
MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet

A működést meghatározó jogszabályok:
- 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
- 1992.  évi  LXIII.  törvény  a  személyes  adatok  védelméről  és  a  közérdekű  adatok 

nyilvánosságáról
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
- 2004.  évi  CXL.  törvény  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános 

szabályairól 
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2007. évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról
- 2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
- 2009.  évi  LXXII.  törvény  a  hozzátartozók  közötti  erőszak  miatt  alkalmazható 

távoltartásról
- 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet  a személyes  gondoskodást nyújtó szociális  ellátások 

térítési díjáról
- 133/1997.  (VII.29.)  Kormányrendelet  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti 

alapellátások  és  gyermekvédelmi  szakellátások  térítési  díjáról  és  az  igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról

- 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról

- 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet  a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről

- 223/1998.  (XII.  30.)  Kormányrendelet  a  családok  támogatásáról  szóló  1998.  évi 
LXXXIV. törvény végrehajtásáról

- 235/1997.  (XII.  17.)  Kormányrendelet  a  gyámhatóságok,  a  területi  gyermekvédelmi 
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek 
és személyek által kezelt személyes adatokról

- 249/2000.  (XII.  24.)  Kormányrendelet  az  államháztartás  szervezetei  beszámolási  és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

- 257/2000.  (XII.  26.)  Kormányrendelet  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról

- 259/2002.  (XII.  18.)  Kormányrendelet  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
szolgáltatótevékenység  engedélyezéséről,  valamint  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
vállalkozói engedélyről

- 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről
- 321/2007. (XII. 5.) Kormányrendelet a komplex rehabilitációról
- 321/2009.  (XII.29.)  Kormányrendelet  a  szociális  szolgáltatók  és  intézmények 

működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről
- 331/2006.  (XII.  23.)  Kormányrendelet  a  gyermekvédelmi  és  gyámügyi  feladat-  és 

hatáskörök ellátásáról,  a  gyámhatóság szervezetéről  és illetékességéről,  valamint  egyes 
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról



- 335/2005.  (XII.  29.)  Kormányrendelet  a  közfeladatot  ellátó  szervek  iratkezelésének 
általános követelményeiről

- 63/2006.  (III.  27.)  Kormányrendelet  a  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

- 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

- 15/1998.  (IV.30.)  NM  rendelet  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi  intézmények,  valamint  személyek  szakmai  feladatairól  és  működésük 
feltételeiről

- 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet  a szociális  módszertani  intézmények kijelöléséről és 
feladatairól,  valamint  a  szociális  szolgáltatók,  intézmények  engedélyezési  eljárásának 
szakértői díjáról

- 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak 
működési nyilvántartásáról,

- 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet  a személyes  gondoskodást nyújtó szociális  ellátások 
igénybevételéről

- 9/2000.  (VIII.  4.)  SzCsM  rendelet  a  személyes  gondoskodást  végző  személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

- 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet
- 24/2011. (IX.26.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról
- 25/2011.(IX.26.) Önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

A szociális  igazgatásra  és  ellátásokra  vonatkozó  törvények  és  jogszabályok  folyamatosan 
változnak. Az SzMSz-t és a Szakmai programot, illetve az intézmény tevékenységét úgy kell 
megtervezni és elkészíteni, hogy ezek a változások beépüljenek feladataink közé.
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