
24/2005. (VI.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 

a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti
ellátásokról szóló 27/2003. (X.21.) Kt. rendelet módosításáról

1.§  A  Rendelet  (továbbiakban:  R.)  8.§-a  (6)  bekezdésének  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

(6)  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.

2.§ A R. a 8.§-t követően a következő 8/A.§-sal egészül ki:
8/A.§ (1) A Szociális  és Egészségügyi Bizottság, illetőleg a Képviselő-testület  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)  A  Képviselő-testület,  illetőleg  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  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) átmeneti jövedelemnélküliség, ellátatlanság,
b) 30 napot meghaladó mértékű kórházi gyógykezelés,
c) házastárs-, valamint az ellátásban részesülő közeli hozzátartozójának halála.
3.§ (1) A R. 36.§-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások, ellátások intézményi

térítési díjának mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A R. 36.§-a (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(4)  Az  (1)  bekezdésben  felsorolt  szolgáltatások,  ellátások  után  –  jövedelmi  viszonyok

alapján – fizetendő személyi térítési díjak mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(3) A R. 36.§-a a következő (5)-(7) bekezdésekkel egészül ki, egyidejűleg a 

jelenlegi (5)-(6) bekezdések jelölése (8)-(9) bekezdésekre módosul:
(5)  A személyi  térítési  díj  vonatkozásában amennyiben  a  fizetésre  kötelezettnél  végzett

szociális  helyzetfelmérés  (környezettanulmány)  során  tapasztalt  szociális  és  egészségügyi
körülmények ezt indokolttá teszik, a szolgáltatási igénylő a CSGK vezetőjének intézkedése
alapján a 2. számú mellékletben reá irányadó kategóriánál alacsonyabb jövedelmi kategóriába
sorolható, különösen:

a) egészségi állapota,
b) egyedülállósága,
c) 70 év feletti életkora,
d) egészségkárosodása, fogyatékossága miatt.
(6)  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.
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(7)  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.
4.§ (1) E rendelet kihirdetését követő hónap 1. napjával lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 8.§-a (2) bekezdése.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R.
a) 23.§-a (7) bekezdésében szereplő „8.§-ában” kifejezés helyébe „8-8/A.§-ában” kifejezés,
b)  23/B.§-a  (5)  bekezdésében  szereplő  „8.§-ában”  kifejezés  helyébe  „8-8/A.§-ában”

kifejezés,
c)  23/D.§-a  (6)  bekezdésében  szereplő  „8.§-ában”  kifejezés  helyébe  „8-8/A.§-ában”

kifejezés,
d) 26.§-a (7) bekezdésében szereplő „8.§-ában” kifejezés helyébe „8-8/A.§-ában” kifejezés,
e) 27.§-a (8) bekezdésében szereplő „8.§-ában” kifejezés helyébe „8-8/A.§-ában” kifejezés,
f) 30.§-a (8) bekezdésében szereplő „8.§-ában” kifejezés helyébe „8-8/A.§-ában” kifejezés,
g) 36.§-a

ga)  (1)  bekezdésének  felvezető  mondatában  szereplő  „ellátások”  kifejezés  helyébe
„ellátások, szolgáltatások” kifejezés,

gb) (1) bekezdésének b) pontjában szereplő „szociális alapellátásként” kifejezés helyébe
„szociális alapszolgáltatásként” kifejezés,

gc) (1)  bekezdés  b)  pontja  bc)  alpontjában szereplő „speciális  alapellátásként  nyújtott
támogató szolgálati tevékenységen” kifejezés helyébe „támogató szolgálati tevékenységen”
kifejezés

gd)  36.§  (9)  bekezdésében  szereplő  „(5)  bekezdésben”  kifejezés  helyébe  „(8)
bekezdésben” kifejezés
lép.
(4)  E  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  Budapest-Csepel  Önkormányzata

Szervezeti  Működési  Szabályzatáról  szóló  többször  módosított  5/1995.  (III.07.)Kt.
rendeletének 4/I. melléklete III.5. pontjában felsorolt hatáskörök közül

a)  az  első  hatáskör  jogszabályi  hivatkozásában  szereplő  „8.§  (4)  bekezdése”  kifejezés
helyébe „8-8/A.§” kifejezés lép,

b) a negyedik hatáskör hatályát veszti.

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

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

Időskorúak gondozóháza                                       4.719,-Ft/nap
Szociális étkeztetés*                                                 365,-Ft/nap
Idősek klubjában biztosított étkeztetés**                 554,-Ft/nap
Házhoz szállítás                                                        313,-Ft/nap
Hivatásos gondozási óradíj                                       626,-Ft/óra
Fogyatékosok nappali intézménye étkeztetés***     622,-Ft/nap
Támogató Szolgálat gondozási óradíja                     626,-Ft/óra
Szállító Szolgálat viteldíja                                        214,-Ft/km
*     napi egyszeri étkezés
**   napi kétszeri étkezés
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*** napi háromszori étkezés

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

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

% Jövedelem
határok (Ft)

Szociális
étkezés1

(Ft)

Idősek
klubjában
biztosított
étkezés2

(Ft)

Házhoz
szállítás

(Ft)

Hivatásos
gondozási
óradíj (Ft)

Fogyatéko
-sok

nappali
intézmény
e étkezés3

(Ft)

Támogató
Szolgálat
gondozási

óradíja
(Ft)

100 55400 felett 365 554 157 313 622 313

90 55399 49550 329 499 141 282 560 282

80 49549 44050 292 443 126 250 498 250

70 44049 38540 256 388 110 219 435 219

60 38539 33040 219 332 94 188 373 188

50 33039 27530 183 277 78 156 311 156

40 27529 26900 146 222 63 125 249 125

30 26899 26400 110 166 47 94 187 94

20 26399 25800 73 111 31 63 124 63

10 25799 24701 37 55 16 31 62 31

5 24700 1 18 28 8 26 31 26

0 Jövedelem
nélkül

-- -- -- -- -- --

Az étkezés 15 %-os általános forgalmi adót tartalmaz.
1 napi egyszeri étkezés
2 napi kétszeri étkezés
3 napi háromszori étkezés
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Tóth Mihály sk. Dr. Szeles Gábor sk.
Polgármester Jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2005. június   21.   napján

Ábrahámné Turner Rita sk.

Szervezési Iroda vezetője
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