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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott 

felhatalmazással élve, figyelemmel szociális törvény, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.)Korm.rendelet szabályainak 

módosulására, szükségessé vált a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. 

rendelet módosítása. 

 

A rendelettervezet a szociális szolgáltatásokra vonatkozó intézményi és a személyi térítési díj 

2008. évi mértékének meghatározására irányul, valamint a rendeleti szabályok kisebb 

korrekcióját tartalmazza. 

 

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, 2008. február 1. 

Horváth Gyula 
 
 
 
 
 
 
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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 …/2008. (II.21.) 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 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. 
rendelete (a továbbiakban: Intr.) módosítására a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § (1) Az 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) bevándorolt és letelepedett, 
c) hontalan, 
d) a magyar hatóságok által menekültként elismert 
gyermekekre, fiatal felnőttekre, ezek törvényes képviselőire, valamint nagykorú 

személyekre. 
 
(2) Az Intr. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a 
szabad mozgás és a 3 hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén 
gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény 
szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.“ 

 
2. § Az Intr. 23. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A szolgáltatás iránti igényeket a CSSZSZ-nél formanyomtatvány benyújtásával lehet 

kérelmezni.“ 
 
3. § Az Intr. 26. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 
(9) A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.  
 
4. § Az Intr. 36.§-ának (1) bekezdése 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, 
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bd) az Szt. 65/F.§ (1) bekezdésében meghatározott személyek részére biztosított nappali 
ellátásért, 
c) szakosított ellátásként biztosított 

ca) átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházában nyújtott ellátásért. 

Záró rendelkezések 

5. § (1) E rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult 
ügyekben kell alkalmazni. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Intr. 
a) 7. §-ának (2) bekezdése, 
b) 23. §-ának (5)-(6) bekezdése. 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Intr. 
a) 22.§-ának (1) bekezdésében szereplő „területileg illetékes Gondozási Csoportjai“ 

kifejezés helyébe a „az Alapszolgáltatási Csoport“ kifejezés, 
b) 22.§-ának (3) bekezdésében szereplő „illetékes Gondozási Csoportok vezetőinél“ 

kifejezés helyébe a „CSSZSZ-nél“ kifejezés, 
c) 22/A. §-ának (5) bekezdésében szereplő „illetékes Gondozási Csoport vezetőjénél“ 

kifejezés helyébe a „CSSZSZ-nél“ kifejezés, 
d) 26. §-ának (1) bekezdésében szereplő „területileg illetékes Gondozási Csoportjai“ 

kifejezés helyébe az  „az Intéményi Ellátási Csoport“ kifejezés, 
e) 26.§-ának (3) bekezdésében szereplő „területileg illetékes Gondozási Csoportok 

vezetőinél“ szövegrész helyébe a „CSSZSZ-nél“ szövegrész, 
d) 27.§-ának (1) bekezdésében szereplő „Csepeli Gondozási Központ illetékes Gondozási 

Csoportja“ kifejezés helyébe a „CSSZSZ Fogyatékos Ellátási Csoportja“ kifejezés, 
e) 30.§-ának (3) bekezdésében szereplő „Időskorúak Gondozóháza vezetőjénél“ kifejezés 

helyébe a „CSSZSZ-nél“ kifejezés  
lép. 
 
6. § (1) Az Intr. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
(2) Az Intr. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.  
 
 
 
 

Tóth Mihály Dr. Szeles Gábor
Polgármester Jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2008. február            napján 

Ábrahámné Turner Rita 

Szervezési Iroda vezetője 
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1 számú melléklet a …/2008. (II.21.) 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 301,-Ft/adag 

 
Étel házhozszállítása  105,-Ft/adag 

Házi segítségnyújtás  1769,-Ft/óra 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  204,-Ft/nap/készülék 

Támogató szolgáltatás személyi segítés  
 

1.453,-Ft/óra 

Támogató szolgáltatás szállítás  
 

462,-Ft/km 

Nappali ellátás időskorúak részére 827,-Ft/nap/fő 

Nappali ellátás fogyatékosok részére 3.579,-Ft/nap/fő 

Időskorúak gondozóházában biztosított ellátás 4.261,-Ft/nap/fő 
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2 számú melléklet a …/2008. (II.21.) 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 

 

 
Nappali ellátás (Ft) 

 

 
Támogató szolgáltatás 

 
Jövedelem határok 

(Ft) 

 
Étkeztetés 

(Ft) 

 
Házhoz 
szállítás 

(Ft) Étkezés 
nélkül 

Napi 
1x 

étkezés
 

Napi 
2x 

étkezés

 
Házi 

gondozás 
óradíja (Ft) Személyi 

segítés óradíja 
(Ft) 

Szállítás 
viteldíj 
(Ft/km) 

Jövedelem 
nélkül 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 28.500 50 15 20 70 87 62 51 30 

28.501 35.700 80 28 30 110 137 124 102 36 

35.701 42.750 100 35 40 140 174 186 152 43 
42.751 52.700 130 46 50 180 224 248 203 52 
52.701 62.700 150 53 60 210 261 310 254 62 
62.701 72.700 170 60 70 240 298 372 305 74 

72.701 78.500 200 70 80 280 328 434 355 89 

78.501 82.000 250 88 90 340 425 495 406 125 

82.001 85.500 290 102 100 390 489 557 457 175 

85.501 95.500 301 105 110 411 513 619 508 231 

95.500 felett 450 105 110 411 513 619 508 231 

 
Nappali ellátásnál:  1x étkeztetés – ebéd igénybevételével 

  2x étkezés – reggeli és ebéd igénybevételével. 
 
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 XXI. Kerület 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 

a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
egyes szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról 

 

.../2008. (II.21.) 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 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel 
Önkormányzata Kt. rendelete (a 
továbbiakban: Intr.) módosítására a 
következő rendeletet alkotja: 
 

 
 
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. 

 

1. § (1) Az 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) bevándorolt és letelepedett, 
c) hontalan, 
d) a magyar hatóságok által menekültként 

elismert 
gyermekekre, fiatal felnőttekre, ezek 

törvényes képviselőire, valamint nagykorú 
személyekre. 

 
 
 

 
 

(2) Az Intr. 3. §-ának (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
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(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. 
 

„(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyre, amennyiben az ellátás 
igénylésének időpontjában a szabad mozgás 
és a 3 hónapot meghaladó tartózkodás jogát 
a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, 
és a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény 
szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.“ 

 

 
 
 
(4) A szolgáltatás iránti igényeket a 

területileg illetékes Gondozási Csoportok-, 
valamint a Szociális Tálalókonyha vezetőinél 
formanyomtatvány benyújtásával lehet 
kérelmezni. 

 

2.§ Az Intr. 23. §-ának (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A szolgáltatás iránti igényeket a 
CSSZSZ-nél formanyomtatvány 
benyújtásával lehet kérelmezni.“ 
 

 
26. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata a szociálisan és mentálisan 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 
részben képes időskorúak napközbeni 
gondozására szolgáló idősek klubjai által 
nyújtandó szolgáltatásokról a CSSZSZ 
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) 
(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. 

3.§ Az Intr. 26. §-a a következő (9) 
bekezdéssel egészül ki: 

(9) A szolgáltatás igénybevételéért térítési 
díjat kell fizetni.  
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(6) Az idősek klubjában igénybe vett 
étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 

(7) Az (6) bekezdésben meghatározott 
térítési díj megállapítására, megfizetésére, 
csökkentésére, elengedésére e rendelet 8-
8/A. §-ában, valamint 36. §-ában foglaltakat 
megfelelően alkalmazni kell. 

(8) Az idősek klubjai által nyújtott 
szolgáltatás megszűntetésre kerül  

a) e rendelet 9. §-ban szabályozott 
esetekben, valamint 

b) az intézmény házirendjében 
meghatározott tartamú indokolatlan 
távolmaradás esetén. 

 
 
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. 
 

4.§ Az Intr. 36.§-ának (1) bekezdése 
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, 
bd) az Szt. 65/F.§ (1) bekezdésében 

meghatározott személyek részére 
biztosított nappali ellátásért, 
c) szakosított ellátásként biztosított 

ca) átmeneti elhelyezést nyújtó 
időskorúak gondozóházában nyújtott 
ellátásért. 

 

 5.§ (1) E rendelet 2008. március 1-jén lép 
hatályba, rendelkezéseit az ezt követően 
indult ügyekben kell alkalmazni. 

(2) E rendelet hatálybalépésével 
egyidejűleg hatályát veszti az Intr. 

a) 7. §-ának (2) bekezdése, 
b) 23. §-ának (5)-(6) bekezdése. 
(3) E rendelet hatálybalépésével 

egyidejűleg az Intr. 
a) 22.§-ának (1) bekezdésében szereplő 

„területileg illetékes Gondozási Csoportjai“ 
kifejezés helyébe a „az Alapszolgáltatási 
Csoport“ kifejezés, 
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b) 22.§-ának (3) bekezdésében szereplő 
„illetékes Gondozási Csoportok vezetőinél“ 
kifejezés helyébe a „CSSZSZ-nél“ kifejezés, 

c) 22/A. §-ának (5) bekezdésében szereplő 
„illetékes Gondozási Csoport vezetőjénél“ 
kifejezés helyébe a „CSSZSZ-nél“ kifejezés, 

d) 26. §-ának (1) bekezdésében szereplő 
„területileg illetékes Gondozási Csoportjai“ 
kifejezés helyébe az  „az Intéményi Ellátási 
Csoport“ kifejezés, 

e) 26.§-ának (3) bekezdésében szereplő 
„területileg illetékes Gondozási Csoportok 
vezetőinél“ szövegrész helyébe a „CSSZSZ-
nél“ szövegrész, 

d) 27.§-ának (1) bekezdésében szereplő 
„Csepeli Gondozási Központ illetékes 
Gondozási Csoportja“ kifejezés helyébe a 
„CSSZSZ Fogyatékos Ellátási Csoportja“ 
kifejezés, 

e) 30.§-ának (3) bekezdésében szereplő 
„Időskorúak Gondozóháza vezetőjénél“ 
kifejezés helyébe a „CSSZSZ-nél“ kifejezés  

lép. 
 6.§ (1) Az Intr. 1. számú mellékletének 

helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete 
lép. 
(2) Az Intr. 2. számú mellékletének helyébe 
jelen rendelet 2. számú melléklete lép.  

 
 Tóth Mihály Dr. Szeles Gábor

Polgármester Jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2008. február            napján 

Ábrahámné Turner Rita 

Szervezési Iroda vezetője 
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M e l l é k l e t  

 
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. 
 
Előterjesztés egyeztetve: 
 Halmos Istvánné  Városgazdálkodási Ágazat ágazatvezetővel 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
 
 
 
Budapest, 2008. február „….” 
 
 
         Halmos Istvánné sk. 
              ágazatvezető 
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