12/2005 (IV.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról
szóló 27/2003. (X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról
1.§ A Rendelet (továbbiakban:R) 3.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
(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 rendelkezik.
2.§. A R. 4.§-ának (1) bekezdése a következő n)-q) pontokkal egészül ki:
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. 60-65/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.
3.§ A R. 12.§-ának (1) helyébe a következő rendelkezések lépnek:
12. § (1) Budapest-Csepel Önkormányzata az arra rászorulók részére személyes
gondoskodás keretében az alábbi ellátásokat, szolgáltatásokat biztosítja:
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 segítség-nyújtást
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) szociális szakellátásként
ca) átmeneti elhelyezést nyújtó intézményt működtet, mely
caa) időskorúak gondozóháza,
cab) hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
cac) hajléktalan személyek átmeneti szállása.”
4.§ A R. 13.§-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:
13. § (1) Budapest-Csepel Önkormányzata által biztosítandó gyermekjóléti szolgáltatásról, a
Képviselő-testület által létrehozott CSGYK gondoskodik.
(2) A CSGYK a gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatain - mely ellátások teljesítésére
(gondozás), ellátások közvetítésére (szolgáltatás), valamint szervező tevékenységre terjed ki –
túl speciális szolgáltatásokat is biztosít.
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(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) 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.
(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, gyermek-pszichiáter, 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.”
5.§ A R. 13.§-át követően a következő alcímmel és 13/A.§-sal egészül ki:
Gyermekek részére végzett utcai szociális munka
13/A §. (1) Budapest-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.
6.§ A R. jelen rendelet 5.§-ával beiktatott 13/A. §-át követően a következő alcímmel és
13/B.§-sal egészül ki:
Kapcsolattartási ügyelet
13/B. § (1) Budapest-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,
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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.”
7.§ A R. jelen rendelet 6.§-ával beiktatott 13/B. §-át követően a következő alcímmel és
13/C.§-sal egészül ki:
Kórházi szociális munka
13/C. § Budapest-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.
8.§ A R. jelen rendelet 6.§-ával beiktatott 13/C. §-át követően a következő alcímmel és
13/D.§-sal egészül ki:
Készenléti szolgálat
13/D. § (1) Budapest-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.
9.§ (1) A R. 17.§-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Budapest-Csepel Önkormányzata a gyermekek átmeneti otthonában történő
elhelyezésről külső, nem önkormányzati szervvel kötött ellátási szerződés útján gondoskodik.
(2) A R. 17.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
(5) A CSGYSZ és a gyermekek átmeneti gondozását ellátó intézmények között a szakmai
együttműködést, feladatmegosztást írásos megállapodás rögzíti.
10.§ A R. 18.§-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Budapest-Csepel Önkormányzata a családok átmeneti otthonában történő elhelyezésről
külső, nem önkormányzati szervvel kötött ellátási szerződés útján gondoskodik.”
11.§ A R. 22.§-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:
(7) 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.
12.§ A R. 22. §-át követően a következő alcímmel és 22/A.§-sal egészül ki:
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
22/A. § (1) Budapest-Csepel Önkormányzata az Szt. 65.§-ban meghatározott
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról a CSGK 3. számú Gondozási Csoportja útján
gondoskodik.
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(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) A szolgáltatás feltétele, hogy az azt igénylő személy képes legyen a segélyhívó készülék
megfelelő használatára, valamint havi jövedelmének mértéke ne haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülállóak esetében 300 %-át.
(4) A szolgáltatás biztosítása kérelemre indul, melyet a lakóhely szerint illetékes Gondozási
Csoport vezetőjénél formanyomtatvány kitöltésével kell kezdeményezni.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott nyomtatványhoz a kérelmezőnek mellékelni kell
a) a háziorvos javaslatát,
b) saját, illetve – családos kérelmező esetén – családja 7.§ (2)-(4) bekezdéseiben
meghatározott jövedelemigazolását.
13.§ A R. 23. §-át követően a következő alcímmel és 23/A-D.§-okkal egészül ki:
Támogató szolgáltatás
23/A.§ (1) Budapest-Csepel Önkormányzata az Szt. 65/C. §-ában meghatározott fogyatékos
személyek ellátását biztosító támogató szolgáltatásról a CSGK által működtetett
Fogyatékosokat Támogató Szolgálat (továbbiakban: Támogató Szolgálat) útján gondoskodik.
(2) A Támogató Szolgálat komplex módon járul hozzá a fogyatékos személyek önálló
életvitelének megkönnyítéséhez, lakáson kívüli közszolgáltatásokhoz történő hozzájutás
elősegítésével, valamint a lakókörnyezeten belüli speciális segítségnyújtás biztosításával.
(3) A Támogató Szolgálat (2) bekezdésben meghatározott tevékenységét:
a) Szállító Szolgálat működtetésével,
b) információnyújtás, tanácsadás útján,
c) személyi segítő szolgáltatás biztosításával látja el.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott tevékenységeken kívül – igény szerint – a Támogató
Szolgálat szolgáltatásai közé tartozik:
a) jelnyelvi tolmács biztosítása,
b) jogi tanácsadás,
c) gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, illetve beszerzésének elősegítése,
d) terápiás foglalkozások szervezése,
e) szabadidős-, kulturális- és egyéb programok szervezése.
23/B. § (1) A Szállító Szolgálat célja a fogyatékos személyek alapvető szükségleteinek
kielégítését szolgáló szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának biztosítása,
mely személyszállításuk révén valósul meg.
(2) A Szállító Szolgálat által biztosított személyszállítás különösen sport-, szabadidős-,
kulturális rendezvények, oktatási intézmények, fejlesztő foglalkozások, munkahely és
foglalkoztató intézmények látogatásához, rehabilitációs kezelések, egészségügyi
szolgáltatások igénybevételéhez nyújt helyváltoztatási segítséget a fogyatékos személyek
részére.
(3) A Szállító Szolgálat által biztosított szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényeket a
Támogató Szolgálat Ügyfélszolgálati Információs Központjában kell jelezni a
személyszállítás tervezett időpontját megelőző legalább kettő munkanappal.
(4) A Szállító Szolgálat által biztosított szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott térítési díj megállapítására, megfizetésére,
csökkentésére, elengedésére, e rendelet 8. §-ában, valamint 36. §-ában foglaltakat megfelelően
alkalmazni kell.
23/C. § (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.
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(2) A Támogató Szolgálat információt nyújt különösen:
a) a társadalombiztosítási-, szociális-, valamint családtámogatási ellátásokról,
b) a személyes gondoskodást nyújtó intézményekről,
c) a fogyatékos személyeket megillető jogokról,
d) az érdekképviseleti szervekről, valamint a sorstársi tanácsadáshoz való hozzájutásról,
e) az oktatási intézményekről, képzési-, valamint foglalkoztatási lehetőségekről,
f) az egyes egészségügyi ellátásokról és igénybevételük módjáról,
g) az akadálymentes környezetről.
(3) A Támogató Szolgálat tanácsot ad, különösen:
a) életvezetéssel kapcsolatos, fogyatékkal élő ember és a róla gondoskodó szülők és
hozzátartozók életvitelét akadályozó körülmények feltárásához, valamint megszűntetéséhez ,
b) mentális ügyekben,
c) önellátásra felkészítés során,
d) a szabadidő tartalmas eltöltéséhez,
e) a társadalmi kapcsolatok erősítéséhez,
f) az önszerveződések előmozdításához.
23/D. § (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),
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) A (3) bekezdésben foglalt kérelmekhez mellékelni kell:
a) háziorvosi javaslatot,
b) a fogyatékosság tényét igazoló orvosi szakvéleményt,
c) e rendelet 7. §-ban meghatározott jövedelemigazolást.
(5) A személyi segítő által nyújtott szolgáltatásért 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.
14.§ A R. 24.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
24. § (1) Budapest-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) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásról a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete,
mint működtető gondoskodik, Budapest-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.
15.§ A R. 25.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
25.§ (1) Budapest-Csepel Önkormányzata az Szt. 65/A. §-ában meghatározott közösségi
ellátásról a CSCSSZ keretein belül gondoskodik.
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(2) A CSCSSZ a fenti feladat ellátását - különös tekintettel a pszichiártiai betegek közösségi
ellátására - saját szakemberei segítségével, illetőleg külső szervezet közreműködésével látja
el.
16.§ (1) A R. 25.§-át követően a következő alcímekkel egészül ki:
Nappali ellátást nyújtó intézmények

Idősek klubja
(2) A R. 26.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
26. § (1) Budapest-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) időszakos háziorvosi ellátás.
(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) A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.
(7) Az (6) bekezdésben meghatározott térítési díj megállapítására, megfizetésére,
csökkentésére, elengedésére e rendelet 8. §-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.
17.§ (1) A R. 26.§-át követően a következő alcímmel egészül ki:
Fogyatékosok nappali intézménye
(2) A R. 27.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
27. § (1) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkiszolgálásra részben képes fogyatékos
személyek számára a közoktatás körébe nem tartozó fogyatékosok nappali intézményét (a
továbbiakban: szakosított napközi otthont) tart fenn, mely a Csepeli Gondozási Központ
illetékes Gondozási Csoportja keretein belül működik.
(2) A szakosított napközi otthon az ellátottak számára szolgáltatásként különösen
a) napközbeni gondozást,
b) étkeztetést,
c) foglalkoztatást,
d) a közoktatás körébe nem tartozó nevelést,
e) időszaki háziorvosi ellátást biztosít.
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(3) A szakosított napközi otthonba való felvétel iránti kérelmeket az otthon szakmai
vezetőjénél kell előterjeszteni.
(4) A szakosított napközi otthonba való felvétel iránti kérelem mellé csatolandó:
a) háziorvosi javaslat,
b) gyógypedagógiai szakvélemény,
c) e rendelet 7. §-ban meghatározott jövedelemigazolás.
(5) A szakosított napközi otthonban nem gondozható az a személy, aki
a) veszélyeztető magatartást tanúsít
b) önálló helyzetváltoztatásra még segédeszközzel sem képes,
c) önellátásra nem képes
d) orvosi ellátást és állandó ápolást igényel.
(6) A szakosított napközi otthonba az ellátottakat próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő
tartama három hónap.
7) A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott térítési díj megállapítására, megfizetésére,
csökkentésére, elengedésére e rendelet 8. §-ában, valamint 36. §-ában foglaltakat megfelelően
alkalmazni kell.
18.§ (1) A R. 27.§-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„Hajléktalanok nappali melegedője”
(2) A R. 28.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
28. § (1) Budapest-Csepel Önkormányzata a hajléktalan személyek nappali tartózkodásának
elősegítése érdekében nappali melegedő lehetőségét biztosítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásról a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete,
mint működtető gondoskodik, Budapest-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.
19.§ A R. 31.§-ának (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás éjjeli menedékhely útján valósul meg, melyről a
Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete, mint működtető gondoskodik, Budapest-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.
20.§ A R. 32.§-ának (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásról a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete,
mint működtető gondoskodik, Budapest-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.
21.§ (1) E rendelet kihirdetését követő hónap 1. napjával lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R.
a) 4.§-a (1) bekezdésének l) pontja
b) 24.§-át megelőző alcím,
c) 29.§-a, az azt megelőző alcímmel együtt,
d) 33.§-a, az azt megelőző alcímekkel együtt,
e) 34.§-a az azt megelőző alcímmel együtt,
f) 35.§-a az azt megelőző alcímmel együtt.
7

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R.
a) 1.§-ában szereplő „helyi szociális és gyermekjóléti támogatások” szövegrész helyébe a
„helyi szociális és gyermekjóléti ellátások, szolgáltatások” szövegrész, az „ellátások
finanszírozásának” szövegrész helyébe az „ellátások és szolgáltatások” szövegrész, az „egyes
ellátásokra való jogosultság” szövegrész helyébe az „egyes ellátásokra és szolgáltatásokra
való jogosultság” szövegrész,
b) 2.§-ában a „szociális és gyermekvédelmi ellátás” szövegrész helyébe a „szociális és
gyermekvédelmi ellátások, szolgáltatások” szövegrész,
c) 4.§-a (1) bekezdésének m) pontjában szereplő „Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított”
szövegrész helyébe a „Csepeli Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: CSGYK) által
biztosított” szövegrész,
d) 4.§-a (2) bekezdésében szereplő „nevelési ellátást” szövegrész helyébe a „családi
pótlékot” szövegrész,
e) 5.§-ában szereplő „szociális és gyermekjóléti ellátásokra” szövegrész helyébe a szociális
és gyermekjóléti ellátásokra, szolgáltatásokra” szövegrész,
f) 6.§-ának (1)-(2) bekezdéseiben szereplő „ellátások” szövegrész helyébe „ellátások és
szolgáltatások” szövegrész
g) 6.§-a (3) bekezdésében az „ellátást biztosító” szövegrész helyébe „az ellátást,
szolgáltatást biztosító” szövegrész,
h) 7.§-ának
ha) (1) bekezdésében szereplő ”ellátásokért térítési díj” szövegrész helyébe az
„ellátásokért, szolgáltatásokért” szövegrész,
hb) (2) bekezdésében szereplő „ellátás iránti kérelem” szövegrész helybe „ellátás,
szolgáltatás iránti kérelem” szövegrész,
hc) (3) bekezdésében szereplő „munkanélküliség tényének regisztrálásáról” szövegrész
helyébe a „teljesített együttműködés tényéről” szövegrész,
hd) (4) bekezdésében szereplő „ellátást igénylő” szövegrész helyébe az „ellátást,
szolgáltatást igénylő” szövegrész,
i) 8.§-át megelőző alcímben, valamint a 8.§ (1) bekezdésének felvezető mondatában
szereplő „ellátások” szövegrész helyébe „ellátások, szolgáltatások” szövegrész,
j) 8.§-a
ja) (1) bekezdésének a) pontjában szereplő „ellátást nyújtó intézmény” szövegrész
helyébe” az ellátást, szolgáltatást nyújtó intézmény, szociális szolgáltató” szövegrész,
jb) (1) bekezdése b) pontjában szereplő „ellátások esetében az ellátás biztosításáról”
szövegrész helyébe „ellátások, szolgáltatások esetében az ellátás, szolgáltatás biztosításáról”
szövegrész „a Csepeli Gondozási Központ” szövegrész helyébe a „Csepeli Gondozási
Központ (továbbiakban: CSGK)” szövegrész,
jc) (2)-(3) bekezdésében szereplő „ellátást igénylő” szövegrész helyébe „ellátást,
szolgáltatást igénylő” szövegrész
jd) (6) bekezdésében szereplő „ellátások iránti” szövegrész helyébe „ellátások és
szolgáltatások iránti” szövegrész, „ellátás biztosításának” szövegrész helyébe „ellátás és
szolgáltatás biztosításának” szövegrész,
je) (7) bekezdésének ba) pontjában szereplő „ellátás” szövegrész helyébe „ellátás,
szolgáltatás” szövegrész,
k) 9.§-ának
ka) felvezető mondatában szereplő „ellátásokat” szövegrész helyébe „ellátásokat,
szolgáltatásokat” szövegrész,
kb) a) pontjában szereplő „ellátások” kifejezések helyébe „ellátások, szolgáltatások”
kifejezések,
kc) d) pontjában szereplő „ellátásra jogosult” kifejezés helyébe „ellátásra, szolgáltatásra
jogosult” kifejezés, „ellátás biztosítása” kifejezés helyébe „ellátás, szolgáltatás biztosítása”
kifejezés,
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l) 10.§-át megelőző alcímben szereplő „ellátás” kifejezés helyébe „ellátás, szolgáltatás”
kifejezés,
m) 10.§-ának (1), valamint (3) bekezdésében szereplő „ellátás” kifejezés helyébe „ellátás,
szolgáltatás” kifejezés,
n) 11.§-a (3) bekezdésében szereplő „együttműködési megállapodás” kifejezés helyébe
„ellátási szerződés” kifejezés,
o) 11.§-át követő II. fejezetének címében szereplő „ellátások rendszere” kifejezés helyébe
„ellátások, illetve szolgáltatások rendszere”, kifejezés, valamint az ezt követő I. címben
szereplő „ellátások formái” kifejezés helyett „ellátások, szolgáltatások formái” kifejezés,
p) 12.§-a (2) bekezdésében szereplő ”cbb) pontjában felsorolt ellátások esetében”
szövegrész helyébe „bhb) pontjában felsorolt ellátás, szolgáltatás esetében” szövegrész,
q) 15.§-a (4) bekezdésében szereplő „Oktatási, művelődési és Sport Ágazat” kifejezés
helyébe „Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat” kifejezés,
r) 17.§-a
ra) (4) bekezdésében szereplő „Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve” szövegrész
helyébe „CSGYK-val együttműködve” szövegrész,
rb) (5) bekezdésében szereplő „Gyermekjóléti Szolgálat” szövegrész helyébe „CSGYSZ”
szövegrész,
s) 18.§-át követő III. címben szereplő „Szociális alapellátások” kifejezés helyébe a
„Szociális alapszolgáltatások” kifejezés,
t) 19.§-ában szereplő „Csepeli Családsegítő Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat)”
szövegrész helyébe „Csepeli Családsegítő Szolgálat (továbbiakban: CSCSSZ)” szövegrész,
u) 20.§-ának (1), (4), (5) bekezdéseiben, valamint 21.§-a (1) bekezdésében szereplő
„Szolgálat” kifejezés helyébe „CSCSSZ” kifejezés,
v) 22.§-ában, valamint 33.§-a (1) bekezdésében, illetve 34.§-a (1) bekezdésében szereplő
„Csepeli Gondozási Központ” kifejezés helyébe a „CSGK” kifejezés,
w) 24.§-át megelőző „Speciális alapellátások”, valamint „Közösségi pszichiátriai ellátás”
alcímek helyébe a következő „Utcai szociális munka ” alcím,
x) 25.§-át megelőző „Fogyatékosokat Támogató Szolgálat” alcím helyébe a következő
„Közösségi ellátások” alcím,
y) 37.§-ának
ya) (5) bekezdése d) pontjában szereplő „Csepeli Gondozási Központ” kifejezés helyébe
„CSGK” kifejezés,
yb) (5) bekezdése e) pontjában szereplő „Csepeli Családsegítő Szolgálat” kifejezés
helyébe „CSCSSZ” kifejezés,
yc) (5) bekezdése f) pontjában szereplő „Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat” kifejezés
helyébe „CSGYK” kifejezés,
z) 38.§-ának
za) (2) bekezdésében szereplő „Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat” kifejezés helyébe
„CSGYK” kifejezése,
zb) (3) bekezdése b) pontjában szereplő „Közművelődési-, és Sport” kifejezés helyébe
„Közművelődési, Ifjúsági és Sport” kifejezés,
zc) (3) bekezdése d) pontjában szereplő „Csepeli Családsegítő Szolgálat” kifejezés
helyébe „CSCSSZ” kifejezés,
zd) (3) bekezdése e) pontjában szereplő „gyermekek-, valamint családok” kifejezés
helyébe a „családok” kifejezés
lép.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest-Csepel Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 5/1995. (III.07.) Kt.
rendeletének 4 /I. melléklete III.5. pontjában felsorolt hatáskörök szövegezésében
a) az első hatáskör esetében az „ellátások esetében” kifejezés helyébe ellátások,
szolgáltatások” szövegrész,
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b) a második hatáskör esetében az „ellátás térítési díjának” kifejezés helyébe az
„ellátás, szolgáltatás térítési díjának” kifejezés,
c) a harmadik hatáskör esetében az „együttműködési megállapodás” kifejezés
helyébe „ellátási szerződés” kifejezés,
d) a negyedik hatáskör esetében a „nyújtott ellátások után” kifejezés helyébe
„nyújtott ellátások, szolgáltatások” kifejezés
lép.
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