22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. r endelete

a személyes gondoskodás ker etébe tar tozó egyes szociális és gyer mekjóléti
ellátásokr ól szóló 27/2003.(X.21.) BudapestCsepel Önkor mányzata Kt.
r endelet módosításár ól
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1)
bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször
módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92.§ában, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban Gyvt.) 29.§ában kapott felhatalmazás alapján Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselőtestülete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális
és gyermekjóléti ellátásokról szóló helyi önkormányzati rendelet módosítására a következő
rendeletet alkotja:
1.§ (1) A személyes gondoskodás ker etébe tartozó egyes szociális és gyer mekjóléti
ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) BudapestCsepel Önkor mányzata Kt. rendelete (a
továbbiakban: Intr.) 3.§ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (1) „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 Intr. 3.§a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(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.
2.§ Az Intr. 4.§a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § (1) 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,

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.
3.§ Az Intr. 7.§ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
7. § (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.
4.§ Az Intr. 12.§a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
c) szakosított ellátásként,
5.§ Az Intr. 22.§ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) 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.
6.§ (1) Az Intr. 22/A. §ának (3) bekezdése helyébe a következő r endelkezés lép:
(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.
(2) Az Intr. 22/A. §ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(6) 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.
7.§ Az Intr. 23. §ának (5)(7) bekezdése helyébe a következő r endelkezés lép,
egyidejűleg a 23.§ a következő (8)(11) bekezdésekkel egészül ki:
(5) 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) 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) A szolgáltatás iránti kérelemhez mellékelni kell
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) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az étkeztetést  a kérelmező igényei
figyelembevételével – az étel
a) kérelmező általi elvitellel, illetőleg
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b) kérelmező lakására házhozszállítással biztosítja.
(9) A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.
(10) Az (9) bekezdésben hivatkozott térítési díj megállapítására, megfizetésére,
csökkentésére, elengedésére, e rendelet 88/A. §ában, valamint 36. §ában foglaltakat
megfelelően alkalmazni kell.
(11) Házhozszállítás igénybe vétele esetén az étkeztetésért fizetendő térítési díj a kiszállítás
költségével emelkedik.
8.§ Az Intr. 23/B. §ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A Szállító Szolgálat által biztosított szállító szolgáltatás igénybevételére vonatkozó
kérelmet a Támogató Szolgálat vezetőjénél kell előterjeszteni.
9.§ Az Intr. A 23/D. §t követően a következő 23/E. §sal egészül ki:
23/E. § 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.
10.§ Az Intr. 26. §ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(6) Az idősek klubjában igénybe vett étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
11.§ Az Intr. 27. §ának helyébe a következő rendelkezés lép:
27. § (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
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.
12.§ (1) Az Intr. 30. §a (2)(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A gondozóház az igénybe vevők számára szolgáltatásként teljes körű ellátást biztosít.
(3) Az elhelyezés iránti kérelmeket az Időskorúak Gondozóháza vezetőjénél
formanyomtatvány benyújtásával lehet előterjeszteni.
(4) A gondozóházban történő elhelyezés iránti kérelemhez mellékelni kell a külön
jogszabályban (9/1999.(XI.24.)SzCsM rendeletben) meghatározott iratokat.
13.§ (1) Az Intr. 36.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
36. § (1) 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
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cab) fogyatékosok nappali intézményében biztosított étkeztetésért.
c) szakosított ellátásként biztosított
ca) átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházában nyújtott ellátásért.
(2) Az Intr. 36.§ (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) 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.
(3) Az Intr. 36.§ (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(8) A térítési díj megfizetésére kötelesek az Szt. 114.§ (2) bekezdésben felsorolt személyek.
Zár ó rendelkezések
14.§ (1) E rendelet 2007. június 1jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően
indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Intr.
a) 7. §ának (3)(4) bekezdése,
b) 8/A. §a (4) bekezdésének a) pontja,
c) 9. §ának c) pontja,
d) 22/A. §ának (4) bekezdése,
e) 23/A. §a,
f) 23/B. §ának (3) bekezdése,
g) 23/C. §ának (2)(3) bekezdése,
h) 23/D. §ának (4) bekezdése
i) 26. §a (2) bekezdésének d) pontja
lép.
(3) E rendelet (1) bekezdésben foglalt hatálybalépésével egyidejűleg az Intr.
a) preambulumában, 3.§ában, 2.§ában, 12.§ának (1)(2), valamint (4) bekezdésében,
13.§ának (1) bekezdésében, 13/A.§ának (1) bekezdésében, 13/B.§ának (1) bekezdésében,
13/C.§ának (1) bekezdésében, 13/D.§ának (1) bekezdésében, 14. §ában, 15.§ának (1)
bekezdésében, 16.§ának (1) bekezdésében, 17.§ának (2) bekezdésében, 18.§ának (2)
bekezdésében, 18/A.§ának (2) bekezdésében, 19.§ában, 22.§ának (1) bekezdésében,
22/A.§ának (1) bekezdésében, 23.§ának (1) bekezdésében, 24.§ának (1) bekezdésében,
25.§ának (1) bekezdésében, 26.§ának (1) bekezdésében, 28.§ának (1) bekezdésében, 30.§
ának (1) bekezdésében, 37.§ának (1) bekezdésében, 38.§ának (1) bekezdésében szereplő
„BudapestCsepel Önkormányzata“ szövegrész helyébe Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata“ szövegrész,
b) 2.§ában szereplő „BudapestCsepel Önkormányzatának“ szövegrész helyébe Budapest
XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának“ szövegrész,
c) 24.§ának (2) bekezdésében, valamint 28.§ (2) bekezdében szereplő „BudapestCsepel
Önkormányzatával“ szövegrész helyébe Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával“
szövegrész,
d) 8.§ának (3) bekezdésében szereplő „Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz“
szövegrész helyébe „Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottsághoz (továbbiakban:
SZLEB)“ szövegrész,
f) 8.§ának (4)(5), valamint (7) bekezdésében, 8/A. §ának (1), valamint (2) bekezdésében,
10.§ának (2) bekezdésében, 11.§ának (1), (3) bekezdésében, 37.§a (5) bekezdésének b)
pontjában, 38.§a (3) bekezdésének b) pontjában szereplő „Szociális és Egészségügyi
Bizottság“ szövegrész helyébe „SZLEB“ szövegrész,
g) 11.§ának (4) bekezdésében szereplő „Szociális és Egészségügyi Bizottságnak“
szövegrész helyébe „SZLEBnek“ szövegrész,
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h) 11.§ának (2) bekezdésében szereplő „Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság“
szövegrész helyébe „Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság“ szövegrész,
i) 8.§ának (4) bekezdésében szereplő „Oktatási, Művelődési és Sport Ágazat“ szövegrész
helyébe „Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat“ szövegrész,
lép.
(4) 2007. július 1. napjától hatályát veszti az Intr. 37.§a (5) bekezsdésének e)f) pontja.
(5) 2007. július 1. napjától az Intr.
a) 8.§a (1) bekezdésének a) pontjában szereplő „Csepeli Gondozási Központ
(továbbiakban: CSGK)“ szövegrész helyébe „Csepeli Szociális Szolgálat (továbbiakban:
CSSZSZ)“ szövegrész,
b) 13.§ának (1), (2), (4)(6) bekezdéseiben, valamint 13/A §ának (2) bekezdésében,
13/B.§ának (2) bekezdésében, 13/C.§ában, 13/D. §ának (1), (3) bekezdésében, 17. §ának
(4)(5) bekezdésében, 38.§ (2) bekezdésében szereplő „CSGYK“ kifejezés helyébe a
„CSSZSZ“ kifejezés,
c) 19.§ában szereplő „Csepeli Családsegítő Szolgálat (továbbiakban: CSCSSZ)“ kifejezés
helyébe a „CSSZSZ“ kifejezés,
d) 20.§ának (1)(2) bekezdésében, 25.§ában, 38.§a (3) bekezdésének d) pontjában
szereplő „CSCSSZ“ kifejezés helyébe a „CSSZSZ“ kifejezés,
e) 22.§ának (1) bekezdésében, 26.§ (1) bekezdésében, 36.§ (5) bekezdésében szereplő
„CSGK“ kifejezés helyébe a „CSSZSZ“ kifejezés,
f) 22/A§ának (1) bekezdésében szereplő „CSGK 3. számú Gondozási Csoportja“ kifejezés
helyébe a „CSSZSZ“ kifejezés
g) 23.§ának (1) bekezdésében szereplő „Csepeli Gondozási Központ Szociális
Tálalókonyhája“ kifejezés helyébe a „CSSZSZ“ kifejezés,
h) e rendelet 13.§ (2) bekezdésével módosított 36.§ (5) bekezdésében szereplő „CSGK“
kifejezés helyébe a „CSSZSZ“ kifejezés,
lép.
(6) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Intr.
a) 1. számú mellékletének helyébe jelen r endelet 1. számú melléklete lép.
b) 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

Tóth Mihály sk.
Polgármester

Dr . Szeles Gábor sk.
Jegyző

Zár adék:
Kihirdetve 2007. május 15. napján

Ábr ahámné Tur ner Rita sk.
Szervezési Iroda vezetője
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1 számú melléklet a 22/2007. (V.15.) Kt. számú rendelethez
1. számú melléklet a 27/2003.(X.21.) Kt. számú rendelethez
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások, ellátások intézményi
térítési díjainak mértékéről
Étkeztetés

204,Ft/adag

Étel házhozszállítása

88,Ft/adag

Házi segítségnyújtás I.

650,Ft/óra

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

1.165,Ft/óra

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

277,Ft/nap/készülék

(azok esetében, akik a szolgáltatást 2006. december 31e
előtt is igénybe vették és ellátásuk azóta folyamatos)
J elzőr endszeres házi segítségnyújtás II.

139,Ft/nap/készülék

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

684,Ft/óra

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

1.079,Ft/óra

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

224,Ft/km

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

354,Ft/km

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

1.669,Ft/nap/fő

Időskorúak gondozóházában biztosított ellátás

5.226,Ft/nap/fő

2 számú melléklet a 22/2007. (V.15.) Kt. számú rendelethez
2. számú melléklet a 27/2003. (X.21.) Kt. számú rendelethez
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A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások, ellátások
személyi térítési díjainak mértékéről
J övedelem határok
(Ft)

J övedelem
nélkül
1
27.130

Szociális
étkezés
(Ft)

Házhoz
szállítás
(F t)

0

Nappali ellátás (Ft)
Napi 1x
étkezés

Napi 2x
étkezés

0

0

0

41

18

85

Házi
gondozás
óradíja (F t)

Támogató szolgáltatás
Személyi
segítés óradíja
(Ft)

Szállítás
viteldíj
(Ft/km)

0

0

0

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

204

88

427

647

408

378

124

67.826 felett

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.
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.
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