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Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a
személyes

gondoskodást

nyújtó

szociális

ellátások

térítési

díjáról

szóló

29/1993.(II.17.)Korm.rendelet, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.)SzCsM rendelet szabályainak módosulása miatt
szükségessé vált a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti
ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítása,
magasabb szintű jogszabályokhoz igazítása.
A rendelettervezetben e szükségszerű módosítások a rendelet személyi és területi hatályának
szabatosabb megfogalmazására, egyes értelmező rendelkezések pontosítására, az egyes
alapszolgáltatások

iránti

igények

előterjesztése

során

csatolandó

mellékletek

meghatározására, az étkeztetés szabályainak módosítására, a támogató szolgálat, a
fogyatékosok nappali intézménye, az átmeneti gondozóház esetében meghatározottak és a
térítési díj fizetésére vonatkozó rendelkezések módosítására, pontosítására irányultak.
A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet szövegét
fogadja el és alkossa meg rendeletét a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

Budapest, 2007. április 19.
Horváth Gyula
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Rendeletalkotás:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról
szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról szóló
rendeletét megalkotja.
A rendelet megalkotásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata
szükséges.
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1. számú melléklet

MELLÉKLET
a „Rendelettervezet a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális
és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel
Önkormányzata Kt. rendelet módosítására” című előterjesztéshez

Az előterjesztés egyeztetve: Lombos Antal Szociális és Egészségügyi Ágazat ágazatvezetővel
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:
Az előterjesztéssel egyetértek.
Budapest, 2007. április 18.

Lombos Antal sk.
ágazatvezető
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…/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti
ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt.
rendelet módosításáról
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 Képviselő-testülete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális
és gyermekjóléti ellátásokról szóló helyi önkormányzati rendelet módosítására a következő
rendeletet alkotja:
1.§ (1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti
ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata 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.
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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. 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.§ 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 rendelkezés 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.
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(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 rendelkezés 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
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 8-8/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 24/E §-sal egészül ki:
24/D. § 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.
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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 8-8/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
cab) fogyatékosok nappali intézményében biztosított étkeztetésért.
c) szakosított ellátásként biztosított
ca) átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházában nyújtott ellátásért.
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(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.

Záró rendelkezések
14.§ (1) E rendelet 2007. június 1-jén 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,
(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
„Budapest-Csepel Önkormányzata“ szövegrész helyébe Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata“ szövegrész,
b) 2.§-ában szereplő „Budapest-Csepel Önkormányzatának“ szövegrész helyébe Budapest
XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának“ szövegrész,
c) 24.§-ának (2) bekezdésében, valamint 28.§ (2) bekezdében szereplő „Budapest-Csepel
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,

9

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 „SZLEB-nek“ szövegrész,
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 rendelet 1. számú melléklete lép.
b) 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

Tóth Mihály
Polgármester
Záradék:
Kihirdetve 2007. május

Dr. Szeles Gábor
Jegyző

napján

Ábrahámné Turner Rita
Szervezési Iroda vezetője
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1 számú melléklet a …/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.
(azok esetében, akik a szolgáltatást 2006. december 31-e
előtt is igénybe vették és ellátásuk azóta folyamatos)
Házi segítségnyújtás II.
(azok esetében, akik a szolgáltatást 2007. január 1-je után
igénylik és a Házi segítségnyújtás I. kategóriába nem
tartoznak)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás I.
(azok esetében, akik a szolgáltatást 2006. december 31-e
előtt is igénybe vették és ellátásuk azóta folyamatos)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás II.
(azok esetében, akik a szolgáltatást 2007. január 1-je után
igénylik és a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás I.
kategóriába nem tartoznak)
Támogató szolgáltatás személyi segítés I.
(azok esetében, akik a szolgáltatást 2006. december 31-e
előtt is igénybe vették és ellátásuk azóta folyamatos)
Támogató szolgáltatás személyi segítés II.
(azok esetében, akik a szolgáltatást 2007. január 1-je után
igénylik és a Támogató szolgáltatás személyi segítés I.
kategóriába nem tartoznak)
Támogató szolgáltatás szállítás I.
(azok esetében, akik a szolgáltatást 2006. december 31-e
előtt is igénybe vették és ellátásuk azóta folyamatos)
Támogató szolgáltatás szállítás II.
(azok esetében, akik a szolgáltatást 2007. január 1-je után
igénylik és a Támogató szolgáltatás szállítás II. kategóriába
nem tartoznak)
Nappali ellátás

650,-Ft/óra

Időskorúak gondozóházában biztosított ellátás

1.165,-Ft/óra

277,-Ft/nap/készülék
139,-Ft/nap/készülék

684,-Ft/óra
1.079,-Ft/óra

224,-Ft/km
354,-Ft/km

1.669,-Ft/nap/fő
5.226,-Ft/nap/fő
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2 számú melléklet a …/2007. (V.15.) Kt. számú rendelethez
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)

Jövedelem
nélkül
1
27.130

Szociális
étkezés
(Ft)

Házhoz
szállítás
(Ft)

0

Nappali ellátás (Ft)
Napi 1x
étkezés

Napi 2x
étkezés

0

0

0

41

18

85

Házi
gondozás
óradíja (Ft)

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 31-e előtt igénybe
vevők személyi térítési díja – ha az ellátás az igénybevétel óta folyamatos – megegyezik a
házi segítségnyújtást, vagy támogató szolgáltatást 2007. január 1-jétől 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) Budapest-Csepel 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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25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel
Önkormányzata Kt. rendelete

.../2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
Kt. rendelete

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

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
Képviselő-testülete
a
személyes gondoskodás keretébe tartozó
egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról
szóló
helyi
önkormányzati
rendelet
módosítására a következő rendeletet alkotja:
1.§ (1) A személyes gondoskodás
keretébe tartozó egyes szociális és
gyermekjóléti
ellátásokról
szóló
27/2003.(X.21.)
Budapest-Csepel
Önkormányzata
Kt.
rendelete
(a
továbbiakban:
Intr.)
3.§-ának
(1)
bekezdése
helyébe
a
következő
rendelkezés lép:
3. § (1) A rendelet hatálya – amennyiben e
rendelet kivételt nem tesz – kiterjed a
Budapest-Csepel
Önkormányzata
illetékességi területén élő, a kerületben
(állandó bejelentett) lakóhellyel, (állandó
bejelentett) lakóhely hiányában, a kerületben
(bejelentett) tartózkodási hellyel rendelkező
a) magyar állampolgár,
b) állandó tartózkodásra jogosító személyi
igazolvánnyal rendelkező bevándorolt,
c) a letelepedési engedéllyel rendelkező,
d) a magyar hatóságok által menekültként
elismert

3.§ (1) „A rendelet hatálya kiterjed
Budapest
XXI.
Kerület
Csepel
Önkormányzata illetékességi területén élő, a
kerületben
a
személyiadatés
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
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gyermekekre, fiatal felnőttekre, ezek törvényes képviselőire, valamint nagykorú
törvényes képviselőire, valamint nagykorú személyekre.“
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 rendelkezik.

„(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 személyiadatés 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: a személyi jövedelemadóról
szóló
törvényben
jövedelemként
meghatározott belföldről vagy külföldről
származó
vagyoni
érték
(bevétel)
munkavállalói
járulékkal,
személyi
jövedelemadóval, egészségbiztosítási- és
nyugdíjjárulékkal,
magánnyugdíjpénztári
tagdíjjal, valamint a magánszemélyek
jövedelemadójáról szóló törvényben elismert
költségekkel csökkentett része függetlenül
attól,
hogy
adómentesnek
vagy
adókötelesnek minősül, ideértve a bármely
ország jogszabálya alapján folyósított
nyugdíjat is.
Nem minősül jövedelemnek a temetési
segély, az alkalmanként adott átmeneti
segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatásban részesülők
lakásfenntartási támogatása, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők
számára fizetett nevelési díj és külön
ellátmány, az anyasági támogatás, valamint a személyes gondoskodásért fizetendő
személyi
térítési
díj
megállapítása
kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott
személyek
pénzbeli
közlekedési
kedvezményei, a vakok személyi járadéka és
a fogyatékossági támogatás, továbbá a
fogadó szervezet által az önkéntesnek külön

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
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törvény alapján biztosított juttatás, a
tizenharmadik havi nyugdíj valamint e
rendelet által nyújtott fűtési támogatás,
illetve külön - önkormányzati – rendelet
alapján megállapított szociális ösztöndíj.
b)
család
:
egy
háztartásban
életvitelszerűen
együtt
lakó
közeli
hozzátartozók;
c) közeli hozzátartozó:
ca) a házastárs,
cb) az élettárs,
cc) a 20 évesnél fiatalabb önálló
keresettel nem rendelkező vér szerinti,
örökbefogadott, illetve nevelt gyermek,
cd) a 23 évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás
munkarendje
szerint
tanulmányokat
folytató vér szerinti, örökbe fogadott,
illetve nevelt gyermek,
ce) a 25 évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási
intézmény
nappali
tagozatán
tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe
fogadott és nevelt gyermek,
cf) korhatárra való tekintet nélkül a
tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi,
értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos
vérszerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt
gyermek
(továbbiakban:
fogyatékos
gyermek),
cg) a 18. életévét be nem töltött gyermek
vonatkozásában a vér szerinti és az
örökbefogadó szülő, illetve a szülő
házastársa vagy élettársa.
d)
háztartás:
az
egy
lakásban
életvitelszerűen együttlakó személyek,
e) egyedülálló: az aki hajadon, nőtlen,
özvegy, elvált vagy házastársától külön él,
kivéve, ha élettársa van.
Az
egyedülállóság
szempontjából
különélőnek kell tekinteni azt, aki
házastársával ugyanabban a lakásban lakik,
ha – a házasság felbontása iránt bírói eljárás
van folyamatban vagy – bírói ítélet (bírói
egyezség) alapján házastársi - vagy
gyermektartásdíjat fizet vagy kap.
f) tartásra köteles és képes személy: a c)
pontban meghatározott az a közeli
hozzátartozó, akinek családjában az egy főre
jutó jövedelem a tartási kötelezettség
teljesítése mellett meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét, továbbá a tartást szerződésben
vállaló, illetve az a személy is, akit a bíróság
tartásra kötelezett;

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. 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.
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g) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a
terhességi-gyermekágyi
segély,
a
gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a
rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a
munkaképtelenségi járadék, az özvegyi
járadék, a növelt összegű öregségi,
munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az
özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes
özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa
jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő,
illetve tartósan beteg vagy legalább két
árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról
gondoskodó személy özvegyi nyugdíját – a
baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági
nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás,
az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az
átmeneti járadék, a rendszeres szociális
járadék, a bányászok egészségkárosodási
járadéka, a rokkantsági járadék, a
hadigondozottak és nemzeti gondozottak
pénzbeli ellátásai, a mezőgazdasági termelők
nyugdíj
előtti
támogatása,
a
gyermekgondozási
segély,
a
gyermeknevelési támogatás, az időskorúak
járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló
támogatása, a rendszeres szociális segély, az
ápolási díj, a nemzeti helytállásért
elnevezésű pótlék, valamint a szociális
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül
mozgó
munkavállalókra,
önálló
vállalkozókra és családtagjaikra történő
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi
rendelet alapján külföldi szerv által
folyósított egyéb azonos típusú ellátás.
h) kereső tevékenység, ha e rendelet
másként nem rendelkezik: minden olyan
munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért
ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján
végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj
mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30
százalékát nem haladja meg, valamint a
mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal
folytatott tevékenységet, ha az abból
származó
bevételt
a
személyi
jövedelemadóról szóló szabályok szerint a
jövedelem
kiszámításánál
nem
kell
figyelembe
venni;
nem
minősül
ellenértéknek a fogadó szervezet által az
önkéntesnek
külön
törvény
alapján
biztosított juttatás.
i) hajléktalan: a bejelentett lakóhellyel
nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek
bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.
j) aktív korú: a 18. életévét betöltött, de a
reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62.
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életévét be nem töltött személy.
k) időskorú: a 62. életévét, vagy a reá
irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy
l)
m) a Csepeli Gyermekjóléti Központ
(továbbiakban: CSGYK) által biztosított
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. 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.§ Az Intr. 7.§-ának (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
7. § (1) Amennyiben e rendelet az
ellátásokért, szolgáltatásokért térítési díj
fizetését írja elő a kérelmező köteles saját, a
6. § (2) bekezdés a) pontja esetében pedig
családja jövedelmi viszonyainak igazolására.

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
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lép:
c) szociális szakellátásként

(4) A (3) bekezdésben foglalt kérelmekhez
mellékelni kell:
a) háziorvosi javaslatot,
b) e rendelet 7. §-ban meghatározott
jövedelemigazolást.

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
rendelkezés lép:

(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.

(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) Az (5) bekezdésben meghatározott
nyomtatványhoz a kérelmezőnek mellékelni
kell
a) a háziorvos javaslatát,
b) saját, illetve – családos kérelmező
esetén – családja 7.§ (2)-(4) bekezdéseiben
meghatározott jövedelemigazolását.

„(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 rendelkezés lép,
egyidejűleg a 23.§ a következő (8)-(11)
bekezdésekkel egészül ki:

23. § (1) Budapest-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

(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
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területileg illetékes Gondozási Csoportok-,
valamint a Szociális Tálalókonyha vezetőinél
formanyomtatvány
benyújtásával
lehet
kérelmezni.
(5) A (3) bekezdésben foglalt kérelmekhez
mellékelni kell:
a) háziorvosi javaslatot,
b) e rendelet 7. §-ban meghatározott
jövedelemigazolást.
(6) A szolgáltatás igénybevételéért térítési
díjat kell fizetni.
(7) Az (6) bekezdésben meghatározott
térítési díj megállapítására, megfizetésére,
csökkentésére, elengedésére, e rendelet 88/A. §-ában, valamint 36. §-ában foglaltakat
megfelelően alkalmazni kell.

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
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 (2) A Szállító Szolgálat által biztosított
személyszállítás
különösen
sport-, szállító
szolgáltatás
igénybevételére
szabadidős-,
kulturális
rendezvények, vonatkozó kérelmet a Támogató Szolgálat
oktatási
intézmények,
fejlesztő vezetőjénél kell előterjeszteni.
foglalkozások, munkahely és foglalkoztató
intézmények látogatásához, rehabilitációs
kezelések,
egészségügyi
szolgáltatások
igénybevételéhez nyújt helyváltoztatási
segítséget a fogyatékos személyek részére.
9.§ Az Intr. A 23/D. §-t követően a
következő 24/E §-sal egészül ki:
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24/D. § 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) A szolgáltatás igénybevételéért térítési (6) Az idősek klubjában igénybe vett
díjat kell fizetni.
étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
11.§ Az Intr. 27. §-ának 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.
(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

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.
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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 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 szolgáltatásként az
igénybe vevők számára teljes körű ellátást,
különösen:
éjjel-nappali
felügyeletet,
gondozói szolgáltatást, étkeztetést biztosít.
(3) A beutalás iránti kérelmeket az
Időskorúak
Gondozóháza
vezetőjénél
formanyomtatvány
benyújtásával
lehet
előterjeszteni.
(4) A (3) bekezdésben foglalt kérelmekhez
mellékelni kell:
a) háziorvosi szakvéleményt a kérelmező
egészségi állapotáról,
b) e rendelet 7. §-ban meghatározott
jövedelemigazolást.

(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 szolgálati tevékenységen
belül
bca) a Szállító Szolgálat által
biztosított személyszállításért, valamint
bcb)
a
személyi
segítő
szolgáltatásaiért,
c) a szociális szakellátásként
ca) átmeneti elhelyezést biztosító
időskorúak
gondozóházában
nyújtott
ellátásért,
cb) nappali ellátást nyújtó
cba) idősek klubjában biztosított
étkeztetésért, valamint
cbb)
fogyatékosok
nappali
intézményében biztosított étkeztetésért.

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
cab)
fogyatékosok
nappali
intézményében biztosított étkeztetésért.
c) szakosított ellátásként biztosított
ca)
átmeneti
elhelyezést
nyújtó
időskorúak
gondozóházában
nyújtott
ellátásért.
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(2) Az Intr. 36.§ (5) bekezdésének
helyébe a következő rendelkezés lép:
(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.

(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
(8) A térítési díj megfizetésére kötelesek
a) a
szolgáltatást
igénybe
vevő az Szt. 114.§ (2) bekezdésben felsorolt
cselekvőképes,
valamint
korlátozottan személyek.
cselekvőképes
nagykorú,
önálló
jövedelemmel rendelkező személy,
b) cselekvőképtelen, illetve korlátozottan
cselekvőképes kiskorú esetében törvényes
képviselője,
c) cselekvőképességet kizáró gondnokság
alá helyezett nagykorú személy esetében
gondnoka,
d) az ellátást igénybevevő személy
tartására, gondozására köteles és képes
személy köteles.

Záró rendelkezések
14.§ (1) E rendelet 2007. június 1-jén 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,
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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
„Budapest-Csepel
Önkormányzata“
szövegrész helyébe Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata“ szövegrész,
b) 2.§-ában szereplő „Budapest-Csepel
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
„SZLEB-nek“
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szövegrész,
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.
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(6) E rendelet hatályba lépésével
egyidejűleg az Intr
a) 1. számú mellékletének helyébe jelen
rendelet 1. számú melléklete lép.
b) 2. számú mellékletének helyébe jelen
rendelet 2. számú melléklete lép.
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