
26/2/2012.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-

testületének ../2011. (… …) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 

24/2011. (IX.26.) önkormányzati  rendelet módosításáról

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:

1. §

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  Képviselő- testületének  a 
személyes gondoskodást nyújtó  szociális  és gyermekjóléti ellátásokról szóló  24/2011. (IX.26.) 
önkormányzati  rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  2. § (1) bekezdése helyében  a következő  
rendelkezés lép:

„(1)  E rendelet hatálya  kiterjed  a Budapest Főváros IX. Kerület  Ferencváros Önkormányzat 
közigazgatási  területén  lakóhellyel  vagy  tartózkodási hellyel  rendelkező  az Szt.  3. § (1)-(4) 
bekezdésében,  a  Gyvt.  4.  § (1)-(4) bekezdésében,  valamint  az Szt.  7.  §-ban  meghatározott  
személyekre.”

2. § 

A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2)  Az  Önkormányzat  a  közösségi  pszichiátriai  ellátást  a  szociális  és  gyermekjóléti 
intézményei,  a szenvedélybetegek  közösségi  ellátását,  illetve  a szenvedélybetegek  alacsony 
küszöbű ellátását ellátási szerződés útján biztosítja.”

3. §

A Rendelet 13. § (2) bekezdésben a „az időskorúak nappali  ellátását” szövegrész helyébe „az 
időskorúak és a szenvedélybetegek nappali ellátását” szöveg lép.

4. §.

A Rendelet 15. § (1) bekezdés helyében a következő rendelkezés lép:

„(1)  A  Gyvt.  39.  §-a  szerinti  gyermekjóléti  szolgáltatást  az  Önkormányzat  a  szociális  és 
gyermekjóléti intézményei útján a gyermekjóléti központ által biztosítja.” 



5. §

A Rendelet 24. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A jelzőrendszeres készülék  személyi  térítési díj fizetése alól mentesül,  aki 
a) a 70. életévét betöltötte, vagy
b) egészségkárosodott, vagy
c) akinek  a családjában az egy főre  jutó  havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj  

legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.”

6. §

A Rendelet 25. § (3) bekezdés a következő szöveggel egészül ki:

„A benyújtott kérelemről a polgármester dönt.”

7. §

A Rendelet 26. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kérelemre a szociális  ügyekért  felelős bizottság a 25. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakon 
kívül  további térítési díj csökkentésről, vagy a térítési díj elengedéséről dönthet. A döntésnél a 
kérelmező  egészségügyi  állapotát,  vagy  szociális  válsághelyzetét,  vagy  rendkívüli  
élethelyzetét kell figyelembe venni.”  

8. §

E rendelet 2012. január ….. napján lép hatályba és 2012. január …... napján hatályát veszti.

Budapest, 2011. december 

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka
polgármester     jegyző

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megalkotja  a 
…/2012.(…) rendeletét  a személyes gondoskodást  nyújtó szociális  és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet  módosításáról.
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