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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 

2009. évi mértékének meghatározására irányul, valamint a rendeleti szabályok kisebb 

korrekcióját tartalmazza. 

 

Az önkormányzat költségvetési koncepciója a térítési díjak vonatkozásában 8 % növekedést 

irányzott elő. A testületi döntésen kívül a szociális ellátások terén figyelemmel kellett lennünk 

a jogszabályokra, amelyek az állami normatívával csökkentett önköltséget („intézményi 

térítési díj”) szabja meg a személyi térítési díjak alapjául. Figyelembe kellett vegyük továbbá 

azt a körülményt is, hogy az ellátotti létszámban a 2008. évben bekövetkezett jelentős 

csökkenés esetleges folytatódása az intézményi saját bevételre kedvezőtlen hatással lehet. 

Ezért teljesen új térítési díjtáblázatot készítettünk, amelyben a korábbi jövedelem-kategóriák 

egy részét összevontuk. Az új díjtáblázat jövedelemkategóriától függően eltérő mértékű 

emelkedést eredményez. Az Önkormányzatnak lehetősége van az év során még egy további 

emelést végrehajtani. Amennyiben az ellátotti létszám és az intézményi saját bevétel 

alakulásának elemzése indokolja, javaslatot fogunk tenni egy második lépcsőben történő 

díjemelésre. 

 

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, 2009. március 23. 

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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 …/2009. (IV.16.) 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.§ Az Intr. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„9. § Az e rendelet alapján nyújtott ellátásokat, szolgáltatásokat – amennyiben e rendelet 
vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – meg kell szüntetni amennyiben  

a) a jogosult, illetőleg az ellátások, szolgáltatások igénylésére jogosult személy az ellátások, 
szolgáltatások megszüntetését kéri, 

b) a jogosult elhalálozik, 
c) térítési díjfizetési kötelezettségének két hónapig nem tesz eleget, 
d) az ellátásra, szolgáltatásra jogosult egészségi állapotában, illetve egyéb körülményeiben 

bekövetkezett változás következtében más jellegű ellátás, szolgáltatás biztosítása indokolt, 
e) határozott idejű intézményi elhelyezés vagy szolgáltatás esetén a megjelölt időtartam 

lejártával, feltéve, hogy az elhelyezés időtartama nem került meghosszabbításra.“ 
 
 
 

2. § Az Intr. 23. §-ának korábban hatályon kívül helyezett (5) és (6)bekezdései helyébe 
a következő rendelkezések lépnek: 

„23. § (5) Étkeztetés szempontjából szociálisan rászorult az a személy aki 
a) a 60. életévét betöltötte, vagy 60. évét nem töltötte be, de 
b) nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, vagy 
c) krónikus egészségi állapota, pszichiátriai betegsége illetve fogyatékossága 
miatt tartósan jelleggel rászorul, és ezt orvosi véleménnyel (igazolás ill. 
szakvélemény) igazolja, 
d) egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel rászorul és ezt orvosi 
véleménnyel (igazolás ill. szakvélemény) igazolja, 
e) szenvedélybetegségét háziorvosi vagy szakorvosi véleménnyel igazolja, 
f) hajléktalan, és igazolja, hogy számára a Budapest XXI. kerület Csepel 
Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete között 
fennálló ellátási szerződés keretében a kerületi hajléktalan-ellátó intézményben 
az étkeztetés nem biztosított, 
g) átmeneti krízishelyzetben van és számára erre való tekintettel az 
intézményvezető saját hatáskörben méltányosságból megállapítja. 

(6) az (5) bekezdés d), e), f) és g) pontjában meghatározott esetekben a szolgáltatás 
legfeljebb két hónapig nyújtható. Indokolt esetben ismételten kérelem alapján 
meghosszabbítható, amennyiben ezt jogszabály nem zárja ki.” 
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3. § Az Intr. 36. §-a kiegészül két új (10) és (11) bekezdéssel: 

„(10) Amennyiben az ellátásra jogosult jövedelme a rá vonatkozó térítési díjkategória 
határát 300 Ft-ot el nem érő mértékben lépi túl, úgy szociálisan indokolt esetben az 
ellátást igénybevevő kérelmére az intézményvezető jogosult a térítési díjat egy 
kategóriával alacsonyabban meghatározni.  
 (11) A házi segítségnyújtás igénybevétele ingyenes minden 90. életévét betöltött személy 
részére.“  

 

Záró rendelkezések 

4. § (1) E rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult 
ügyekben kell alkalmazni. 

 
5. § (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
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1 számú melléklet a …/2009. (IV.16.) 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 

- azon étkezőknél akik jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum 150%-át 

- azon étkezőknél akik jövedelme eléri a nyugdíjminimum 150%-át, de nem 
haladja meg a 300%-át 

- azon étkezőknél akik jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 300%-át 
 

 

269,-Ft/adag 
 

310,-Ft/adag 
 

377,-Ft/adag 

Házi segítségnyújtás 
- azon ellátottaknál akik jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum 150%-át 

- azon ellátottaknál akik jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 150%-át 
 

 
 

427,-Ft/óra 

699,-Ft/óra 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  81,-Ft/nap/készülék 

Támogató szolgáltatás személyi segítés  
 

2.033,-Ft/óra 

Támogató szolgáltatás szállítás 
 

242,-Ft/km 

Nappali ellátás időskorúak részére 
- napközbeni tartózkodás étkezés nélkül 

- napközbeni tartózkodás étkezéssel 
 

 
1745,-Ft/nap/fő 

2077,-Ft/nap/fő 

Fogyatékos személyek nappali ellátása 
- napközbeni tartózkodás étkezés nélkül 

- napközbeni tartózkodás étkezéssel 
 

 
2.843,-Ft/nap/fő 

3153,-Ft/nap/fő 

Időskorúak gondozóházában biztosított átmeneti ellátás 2.953,-Ft/nap/fő 
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2 számú melléklet a …/2009. (IV.16.) 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 
szállított 

étel 
(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 60 70 20 80 90 70 70 20 

28.501 42.750 100 140 40 150 170 100 100 40 

42.751 57.000 150 200 60 210 250 200 200 60 
57.001 71.250 200 250 80 280 320 300 300 80 
71.251 85.500 250 310 100 340 380 400 400 100 
85.501  310 370 120 395 435 500 500 120 

 
Nappali ellátásnál:  1x étkeztetés – ebéd igénybevételével 

  2x étkezés – reggeli és ebéd igénybevételével. 
 
Az étkeztetés térítési díja 20 % általános forgalmi adót tartalmaz. 
 
Az időskorúak átmeneti gondozóházában fizetendő személyi térítési díj mértéke: 
 

a figyelembe vehető havi jövedelem 60 %-a, azonban nem haladhatja meg e rendelet  
   1. számú mellékletében szereplő intézményi térítési díj összegét. 
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27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel 
Önkormányzata Kt. rendelete 

a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
egyes szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról 

 

.../2009. (IV.16.) 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: 
 

 
 
 

9. § Az e rendelet alapján nyújtott 
ellátásokat, szolgáltatásokat – amennyiben e 
rendelet vagy más jogszabály eltérően nem 
rendelkezik – meg kell szüntetni amennyiben 

a) a jogosult, illetőleg az ellátások, 
szolgáltatások igénylésére jogosult személy 
az ellátások, szolgáltatások megszüntetését 
kéri, 

b) a jogosult elhalálozik, 
c) 1

d) az ellátásra, szolgáltatásra jogosult 
egészségi állapotában, illetve egyéb 
körülményeiben bekövetkezett változás 
következtében más jellegű ellátás, 
szolgáltatás biztosítása indokolt, 

1.§ Az Intr. 9. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

9. § Az e rendelet alapján nyújtott 
ellátásokat, szolgáltatásokat – amennyiben e 
rendelet vagy más jogszabály eltérően nem 
rendelkezik – meg kell szüntetni amennyiben 

a) a jogosult, illetőleg az ellátások, 
szolgáltatások igénylésére jogosult személy 
az ellátások, szolgáltatások megszüntetését 
kéri, 

b) a jogosult elhalálozik, 
c) térítési díjfizetési kötelezettségének két 

hónapig nem tesz eleget, 
d) az ellátásra, szolgáltatásra jogosult 

egészségi állapotában, illetve egyéb 
körülményeiben bekövetkezett változás 
következtében más jellegű ellátás, 
szolgáltatás biztosítása indokolt, 

                                                           
1 Hatályon kívül helyezte: 22/2007 (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 14.§ (2) c). Hatálytalan: 2007. VI. 01-
jétől. 
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e) határozott idejű intézményi elhelyezés 
esetén a megjelölt időtartam lejártával, 
feltéve, hogy az elhelyezés időtartama nem 
került meghosszabbításra. 

 

e) határozott idejű intézményi elhelyezés 
vagy szolgáltatás esetén a megjelölt 
időtartam lejártával, feltéve, hogy az 
elhelyezés időtartama nem került 
meghosszabbításra. 

 
 
 

 
 
23. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata az Szt. 62. §-ában 
meghatározott étkeztetést (továbbiakban: 
szolgáltatást) a CSSZSZ 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 
CSSZSZ-nél formanyomtatvány 
benyújtásával lehet kérelmezni. 

(5)2

(6)3

(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. 

2. § Az Intr. 23. §-ának korábban 
hatályon kívül helyezett (5) és 
(6)bekezdései helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

23. § (5) Étkeztetés szempontjából 
szociálisan rászorult az a személy aki 

a) a 60. életévét betöltötte, vagy 60. 
évét nem töltötte be, de 
b) nyugdíjban vagy nyugdíjszerű 
ellátásban részesül, vagy 
c) krónikus egészségi állapota, 
pszichiátriai betegsége illetve 
fogyatékossága miatt tartósan jelleggel 
rászorul, és ezt orvosi véleménnyel 
(igazolás ill. szakvélemény) igazolja, 
d) egészségi állapota miatt átmeneti 
jelleggel rászorul és ezt orvosi 
véleménnyel (igazolás ill. 
szakvélemény) igazolja, 
e) szenvedélybetegségét háziorvosi 
vagy szakorvosi véleménnyel igazolja, 
f) hajléktalan, és igazolja, hogy számára 
a Budapest XXI. kerület Csepel 
Önkormányzata és a Magyar 
Vöröskereszt Budapesti Szervezete 
között fennálló ellátási szerződés 
keretében a kerületi hajléktalan-ellátó 
intézményben az étkeztetés nem 
biztosított, 
g) átmeneti krízishelyzetben van és 
számára erre való tekintettel az 
intézményvezető saját hatáskörben, 
méltányosságból megállapítja. 

(6) az (5) bekezdés d), e), f) és g) 
pontjában meghatározott esetekben a 
szolgáltatás legfeljebb két hónapig 
nyújtható. Indokolt esetben ismételten 
kérelem alapján meghosszabbítható, 
amennyiben ezt jogszabály nem zárja ki. 

 

                                                           
2 Hatályon kívül helyezte: 9/2008 (II.21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 5.§ (2) b). Hatálytalan: 2008. III. 01-
jétől 
3 Hatályon kívül helyezte: 9/2008 (II.21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt rendelet 5.§ (2) b). Hatálytalan: 2008. III. 01-
jétől 
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3. § Az Intr. 36. §-a kiegészül két új (10) 
és (11) bekezdéssel: 

(10) Amennyiben az ellátásra jogosult 
jövedelme a rá vonatkozó térítési 
díjkategória határát 300 Ft-ot el nem érő 
mértékben lépi túl, úgy szociálisan 
indokolt esetben az ellátást igénybevevő 
kérelmére az intézményvezető jogosult a 
térítési díjat egy kategóriával 
alacsonyabban meghatározni.  
(11) A házi segítségnyújtás 
igénybevétele ingyenes minden 90. 
életévét betöltött személy részére. 

 
 

 
4. § (1) E rendelet 2009. május 1-jén lép 

hatályba, rendelkezéseit az ezt követően 
indult ügyekben kell alkalmazni. 
 

 5. § (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 

 



 11

 
 
 

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: 
 
Nem állapítható meg az előterjesztés szövegéből, hogy a szociális ellátás területén milyen 
mértékben változtak a térítési díjak. Ezt a képviselő-testület a 2009. évi költségvetési 
koncepcióban meghatározta. Ennek, vagyis az emelkedésnek a mértéke 8 %-ban került 
meghatározásra. 
 
Az előterjesztést javaslom pontosítani. 
 
 
 
Budapest, 2009. március 25. 
 
 
         Halmos Istvánné sk. 
             ágazatvezető 
 

 
 
 
Az ágazatvezető asszony által megfogalmazott észrevételre tekintettel az előterjesztés szöveges 

részét kibővítettük. Az észrevételt megalapozottnak tartjuk, ugyanakkor a szociális ellátások térítési 
díjának vonatkozásában – az előterjesztés szövégében leírtak miatt - nem tudtuk mechanikusan 
érvényesíteni a 8%-os emelést. Az emelkedés mértéke jelenleg átlagosan alatta marad a költségvetési 
koncepcióban szereplő 8 %-nak, mivel ennek egy lépcsőben történő érvényesítése prognosztizálhatóan 
nemkívánt bevétel-kiesést eredményezne az ellátotti létszám további csökkenés miatt. A bevételek és 
az ellátotti létszám féléves alakulását elemezve lehet majd – indokolt esetben - javaslatot tenni a 
térítési díjak év közbeni újabb emelésére. 

 
 
 
 
        Lombos Antal sk. 
          ágazatvezető 
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