelet  35.§  (3)  cd). 
Hatálytalan: 2006.IV.01jétől. 
4  Hatályon  kívül  helyezte  (a  megelőző  alcímekkel  együtt):  12/2005  (IV.19.)  BudapestCsepel  Önkormányzata  Kt.  rendelete  21.§  (2)  d). 
Hatálytalan: 2005. május 01jétől. 
5  Hatályon  kívül  helyezte  (a  megelőző  alcímmel  együtt):  12/2005  (IV.19.)  BudapestCsepel  Önkormányzata  Kt.  rendelete  21.§  (2)  e). 
Hatálytalan: 2005. május 01jétől. 
6  Hatályon  kívül  helyezte  (a  megelőző  alcímmel  együtt):  12/2005  (IV.19.)  BudapestCsepel  Önkormányzata  Kt.  rendelete  21.§  (2)  f). 
Hatálytalan: 2005. május 01jétől. 
7 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 13.§ (1). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
8 Módosította: 24/2005 (VI.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 3.§ (1). Hatályos 2005. július 01jétől.
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(4) 1  Az  (1)  bekezdésben  felsorolt  szolgáltatások,  ellátások  után  –  jövedelmi  viszonyok 
alapján – fizetendő személyi térítési díjak mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
(5) 2  A  személyi  térítési  díj  fizetendő  mértékét  a  CSGK  vezetője    amennyiben  a 

szolgáltatást  igénybe  vevőnél  végzett  szociális  helyzetfelmérés  (környezettanulmány)  során 
tapasztaltak  ezt  indokolják    méltányosságból  a  2.  számú  mellékletben  az  igénybe  vevőre 
vonatkozó  térítési  díj  kategóriánál  legfeljebb  kettő  kategóriával  kedvezőbb  fokozatra 
mérsékelheti, különösen a igénybe vevő 
a) egészségi állapota, 
b) egyedülállósága, 
c) 70 év feletti életkora, 
d) egészségkárosodása, fogyatékossága miatt. 
(6) 3  Az  (5)  bekezdésben  foglaltak  alkalmazása  során  a  figyelembe  vehető  jövedelmet 

csökkentő tényezők: 
a) a havi gyógyszerkiadások igazolt mértékének 50 %, 
b) a havi lakásfenntartási kiadások 25%a. 
(7) 4  A  (6)  bekezdésben  foglalt  gyógyszerkiadások,  valamint  lakásfenntartási  kiadások 

alátámasztására 
a) havi gyógyszerszükségletről a háziorvos által kiállított és a gyógyszertár által beárazott 

igazolás, 
b)  a  lakásfenntartási  kiadások  vonatkozásában  a  havi  közüzemi  számlák  vagy  befizetési 

igazolások (víz, csatorna, gáz, áram, távhőszolgáltatás, szemétszállítás, közös költség) 
szolgálnak. 
(8) 5  A  térítési  díj  megfizetésére  kötelesek  az  Szt.  114.§  (2)  bekezdésben  felsorolt 

személyek. 
(9) 6 A térítési díj megfizetésére a (8) bekezdésben meghatározott személyek a szolgáltatás 

igénybevételét  követően  –  átmeneti  elhelyezést  nyújtó  intézmény  által  biztosított  ellátásért 
fizetendő  térítési  díj  esetében  az  igénybevételt  megelőzően  –  a  díjfizetésről  szóló  számla 
kézhezvételét követő 15 napon belül kötelesek. 

III. FEJEZET 

A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZAKMAI MUNKA FÓRUMAI 

I. CÍM 

Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 

37.  §  (1) 7  Budapest  XXI.  Kerület  Csepel  Önkormányzata  e  rendeletben,  valamint  egyéb 
rendeleteiben  meghatározott  szociális  gondoskodásban  közreműködő  szakemberei,  illetve 
ezen feladatait ellátó intézményei képviselői, valamint egyéb meghívottak részvételével Helyi 
Szociálpolitikai Kerekasztalt (továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre. 
(2) A Kerekasztal üléseit igény szerint, de legalább évente egy alkalommal tartja. 

1 Módosította: 24/2005 (VI.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 3.§ (2). Hatályos 2005. július 01jétől. 
2 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 13.§ (2). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
3 Beiktatta: 24/2005 (VI.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 3.§ (3). Hatályos 2005. július 01jétől. 
4 Beiktatta: 24/2005 (VI.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 3.§ (3). Hatályos 2005. július 01jétől. 
5 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 13.§ (3). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
6 Módosította: 24/2005  (VI.21.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt.  rendelete 3.§  (3), valamint 4.§  (3) g) gd). Hatályos 2005.  július 01 
jétől. 
7 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől.
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(3)  A  Kerekasztal  szakmai  testületi  fórum,  melynek  feladata  különösen  a 
szolgáltatástervezési  koncepció  megalkotását  követően,  abban  meghatározott  feladatok 
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. 
(4) A Kerekasztal ülését a terület felügyeletét ellátó Alpolgármester vezeti és hívja össze. 
(5) A Kerekasztal ülésére meghívást kap: 
a) a Polgármester, 
b) 1 a SZLEB elnöke, 
c) a Szociális és Egészségügyi Ágazat vezetője 
d) 2 a CSGK vezetője, 
e) 3 a CSCSSZ vezetője, 
f) 4 a CSGYK vezetője, 
g) a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete kerületi titkára, 
h)  a Magyar Vöröskereszt Budapesti  Szervezet  által  a  kerületben működtetett  hajléktalan 

szálló vezetője, 
i) a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezet által a kerületben működtetett gyermekek, 

valamint családok átmeneti otthonának vezetője, 
j) a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájának vezetője, 
k) a terület felügyeletét ellátó Alpolgármester által meghívott személyek. 

II. CÍM 

Helyi Gyermekvédelmi Tanácskozás 

38. § (1) 5 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a gyermekvédelmi tevékenység, a 
jelzőrendszer, valamint a gyermekjóléti alapellátások megfelelő színvonalú biztosítása, illetve 
a  kapcsolatrendszer  fejlesztése  érdekében  Helyi  Gyermekvédelmi  Tanácskozást  (a 
továbbiakban: Tanácskozás) szervez. 
(2) 6  A  Tanácskozás  évente  kerül  megrendezésre,  melyről  a  terület  felügyeletét  ellátó 

alpolgármester – a CSGYK közreműködésével – gondoskodik, aki egyben vezeti is az ülést. 
(3) A Tanácskozásra meg kell hívni a többször módosított 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

15. § (8) bekezdésében meghatározott személyeket, különösen: 
a) a Polgármestert, valamint a Jegyzőt, 
b) 7 a SZLEB, valamint az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökeit, 
c)  a  Szociális  és  Egészségügyi  Ágazat,  valamint  az Oktatási,  Közművelődési,  Ifjúsági  és 

Sport Ágazat vezetőit, 
d) 8 a CSCSSZ vezetője, 
e) 9  a  Magyar  Vöröskereszt  Budapesti  Szervezet  által  a  kerületben  működtetett  családok 

átmeneti otthonának vezetőjét, 
f) a kerületi Gyámhivatal vezetőjét, 
g) a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájának, valamint Gyámügyi Irodájának vezetőjét, 
h) a kerületi Védőnői Szolgálat vezetőjét, 
i) a terület felügyeletét ellátó Alpolgármester által megjelölt egyéb személyeket. 
(4)  A  Tanácskozásról  jegyzőkönyv  készül,  mely  alapján  a  Képviselőtestületet  –  soron 

következő ülésén – tájékoztatni kell az elhangzottakról. 

1 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) f). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
2 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) y) ya). Hatályos 2005. május 01jétől. 
3 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) y) yb). Hatályos 2005. május 01jétől. 
4 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) y) yc). Hatályos 2005. május 01jétől. 
5 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
6 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) z) za). Hatályos 2005. május 01jétől. 
7 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (3) f). Hatályos: 2007. VI. 01jétől. 
8 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) z) zc). Hatályos 2005. május 01jétől. 
9 Módosította: 12/2005 (IV.19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. rendelete 21.§ (3) z) zd). Hatályos 2005. május 01jétől.



21 

IV. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

39.  §  (1)  Ez  a  rendelet  kihirdetését  követő  hónap  első  napjával  lép  hatályba, 
hatálybalépésével egyidejűleg rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, 
feltéve,  hogy  e  rendelet  szabályai  a  kérelemmel  érintettekre  nézve  kedvezőbb  feltételeket 
tartalmaznak. 
(2) 1 

Tóth Mihály sk.  Dr. Szeles Gábor sk. 
Polgármester  Jegyző 

Záradék: 
Kihirdetve 2003. október 21. napján 

Ábrahámné Turner Rita sk. 
Szervezési Iroda vezetője 

1. számú melléklet a 27/2003.(X.21.) Kt. számú rendelethez 2 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások, ellátások intézményi 
térítési díjainak mértékéről 

Étkeztetés  204,Ft/adag 

Étel házhozszállítása  88,Ft/adag 

Házi segítségnyújtás I. 
(azok  esetében,  akik  a  szolgáltatást  2006.  december  31e 
előtt is igénybe vették és ellátásuk azóta folyamatos) 

650,Ft/óra 

Házi segítségnyújtás II. 
(azok  esetében,  akik  a  szolgáltatást  2007.  január  1je  után 
igénylik  és  a  Házi  segítségnyújtás  I.  kategóriába  nem 
tartoznak) 

1.165,Ft/óra 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás I. 
(azok  esetében,  akik  a  szolgáltatást  2006.  december  31e 
előtt is igénybe vették és ellátásuk azóta folyamatos) 

277,Ft/nap/készülék 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás II. 
(azok  esetében,  akik  a  szolgáltatást  2007.  január  1je  után 
igénylik  és  a  Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  I. 
kategóriába nem tartoznak) 

139,Ft/nap/készülék 

Támogató szolgáltatás személyi segítés I. 
(azok  esetében,  akik  a  szolgáltatást  2006.  december  31e 
előtt is igénybe vették és ellátásuk azóta folyamatos) 

684,Ft/óra 

Támogató szolgáltatás személyi segítés II. 
(azok  esetében,  akik  a  szolgáltatást  2007.  január  1je  után 

1.079,Ft/óra 

1 Hatályon kívül helyezte: 10/2007 (III.26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 66.§ (2) f). Hatálytalan: 2007. III. 
26tól. 
2 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 14.§ (6) a). Hatályos: 2007. VI. 01jétől.
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igénylik  és  a  Támogató  szolgáltatás  személyi  segítés  I. 
kategóriába nem tartoznak) 

Támogató szolgáltatás szállítás I. 
(azok  esetében,  akik  a  szolgáltatást  2006.  december  31e 
előtt is igénybe vették és ellátásuk azóta folyamatos) 

224,Ft/km 

Támogató szolgáltatás szállítás II. 
(azok  esetében,  akik  a  szolgáltatást  2007.  január  1je  után 
igénylik és a Támogató szolgáltatás szállítás II. kategóriába 
nem tartoznak) 

354,Ft/km 

Nappali ellátás  1.669,Ft/nap/fő 

Időskorúak gondozóházában biztosított ellátás  5.226,Ft/nap/fő 

2. számú melléklet a 27/2003. (X.21.) Kt. számú rendelethez 1 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások, ellátások 
személyi térítési díjainak mértékéről 

Nappali ellátás (Ft)  Támogató szolgáltatás Jövedelem 
határok (Ft) 

Szociális 
étkezés 
(Ft) 

Házhoz 
szállítás 
(F t)  Napi 1x 

étkezés 
Napi 2x 
étkezés 

Házi 
gondozás 
óradíja (F t)  Személyi 

segítés 
óradíja (Ft) 

Szállítás 
viteldíj 
(Ft/km) 

Jövedelem 
nélkül 

0  0  0  0  0  0  0 

1  27.130  41  18  85  129  82  76  25 

27.131  40.695  143  62  171  259  163  151  50 

40.696  47.477  204  88  256  388  245  227  74 
47.478  54.260  204  88  299  453  286  265  87 
54.261  61.043  204  88  342  518  326  302  99 
61.044  67.825  204  88  384  582  367  340  112 

67.826 felett  204  88  427  647  408  378  124 

Az étkezés 20 %os általános forgalmi adót tartalmaz. 
Nappali ellátásnál:  1x étkeztetés – ebéd igénybevételével 

2x étkezés – reggeli és ebéd igénybevételével 
A  házi  segítségnyújtást,  vagy  támogató  szolgáltatást  2006.  december  31e  előtt  igénybe 

vevők  személyi  térítési  díja  –  ha  az  ellátás  az  igénybevétel  óta  folyamatos  – megegyezik  a 
házi  segítségnyújtást,  vagy  támogató  szolgáltatást  2007.  január  1jétől  igénybe  vevők 
személyi térítési díjával. 
Időskorúak átmeneti gondozóházában fizetendő személyi térítési díjak mértéke: 
a)  kerületi  illetékességű  ellátott  esetében  a  figyelembe  vehető  havi  jövedelem  60  %a, 

azonban nem haladhatja meg e rendelet 1. számú mellékletében szereplő  intézményi  térítési 
díj összegét, 
b)  BudapestCsepel  Önkormányzata  illetékességi  területén  kívül  lakó  személy  esetében 

pedig,  megegyezik  e  rendelet  1.  számú mellékletében meghatározott  intézményi  térítési  díj 
mértékével. 

1 Módosította: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 14.§ (6) b). Hatályos: 2007. VI. 01jétől.
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A Fogyatékosokat Támogató Szolgálat Szállító Szolgálata által biztosított személyszállítás 
személyi térítési díja: 
 gépjármű kiállási díj: 300, Ft/alkalom, 
 gépjármű várakozási díj: 500, Ft/megkezdett óra.


