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A Képviselő-testület a 6/2006 (III.10.) rendeletében szabályozta a gyermekjóléti és szociális ellátásokat, a
jogszabályváltozások indokolják a rendelet hatályon kívül helyezését, és javasolt új rendelet megalkotása a
pénzbeli és a természetbeni támogatásról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátásokról.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeni szociális és
gyermekvédelmi támogatásokat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat jelenleg
egy rendeletben, a 6/2006.(III.10.)számú rendeletben szabályozza. A magasabb szintű
jogszabályok módosulása, valamint az új jogalkotási törvény indokolta a jelenlegi szabályozás
áttekintését, és új rendelet megalkotását úgy, hogy külön rendeletben kerüljön szabályozásra a
pénzbeli és természetbeni ellátásról szóló rendelkezések, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelkezések.
A Humán Ügyek Bizottsága a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/1999. (IV.30.) rendelet 1. mellékletének I Fejezet a) pontjában foglalt feladatkörében
előkészítette a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletet, melyet az alábbi indokolással terjeszt a Képviselő-testület elé:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) több ponton ad felhatalmazást a települési önkormányzatok
számára.
Az eddigi rendelkezésekhez képest több változás is megjelenik az új szabályozásban, melyek
egyfelől jogtechnikai, másfelől pedig szakmai jellegűek.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. § az alábbiak szerint rendelkezik:
„Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos, vagy hasonló módon, szabályozási szintenként
lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul
párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg olyan jogszabály
rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alkotmány alapján nem lehet ellentétes.”
A rendelet-tervezet a fenti szabály figyelembevételével készült el. A jelenleg hatályos
rendeletben több olyan szakasz található, amelynek szövege egy magasabb szintű jogszabály
szövegével megegyezik. A rendelet tervezet ezt a kettősséget már elkerüli, csak az Szt. és a
Gyvt. felhatalmazó rendelkezéseinek megfelelő szakaszokat fogalmaz meg.
Ugyancsak jogtechnikai jellegű változás, hogy a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és
alcímek számozását a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet szerinti új
szabályok szerint tartalmazza a rendelet-tervezet.
Szakmai változás, hogy a rendelet-tervezetben megfogalmaztuk az életkor, az egészségi állapot,
fogyatékosság, valamint pszichiátriai- és szenvedélybetegség tekintetésben a szociális étkeztetés
jogosultság igazolásának módját. Az ellátást kérő személy jövedelmi viszonyait is figyelembe
lehetne venni, ezt azonban nem szakmai indokok alapján nem javasoljuk, azt a térítési díj
összegénél lehet figyelembe venni.

Az intézményi és személyi térítési díjak összegét a költségvetési rendelet tartalmazza. A
rendelet-tervezet a személyi térítési díjra vonatkozó méltányossági szabályozást tartalmazza.
A rendelet-tervezet részletes indokolása
Az 1-2 §-hoz
A rendelet-tervezet ezen szakaszai tartalmazzák a rendelet célját, hatályát.
A 3-5 §-hoz
A rendelet-tervezetben fel kellett sorolni mindazokat a szolgáltatásokat, amelyeket a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata saját intézményei, vagy ellátási szerződés útján
lát el. Ennek megfelelően a szakaszok tartalmazzák az önkormányzat által biztosított szociális
alapszolgáltatásokat, szakosított szolgáltatásokat, és a gyermekjóléti alapellátásokat.
A 6-13. §-hoz
A rendelet-tervezetben ezen szakaszok tartalmazzák a szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó
részletszabályokat. Az Szt. rendelkezései szerint a jogosultsági feltételeket az önkormányzat csak
az étkeztetés esetében szabályozhatja tovább. Ennek megfelelően a rendeletben elsősorban azt
kell feltüntetni, hogy a különböző ellátási formákat milyen intézményekben biztosítja az
önkormányzat.
Az étkeztetés esetében az önkormányzat meghatározhatja, hogy az Szt.-ben felsorolt eseteket
alapul véve, milyen feltételek mellett nyújtja az ellátást. Ennek megfelelően a rendelettervezetben meghatározásra került, hogy étkeztetésre jogosult:
•
életkora miatt az a személy, aki 65. életévét betöltötte,
•
egészségi állapota miatt, önmaga ellátásáról részben vagy egészben gondoskodni nem
tud,
•
súlyosan fogyatékos,
•
pszichiátriai vagy szenvedélybetegségét orvosi szakvéleménnyel igazolja.
A házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, a
közösségi ellátások és a családsegítés alapszolgáltatásokra vonatkozó feltételeket az Szt.
konkrétan meghatározza, azoktól eltérni nem lehet.
A 14-hoz
A kerületben szakosított ellátás keretében csak az átmeneti elhelyezést biztosítja az
önkormányzat, a többi szakosított ellátás biztosítása Fővárosi Önkormányzat feladata.
A 15-17. §-hoz
A rendelet-tervezetben a gyermekjóléti alapellátás, valamint az alapellátásokat biztosító
intézményeket és szervezeteket nevezi meg. A Gyv.-ben foglaltakon túl egyéb jogosultsági
feltétel nem határozható meg.
A 18-20. §-hoz
Ezen szakaszok szabályozzák, hogy az ellátások iránti kérelmet hova kell benyújtani, illetve az
hogy az ellátások igénybevételéről az intézményvezető dönt.

Szabályozni kell továbbá, hogy ha a kérelmező vitatja az intézményvezető döntését, akkor az
ellátás igénybevételének kérdésében a fenntartó részéről ki hoz döntést.
Az ellátások megszűnése, megszüntetése az Szt., illetve a Gyvt. alapján történik.
A 21. §-hoz
A szakasz az érdekképviseleti fórum működésére vonatkozó alapvető szabályokat határozza
meg, valamint kijelöli azt a személyt, akit az önkormányzat az intézményeknél működő
érdekképviseleti fórumokba delegál. Az érdekképviseleti fórumokba delegált személy a
Képviselő-testület szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottságának elnöke.
Az érdekképviseleti fórum működésének részletes szabályait az intézmények házirendje
tartalmazza.
A 22-23. §-hoz
A szakaszok az önkormányzati fenntartásban működő intézmények jelentési és beszámolási
kötelezettségét határozzák meg. Az ellátási szerződéssel rendelkező szolgáltatók az ellátási
szerződésben foglaltak szerint kötelesek beszámolót készíteni.
A 24-26. §-hoz
A rendelet-tervezet ezen szakaszaiban rögzíti a térítési díjra vonatkozó szabályokat. A térítési
díjak összegéről a Képviselő-testület dönt az éves költségvetési terv elfogadása során, mely az
Szt. és a Gyvt.-ben szabályozott módon kerül meghatározásra. Az Szt. meghatározza, hogy az
ellátott a havi jövedelméből legfeljebb milyen összegű díjat fizethet be.
A méltányossági szabályokat rendeletben lehet meghatározni, amelyek alapján – jövedelmi
helyzettől függően - a személyi térítési díj összege csökkenthető vagy elengedhető.
A személyi térítési díj csökkentésére vagy elengedésére vonatkozó méltányossági szabályoknál
alkalmazott értékhatárok változtak, a gyermekek átmeneti otthonában illetve a házi
gyermekfelügyelet esetében a jövedelem mellett egyéb szempontok is mérlegelhetők. A
csökkentés arányának felső határa került megállapításra.
A 27. §-hoz
A szakasz hatályba léptető rendelkezést tartalmazza azzal, hogy a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 17. §-a értelmében a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz
igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A hatásvizsgálati lap az előterjesztés
mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a rendelettervezetet egy fordulóban szíveskedjen megtárgyalni és jóváhagyni.
Budapest, 2011. szeptember 14.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Döntési javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
megalkotja a …../2011. (….) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátásokról .
Határidő: azonnal.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Dr. Nagy Hajnalka jegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének ../2011. (… …) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. § (2)
bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3)
bekezdésében, 116. § (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1)-(2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Humán Ügyek
Bizottsága, valamint Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága, véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy az Szt., a Gyvt., valamint a végrehajtásukra kiadott jogszabályok
alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáit, azok
igénybevételének módját, az ellátás megszűnésének és megszüntetésének eseteit, az
ellátásokért fizetendő térítési díjat, a jogosultak érdekvédelmét, a fenntartó feladatát és
jogkörét a helyi sajátosságok figyelembe vételével szabályozza.
2. A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest IX. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező, az Szt, 3. § (1)-(3) bekezdésében, és a Gyvt. 4. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott személyekre, valamint az Szt. 7.§-ban meghatározott személyekre.
(2) E rendelet meghatározza Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
(továbbiakban: Önkormányzat) által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, a kérelem benyújtásának
módját és helyét, az ellátások megszűnésének, megszüntetésének eseteit és módjait, az
ellátásokért fizetendő térítési díjakat és az azokhoz kapcsolódó méltányossági szabályokat, és
az intézményekben gondozottak érdekvédelmét.
II. Fejezet
1. A személyes gondoskodás formái
3. §
Az Önkormányzat a rendelet hatálya alá eső személyek részére a 4. § szerinti személyes
gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, valamint
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja.

4. §
(1) Szociális alapszolgáltatások
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
d) családsegítés
e) támogató szolgáltatás
f) közösségi ellátások
g) utcai szociális munka
h) nappali ellátás
(2) Szociális szakosított ellátások
a) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
(3) Gyermekjóléti alapellátások
a) gyermekjóléti szolgáltatás,
b) gyermekek napközbeni ellátása,
c) gyermekek átmeneti gondozása,
d) gyermekek átmeneti otthona
a) családok átmeneti otthona
5. §
A hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és átmeneti szállásának megszervezéséről és
fenntartásáról a fővárosi önkormányzat gondoskodik.
III. Fejezet
Szociális alapszolgáltatások
1. Étkeztetés
6. §
(1) Az Önkormányzat az Szt. 62. §-ában foglaltak alapján szociálisan rászorultak étkeztetését
a szociális és gyermekjóléti intézményei útján szervezi meg.
(2) Az ellátás módja lehet
a) helyben étkezés,
b) elvitel lehetővé tételével,
c) étkezés házhozszállítással.
(3) Szociálisan rászorult
a) életkor miatt az a személy, aki 65. életévét betöltötte, és személyazonosításra alkalmas
okmány bemutatásával igazolja,
b) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos
vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen
gondoskodni nem tud,
c) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni a súlyosan fogyatékos személyt, aki a
súlyos fogyatékosságát az Szt. 65/C. § (6) bekezdése szerint igazolja,
d) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy
szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja.

2. Házi segítségnyújtás
7. §
Az Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti intézményei útján az Szt. 63. §-a szerinti házi
segítségnyújtást a napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4
órában az igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítja az önálló életvitel
fenntartása érdekében.
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
8. §
Az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából a
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti intézménye jelzőrendszeres készüléket biztosít a
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes, az Szt. 65. § (4) bekezdésében
meghatározott rászorulók részére.
4. Családsegítés
9. §
Az Szt. 64. §-a szerinti családsegítést az Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti
intézményei útján biztosítja.
5. Támogató szolgálat
10. §
A támogató szolgáltatást az Önkormányzat az Szt. 65/C. §-ban foglaltak alapján a fogyatékos
személyek lakókörnyezetében ellátási szerződés alapján biztosítja
6. Közösségi ellátások
11. §
(1) Az Önkormányzat a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére a közösségi
alapellátás keretében biztosítja
a) a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,
b) a meglévő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
c) a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartással, a szolgáltatást igénybe
vevők folyamatos figyelemmel kísérését,
d) pszichoszociális rehabilitációt, szociális és mentális gondozást,
e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való
részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,
f) megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.
(2) Az Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti intézményei útján látja el, a közösségi
pszichiátriai ellátást, a szenvedélybetegek közösségi ellátását, illetve a szenvedélybetegek
alacsony küszöbű ellátást ellátási szerződés útján biztosítja.
7. Utcai szociális munka
12. §

Az Önkormányzat az Szt. 65/E. szerinti utcai szociális munkát az utcán tartózkodó hajléktalan
személyek ellátását szociális és gyermekjóléti intézményei és ellátási szerződés útján
biztosítja.
8. Nappali ellátás
13. §
(1) Nappali ellátást nyújtó intézmények
a) az időskorúak nappali ellátását biztosító intézmények,
b) fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító intézmény,
c) szenvedélybetegek nappali intézménye,
d) hajléktalanok ellátását biztosító nappali melegedő.
(2) Az Önkormányzat az időskorúak nappali ellátását nyújtó intézményi szolgáltatást a
szociális és gyermekjóléti intézményei, a fogyatékos személyek nappali ellátást és a
hajléktalan személyek nappali ellátását ellátási szerződés útján biztosítja.
IV. Fejezet
Szociális szakosított ellátások
1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
14. §
(1) Az Önkormányzat az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátást a szociális és
gyermekjóléti intézményei Időskorúak Gondozóházában biztosítja.
V. Fejezet
Gyermekjóléti alapellátások
1. Gyermekjóléti szolgáltatás
15. §
(1) A Gyvt. 39. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a szociális és
gyermekjóléti intézményei útján biztosítja.
(2) Az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti intézményei gyermekjóléti központjában a
gyermekjóléti szolgáltatáson túl a Gyvt. 40. § (3) bekezdésben meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatásokat nyújtja.
2. Gyermekek napközbeni ellátása
16. §
(1) A Gyvt. gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatások
a) a bölcsőde,
b) a házi gyermekfelügyelet,
c) nyári napközis otthon,
d) óvoda

e) iskolai napközi.
(2) A bölcsődei ellátást, valamint a házi gyermekfelügyeletet az Önkormányzat a
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények útján biztosítja.
(3) A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények a fogyatékkal élő gyermekek korai
habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is végzi.
3. Gyermekek átmeneti gondozása
17. §
(1) A gyermekek átmeneti gondozását biztosító szolgáltatási formák
a) gyermekek átmeneti otthona
b) családok átmeneti otthona
(2) A gyermekek átmeneti otthona ellátást az Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti
intézményei útján biztosítja.
(3) A családok átmeneti otthona ellátást az Önkormányzat ellátási szerződés alapján biztosítja.
VI. Fejezet
Az ellátások igénybevételére, megszüntetésére és megszűnésére vonatkozó szabályok
1. Az ellátások igénybevétele
18. §
(1) Az ellátások iránti kérelmet, az ellátást nyújtó szociális és gyermekjóléti, valamint
nevelési és oktatási intézmény székhelyén, az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
(2) Az ellátások igénybevételéről az intézményvezető 30 napon belül dönt.
(3) Amennyiben az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője az intézmény vezetőjének
döntését vitatja,
a) önkormányzati fenntartású intézmény esetében a polgármester,
b) ellátási szerződéssel rendelkező fenntartó esetében a fenntartó szervezet belső
szabályzatában kijelölt vezető dönt.
19. §
(1) Az ellátást biztosító intézmények egy adott szolgáltatás vonatkozásában, az alapító
okiratukban és a működési engedélyükben meghatározott ellátási területről fogadhatnak
ellátási igényeket.
(2) Az ellátás igénybevétele során a Budapest IX. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező kérelmezőket előnyben kell részesíteni.
(3) Amennyiben az Időskorúak Gondozóházában üres férőhely áll rendelkezésre, úgy a
szociális ügyekért felelős bizottság döntése alapján egyéb fővárosi lakóhelyű rászorult is
felvehető.
2. Az ellátások megszűnése

20. §
(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megszűnnek vagy megszüntethetők az Szt. 100102. §-a, valamint a Gyvt. 37/A §-a szerinti esetekben.
(2) Amennyiben a jogosult, illetve törvényes képviselője a megszüntetéssel nem ért egyet, az
értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az Önkormányzat szociális ügyekért
felelős bizottságához fordulhat.
(2) A 14. § (1) bekezdésében meghatározott ellátás esetén, ha az ellátást igénybe vevő a
családi környezetébe nem helyezhető vissza, az Önkormányzat szociális ügyekért felelős
bizottságának döntése alapján az ellátás időtartama további egy évvel meghosszabbítható.
3. Az ellátottak érdekképviselete
21. §
(1) Az Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti intézményei az Szt. 99. § (4) bekezdésében, valamint a Gyvt. 35. § (1)
bekezdésében és 35 § (4)-(5) bekezdésében biztosított jogok gyakorlására érdekképviseleti
fórumot működtetnek.
(2) Az érdekképviseleti fórum tagjainak számát és összetételét a szociális intézmény esetében
az Szt. 99. § (3) bekezdésében, gyermekjóléti intézmény esetében a Gyvt. 35. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni.
(3) Az Önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények esetében a
fenntartó részéről az érdekképviseleti fórumba delegált személy a Képviselő-testület szociális
ügyekért felelős bizottság elnöke.
(4) Az érdekképviseleti fórum szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.
Működésének részletes szabályait az intézmények házirendje tartalmazza.
4. Az intézmények jelentési és beszámolási kötelezettsége
22. §
(1) A Polgármesteri Hivatal részére az ellátást biztosító szociális és gyermekjóléti
intézmények vezetője minden év március 31. napjáig köteles
a) az előző évi működéséről beszámolót készíteni,
b) szervezeti és működési szabályzatát, valamint szakmai programját felülvizsgálni
és azokat a Képviselő-testület szociális ügyekért felelős bizottsága részére megküldeni.
(2) A beszámolónak tartalmaznia kell különösen
a) az ellátotti létszám alakulását szakfeladatonként,
b) a szolgáltatások iránt felmerülő igényeket,
c) az intézményben elvégzett felújításokat, átalakításokat, fejlesztéseket, illetve azok
költségét,
d) a közalkalmazottak létszámát munkakörönként és a fakultációra vonatkozó adatokat,
e) a szakmai munka teljes körű bemutatását,
f) az intézmények – elsősorban jogszabályi kötelezettségéből eredő – fejlesztésére
vonatkozó adatokat.

(3) A szociális ügyekért felelős bizottság a megküldött dokumentumok, a fenntartó által
végzett ellenőrzések, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működési feltételeiről szóló miniszteri rendeletek alapján az intézmények szakmai
munkájának eredményességét értékeli.
23. §
Az ellátási szerződéssel rendelkező szolgáltatók a Polgármesteri Hivatal részére az ellátási
szerződésben foglaltak szerint kötelesek éves szakmai beszámolójukat elkészíteni és
megküldeni.
VII Fejezet
Térítési díj
1. Az intézményi térítési díj
24. §
(1) Az e rendeletben szabályozott ellátásokért – az Szt. 115/A. §-ban felsorolt szolgáltatások
kivételével – valamint a Gyvt. 146. § (4) bekezdése szerinti gyermekétkeztetésért térítési díjat
kell fizetni.
(2) Az intézményi térítési díjat a Képviselő-testület a költségvetési rendeletben határozza
meg.
(3) A térítési díj fizetésére kötelezettek:
a) az ellátást igénybevevő nagykorú jogosult,
b) az ellátást igénybevevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más
törvényes képviselő,
c) az ellátást igénybevevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő.
(4) Az ellátási szerződéssel biztosított ellátások intézményi térítési díját, valamint a gondozási
díját, az intézményt fenntartó szervezet határozza meg.
(5) A jelzőrendszeres készülék biztosítása esetében a 70 év feletti, az egészségkárosodott és
azok akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200 %-át nem haladja meg, mentesülnek a személyi térítési díj alól.
2. A személyi térítési díj csökkentésére, elengedésére vonatkozó szabályok
25. §
(1) A házi gyermekfelügyelet esetében és a gyermekek átmeneti otthonában a személyi
térítési díj méltányosságból
a) legfeljebb 50 %-al csökkenthető, ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,
b) elengedhető, ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összeggének 50 %-át.
(2) A szociális alapszolgáltatások esetében a személyi térítési díj összegét az intézményi
térítési díj és az Szt. 116. § (1) bekezdése alapján számított havi jövedelem

figyelembevételével a polgármester csökkentheti vagy elengedheti oly módon, hogy ha a havi
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
a) 150-250 %-a között van, a fizetendő térítési díj összege a megállapított személyi
térítési díj 50 %-a,
b) 150 %-a alatt van, az ellátás ingyenes.
(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti csökkentésre vagy elengedésre irányuló kérelmet az
intézményvezetőjéhez kell benyújtani. Az intézményvezető a kérelmet megküldi a
Polgármesteri Hivatalnak.
(4) Az ellátásban részesülő személy a kedvezményre a személyi térítési díj következő
felülvizsgálatáig jogosult. A személyi térítési díj felülvizsgálatakor a csökkentésre vagy
elengedésre vonatkozó kérelmet ismételten be kell nyújtani az intézményvezetőhöz.
(5) A személyi térítési díjat egy havi időtartamra, előre kell megfizetni.
26. §
(1) A személyi térítési díj csökkentéséről vagy elengedésére irányuló kérelemről a szociális
ügyekért felelős bizottság dönt.
(2) A szociális ügyekért felelős bizottság a személyi díjtartozást huszonötezer forint felett
csökkentheti, elengedheti.
VIII. Fejezet
Záró rendelkezések
27. §
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Budapest, 2011. szeptember

dr. Bácskai János
polgármester

dr. Nagy Hajnalka
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

1. A végrehajtás feltételei
A rendeletben meghatározott átmeneti szabályokon kívül a végrehajtáshoz más intézkedés
nem szükséges. A végrehajtásnak nincsenek személyi, tárgyi kihatásai, az új szabályokkal
várhatóan költségvetési többlet érhető el.
2. Társadalmi hatások
Az elsődleges cél, hogy a korábbi szabályozáshoz képest az étkeztetés jogosultsági feltételei
meghatározásra kerüljenek. Ennek következtében egyértelműen meghatározható az a személyi
kör, aki számára a szociális étkeztetést rászorultsága alapján meg lehet állapítani.
További cél a méltányossági szabályok megváltoztatásával igazságosabbá tegyük a rendszer
működését.
3. Társadalmi költségek
Az önkormányzat és az ellátást nyújtó intézmények kiadásai az új szabályok bevezetésével
várhatóan nem növekednek.
4. Költségvetési hatások
A rendeletben foglalt szabályozás bevezetésének jelentős költségvetési hatása nincs.

