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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 szabályaira , 

kezdeményezzük a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti 

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

 

A rendelettervezet tartalmazza a szociális szolgáltatásokra vonatkozó intézményi és a 

személyi térítési díj 2010. évi mértékének meghatározását, valamint a Közép-magyarországi 

Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által lefolytatott vizsgálat 

észrevételei alapján történő korrekciót. 

 

A térítési díjak megállapítása során egyrészt figyelemmel kell lennünk arra a jogszabályi 

előírásra, amely szerint a személyi térítési díj alapja az adott szolgáltatás állami normatívával 

csökkentett önköltsége („intézményi térítési díj”). A személyi térítési díjak megállapítását 

differenciáltan, a rászorultság figyelembe vételével javasoljuk megállapítani. A térítési díj 

emelése részben ellensúlyozza az intézményi költségek növekedését (Áfa + beszerzési 

költség).az önkormányzat költségvetési koncepciójában a térítési díjakra meghatározott 

emelkedés mértéke a szociális ellátás vonatkozásában a magasabb jövedelmű kategóriákban 

érvényesíthető. 

 

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, 2010. február 24. 

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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 …/2010. (III.23.) 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. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A rendelet hatálya 
kiterjed 
a) 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 
aa) magyar állampolgárságú, 
ab) bevándorolt és letelepedett, 
ac) hontalan, 
ad) a magyar hatóságok által menekültként elismert 
természetes személyekre és törvényes képviselőikre. 
b) e rendelet 27. §-ban foglalt ellátást igénybe vevő természetes személyekre és 
hozzátartozóikra, 
c) 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. 
d) e rendeletben meghatározott ellátásokat, szolgáltatásokat nyújtó intézményekre, szociális 
szolgáltatókra, szociális intézményekre, 
e) e rendeletben meghatározott szociális és gyermekvédelmi ellátások jogosultsági 
elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságra. 
2.§ (1) Az Intr. 4. § (1) o) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „szociális 
szolgáltató: az a szervezet, szolgáltató, amely kizárólag az Szt. 60-65/E. §-ok szerinti 
alapszolgáltatásokat nyújtja.” 
(2) Az Intr. 4. § (1) p) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „szociális intézmény: 
az Szt. –ben meghatározott nappali, illetve bentlakásos ellátást nyújtó szociális szervezet.“ 
3.§ Az Intr. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „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, étkeztetés 
és házi segítségnyújtás esetén a családban egy főre eső jövedelem vehető figyelembe. A 
jövedelem megállapítása céljából az Szt. 114. § (2) bekezdésében foglalt személyek a 
jövedelem igazolására kötelesek.” 
4.§ (1) Az Intr 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A gyermekjóléti 
szolgáltatás alapfeladatai különösen 
a) a gyermek testi, lelki egészségének, családjában történő nevelésének elősegítésére, 
b) a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésére, 
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c) a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére,  
d) a védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatokra, 
e) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésére, 
f) önálló helyettes szülői tevékenység szervezésére és működtetésére, 
g) örökbefogadással kapcsolatos feladatok ellátására, 
h) a hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot lát el, illetőleg a 
bántalmazóval és bántalmazottal segítő kapcsolatot kezdeményez 
(2) Az Intr 13. § (4) a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „gyermekek részére 
végzett utcai és lakótelepi szociális munkát lát el,” 
5.§ Az Intr. 13/A § előtti cím az alábbiakra módosul: „Gyermekek részére végzett utcai és 
lakótelepi szociális munka” 
6.§ Az Intr. 16. § d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „egyéb civil szervezet 
közreműködésével biztosítja” 
7.§ Az Intr. 17. § (5) bekezdése hatályát veszti. 
8.§ Az Intr. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A családsegítő 
szolgáltatást biztosítása során a CSSZSZ 
a) gondoskodik az Szt 64.§ (4) bekezdésében felsorolt szolgáltatásokról, 
b) koordinálja az aktív korú nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyét 
igénylő, illetve a már támogatásban részesülő személyek együttműködési kötelezettségét, 
c) az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők számára – külön rendeletben 
meghatározott feladatkörrel – Adósságkezelési Irodát működtet, 
d) az aktív korú nem foglalkoztatottak részére együttműködési programokat, míg a tartós 
munkanélküliek számára egyéni és csoportos szolgáltatásokat szervez, 
e) szenvedélybetegek, kábítószer-problémával küzdők, valamint családtagjaik számára 
szociális csoportmunka keretében szolgáltatást nyújt, 
f) családok számára konfliktuskezelő mediációs szolgáltatást szervez, 
g) külső szervezet közreműködésével gondoskodik a közösségi pszichiátriai ellátásról, 
h) ifjúsági tanácsadást, valamint információs szolgáltatásokat biztosító programokat 
működtet, 
i) veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, 
j) a hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot lát el, illetőleg a 
bántalmazóval és bántalmazottal segítő kapcsolatot kezdeményez 
h) szükség esetén – költségvetése függvényében, Szervezeti Működési Szabályzatában 
meghatározott feltételek szerint – természetbeni támogatást nyújthat gondozottjai számára, 
különösen élelmiszerjegy, tüzelőszállítás, gyógyszerkiváltás, illetékbélyeg, közlekedési jegy 
formájában, illetve az intézmény által begyűjtött aktuális adománykészletből.” 
9.§ Az Intr. 22/A § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk miatt rászoruló idős korú, 
fogyatékos, illetve pszichiátriai beteg személyek részére, az önálló életvitel fenntartása mellett 
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott szolgáltatás, amelynek igénybevételéért 
térítési díjat kell fizetni.“ 
10.§ Az Intr. 23. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata az étkeztetést - a kérelmező igényei figyelembevételével – az 
étel 
a) kérelmező általi elvitellel, 
b) nappali ellátás igénybe vétele során, illetőleg 
c) kérelmező lakására házhozszállítással biztosítja.“ 
11.§ (1) Az Intr. 26. § (2) b) bekezdése hatályát veszti. 
(2) Az Intr. 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „Az idősek klubjában a 
CsSzSZ étkeztetés szolgáltatást külön biztosít.“ 
(3) Az Intr. 26. § (7) bekezdése hatályát veszti. 
12.§ Az Intr. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata fogyatékosok nappali intézményét tart fenn, az 
önkiszolgálásra részben képes, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a 
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik 



 5

kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Az 
ellátásról a CSSZSZ Fogyatékos Ellátási Csoportja keretein belül működik.” 
13.§ Az Intr. 36. § (1) b) helyébe a következő rendelkezés lép: „b)a szociális 
alapszolgáltatásként nyújtott: 
ba) házi segítségnyújtásért, 
bb)jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért 
bc) étkeztetésért, 
bd) támogató szolgáltatáson belül 
bda) a Szállító Szolgálat által biztosított szállító szolgáltatásért, valamint 
bdb) a személyi segítésért, 
be) az Szt. 65/F.§ (1) bekezdésében meghatározott személyek részére biztosított nappali 
ellátásért,“ 
14.§ Az Intr. 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Tanácskozás 
évente kerül megrendezésre, melyről a CSSZSZ gyermekjóléti központja gondoskodik.“ 
15. § (1) E rendelet 2010. május 1-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult 
ügyekben kell alkalmazni. 
(2) E rendelet 2010. március 24-én hatályát veszti. 

 
 
 

Tóth Mihály Dr. Szeles Gábor
Polgármester Jegyző

 

 

Záradék:
Kihirdetve 2010. március            napján 
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1 számú melléklet a …/2010. (III.23.) 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 

 
 
 
Étkezés normatíva-kategóriánként, mely tartalmazza az ételek szállítási díját is    
           590 Ft/adag 
 
Házi segítségnyújtás 
                         1200 Ft/óra 
 
 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás           70 Ft/nap 
 
 
Támogató szolgáltatás személyi segítés          810 Ft/óra 
 
Támogató szolgáltatás szállítás          280 Ft/km 
 
Időskorúak nappali ellátás  
- napközbeni tartózkodás étkezés nélkül                    1 630 Ft/nap 
- napközbeni tartózkodással étkezéssel                    2 210 Ft/nap 
 
Fogyatékos személyek nappali ellátás  
- napközbeni tartózkodás étkezés nélkül                     4 060 Ft/nap 
- napközbeni tartózkodással étkezéssel       4 650 Ft/nap 
 
Időskorúak átmeneti ellátás                     4 850 Ft/nap 
                    145 380 Ft/hó 
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2 számú melléklet a …/2010. (III.23.) 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 

 

  
Szociális étkeztetés 

  

  

Házi 
segítésnyújt

ás 

Jelzőren
dszer 

Nappali ellátás (fogyatékos és 
idősek ellátása) 

Támogató 
szolgáltatás 

Jövedelem sávok Sz
ál

lít
ás

i d
íj 

né
lk

ül
 

Sz
ál

lít
ás

i d
íjj

al
 

Sz
ál

lít
ás

i d
íj 

Személyi 
térítési díj 

Személyi 
térítési 

díj 
Nappali 
ellátás 

1x-i 
étkezés+
nappali 
ellátás 

2x-i 
étkezés+
nappali 
ellátás Óradíj 

km 
díj 

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -20000 40 50 10 70 10 20 50 60 70 30

20001 -40000 100 120 20 80 10 30 120 130 80 30
40001 -60000 150 190 40 110 20 60 200 210 110 50
60001 -85000 180 230 50 350 30 70 240 250 350 70
85001 -105000 250 300 50 600 40 90 320 340 600 90

105001 -125000 320 380 60 700 50 120 420 440 700 110
125001 -145000 420 490 70 800 60 130 530 550 800 130
145001 -165000 460 540 80 900 70 140 580 600 900 150
165001 felett  480 580 100 1100 70 150 610 630 1100 170

Az étkeztetés térítési díja tartalmazza az általános forgalmi adót 

Az időskorúak átmeneti gondozóházában a fizetendő személyi térítési díj mértéke: az ellátást igénybe vevő 
figyelembe vehető havi jövedelme 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 

 

.../2010. (III.23.) 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) bevándorolt és letelepedett, 
c) hontalan, 
d) a magyar hatóságok által menekültként 
elismert 

gyermekekre, fiatal felnőttekre, ezek 
törvényes képviselőire, valamint nagykorú 
személyekre. 

1.§ Az Intr. 3. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: „A rendelet 
hatálya kiterjed 
a) 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 
aa) magyar állampolgárságú, 
ab) bevándorolt és letelepedett, 
ac) hontalan, 
ad) a magyar hatóságok által menekültként 
elismert 
természetes személyekre és törvényes 
képviselőikre. 
b) e rendelet 27. §-ban foglalt ellátást 
igénybe vevő természetes személyekre és 
hozzátartozóikra, 
c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek beutazásáról és 
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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. 
d) e rendeletben meghatározott ellátásokat, 
szolgáltatásokat nyújtó intézményekre, 
szociális szolgáltatókra, szociális 
intézményekre, 
e) e rendeletben meghatározott szociális és 
gyermekvédelmi ellátások jogosultsági 
elbírálására hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóságra. 

 
4. § (1) 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. 

 

2.§ (1) Az Intr. 4. § (1) o) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: „szociális 
szolgáltató: az a szervezet, szolgáltató, 
amely kizárólag az Szt. 60-65/E. §-ok 
szerinti alapszolgáltatásokat nyújtja.” 
(2) Az Intr. 4. § (1) p) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: „szociális 
intézmény: az Szt. –ben meghatározott 
nappali, illetve bentlakásos ellátást  nyújtó 
szociális szervezet.“ 

 
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. 

3.§ Az Intr. 7. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: „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, étkeztetés és házi 
segítségnyújtás esetén a családban egy főre 
eső jövedelem vehető figyelembe. A 
jövedelem megállapítása céljából az Szt. 
114. § (2) bekezdésében foglalt személyek a 
jövedelem igazolására kötelesek.” 

13. § (3) A gyermekjóléti szolgáltatás 
alapfeladatai különösen 

a) a gyermek testi, lelki egészségének, 
családjában történő nevelésének 
elősegítésére, 

b) a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzésére, 

c) a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetésére,  

d) a védelembe vételhez kapcsolódó 
szolgáltatási feladatokra, 

e) a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezésére, 

f) önálló helyettes szülői tevékenység 
szervezésére és működtetésére, 

4.§ (1) Az Intr 13. § (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: „A gyermekjóléti 
szolgáltatás alapfeladatai különösen 
a) a gyermek testi, lelki egészségének, 
családjában történő nevelésének 
elősegítésére, 
b) a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzésére, 
c) a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetésére,  
d) a védelembe vételhez kapcsolódó 
szolgáltatási feladatokra, 
e) a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezésére, 
f) önálló helyettes szülői tevékenység 
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g) örökbefogadással kapcsolatos feladatok 
ellátására irányulnak. 

 
 
 
 
(4) a) gyermekek részére végzett utcai 

szociális munkát lát el, 
 

szervezésére és működtetésére, 
g) örökbefogadással kapcsolatos feladatok 
ellátására, 
h) a hozzátartozók közötti erőszak 
megelőzéséhez kapcsolódó feladatot lát el, 
illetőleg a bántalmazóval és bántalmazottal 
segítő kapcsolatot kezdeményez 
(2) Az Intr 13. § (4) a) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: „gyermekek 
részére végzett utcai és lakótelepi szociális 
munkát lát el,” 

 
Gyermekek részére végzett utcai szociális 

munka 

5.§ Az Intr. 13/A § előtti cím az alábbiakra 
módosul: „Gyermekek részére végzett utcai 
és lakótelepi szociális munka” 

 
16. § d) egyéb – alapítványi – intézmények 

közreműködésével biztosítja. 

6.§ Az Intr. 16. § d) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: „egyéb civil 
szervezet közreműködésével biztosítja” 

17. § (5) A CSSZSZ és a gyermekek 
átmeneti gondozását ellátó intézmények 
között a szakmai együttműködést, 
feladatmegosztást írásos megállapodás 
rögzíti.” 

7.§ Az Intr. 17. § (5) bekezdése hatályát 
veszti. 

20. § (1) A családsegítő szolgáltatást 
biztosítása során a CSSZSZ 

a) gondoskodik az Szt 64.§ (4) 
bekezdésében felsorolt szolgáltatásokról, 

b) koordinálja az aktív korú nem 
foglalkoztatott személyek rendszeres 
szociális segélyét igénylő, illetve a már 
támogatásban részesülő személyek 
együttműködési kötelezettségét, 

c) az adósságterhekkel és lakhatási 
problémákkal küzdők számára – külön 
rendeletben meghatározott feladatkörrel – 
Adósságkezelési Irodát működtet, 

d) az aktív korú nem foglalkoztatottak 
részére együttműködési programokat, míg a 
tartós munkanélküliek számára egyéni és 
csoportos szolgáltatásokat szervez, 

e) szenvedélybetegek, kábítószer-
problémával küzdők, valamint családtagjaik 
számára szociális csoportmunka keretében 
szolgáltatást nyújt, 

f) családok számára konfliktuskezelő 
mediációs szolgáltatást szervez, 

g) külső szervezet közreműködésével 
gondoskodik a közösségi pszichiátriai 
ellátásról, 

h) ifjúsági tanácsadást, valamint 
információs szolgáltatásokat biztosító 
programokat működtet, 

i) veszélyeztetettséget és krízishelyzetet 
észlelő jelzőrendszert működtet, 

j) szükség esetén – költségvetése 

8.§ Az Intr. 20. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: „A családsegítő 
szolgáltatást biztosítása során a CSSZSZ 

a) gondoskodik az Szt 64.§ (4) 
bekezdésében felsorolt szolgáltatásokról, 

b) koordinálja az aktív korú nem 
foglalkoztatott személyek rendszeres 
szociális segélyét igénylő, illetve a már 
támogatásban részesülő személyek 
együttműködési kötelezettségét, 

c) az adósságterhekkel és lakhatási 
problémákkal küzdők számára – külön 
rendeletben meghatározott feladatkörrel – 
Adósságkezelési Irodát működtet, 

d) az aktív korú nem foglalkoztatottak 
részére együttműködési programokat, míg a 
tartós munkanélküliek számára egyéni és 
csoportos szolgáltatásokat szervez, 

e) szenvedélybetegek, kábítószer-
problémával küzdők, valamint családtagjaik 
számára szociális csoportmunka keretében 
szolgáltatást nyújt, 

f) családok számára konfliktuskezelő 
mediációs szolgáltatást szervez, 

g) külső szervezet közreműködésével 
gondoskodik a közösségi pszichiátriai 
ellátásról, 

h) ifjúsági tanácsadást, valamint 
információs szolgáltatásokat biztosító 
programokat működtet, 

i) veszélyeztetettséget és krízishelyzetet 
észlelő jelzőrendszert működtet, 
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függvényében, Szervezeti Működési 
Szabályzatában meghatározott feltételek 
szerint – természetbeni támogatást nyújthat 
gondozottjai számára, különösen 
élelmiszerjegy, tüzelőszállítás, 
gyógyszerkiváltás, illetékbélyeg, közlekedési 
jegy formájában, illetve az intézmény által 
begyűjtött aktuális adománykészletből. 

j) a hozzátartozók közötti erőszak 
megelőzéséhez kapcsolódó feladatot lát el, 
illetőleg a bántalmazóval és bántalmazottal 
segítő kapcsolatot kezdeményez 
h) szükség esetén – költségvetése 
függvényében, Szervezeti Működési 
Szabályzatában meghatározott feltételek 
szerint – természetbeni támogatást nyújthat 
gondozottjai számára, különösen 
élelmiszerjegy, tüzelőszállítás, 
gyógyszerkiváltás, illetékbélyeg, közlekedési 
jegy formájában, illetve az intézmény által 
begyűjtött aktuális adománykészletből.” 

 
22/A § (2) A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás a saját otthonukban élő, 
egészségi állapotuk miatt rászoruló idős 
korú, fogyatékos, illetve pszichiátriai beteg 
személyek részére, az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek 
elhárítása céljából nyújtott térítésmentes 
szolgáltatás. 

9.§ Az Intr. 22/A § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: „A 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját 
otthonukban élő, egészségi állapotuk miatt 
rászoruló idős korú, fogyatékos, illetve 
pszichiátriai beteg személyek részére, az 
önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő 
krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott 
szolgáltatás, amelynek igénybevételéért 
térítési díjat kell fizetni.“ 

 
23. § (8) Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata az étkeztetést - a kérelmező 
igényei figyelembevételével – az étel 

a) kérelmező általi elvitellel, illetőleg 
b) kérelmező lakására házhozszállítással 

biztosítja. 

10.§ Az Intr. 23. § (8) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: „Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata az 
étkeztetést - a kérelmező igényei 
figyelembevételével – az étel 
a) kérelmező általi elvitellel, 
b) nappali ellátás igénybe vétele során, 
illetőleg 
c) kérelmező lakására házhozszállítással 
biztosítja.“ 

 
26. § (2) b) étkeztetés, 
26.§ (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. 

 

11.§ (1) Az Intr. 26. § (2) b) bekezdése 
hatályát veszti. 
(2) Az Intr. 26. § (6) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: „Az idősek 
klubjában a CsSzSZ étkeztetés szolgáltatást 
külön biztosít.“ 
(3) Az Intr. 26. § (7) bekezdése hatályát 
veszti. 

 
 
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 
CSSZSZ Fogyatékos Ellátási Csoportja 
keretein belül működik. 

12.§ Az Intr. 27. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: „Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata 
fogyatékosok nappali intézményét tart fenn, 
az önkiszolgálásra részben képes, illetve 
autista személyek részére biztosít lehetőséget 
a napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai 
szükségleteik kielégítésére, továbbá igény 
szerint megszervezi az ellátottak napközbeni 
étkeztetését. Az ellátásról a CSSZSZ 
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Fogyatékos Ellátási Csoportja keretein belül 
működik.” 

 
36. § (1) 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, 
 

13.§ Az Intr. 36. § (1) b) helyébe a 
következő rendelkezés lép: „b)a szociális 
alapszolgáltatásként nyújtott: 
ba) házi segítségnyújtásért, 
bb)jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért 
bc) étkeztetésért, 
bd) támogató szolgáltatáson belül 
bda) a Szállító Szolgálat által biztosított 
szállító szolgáltatásért, valamint 
bdb) a személyi segítésért, 
be) az Szt. 65/F.§ (1) bekezdésében 
meghatározott személyek részére biztosított 
nappali ellátásért,“ 

38.§ (2) A Tanácskozás évente kerül 
megrendezésre, melyről a terület felügyeletét 
ellátó alpolgármester – a CSSZSZ 
közreműködésével – gondoskodik, aki 
egyben vezeti is az ülést. 

14.§ Az Intr. 38. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: „(2) A 
Tanácskozás évente kerül megrendezésre, 
melyről a CSSZSZ gyermekjóléti központja 
gondoskodik.“ 

 15. § (1) E rendelet 2010. május 1-én lép 
hatályba, rendelkezéseit az ezt követően 
indult ügyekben kell alkalmazni. 
(2) E rendelet 2010. március 24-én hatályát 
veszti. 

 
 

Tóth Mihály Dr. Szeles Gábor
Polgármester Jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2010. március            napján 
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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: 
 

 A 29/1993. sz. Korm.rend. 3. § (3) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat 
konkrét összegben, tíz forintra kerekítve kell meghatározni.  

 
 A 2. számú melléklet fejlécét pontosítani kellene (HSNY helyett inkább kiírni, stb.)  

 
 
 
Budapest, 2010. március 1. 
 
 
         Halmos Istvánné sk. 
             ágazatvezető 
 
 
 
 

Halmos Istvánné ágazatvezető asszony észrevételeit az előterjesztésben átvezettük. 
 
Budapest, 2010. március 2. 

Lombos Antal sk. 
 ágazatvezető 
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