
Hatályon kívül helyezte a 35/2005 (IX. 6.) sz. rendelet 2005. szeptember 15-től 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testülete 57/2002. (XII.23.) sz. rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítésidíjáról
szóló  9/2002. (II.26.), 13/2001. (III.27.), 30/2000. (X.03.) sz. rendeletekkel módosított   

9/2000. (IV.01.) sz. rendelet módosításáról
Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi. III. törvény (továbbiakban : Sztv.) 92. § és a 138. § felhatalmazása alapján valamint
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 169/1999. (XI. 24.)
Kormány  rendelettel  módosított  29/1993  (II.17.)Kormány  rendelet  (továbbiakban:
kormányrendelet  ),  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások  igénybevételéről
szóló 9/ 1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet továbbiakban : miniszteri rendelet ) és a Szociális és
Családügyi  miniszter  2/1999.  (SzMK  11.  )  SzCsM  irányelve  a  szociális  intézmények
igénybevételi  rendjének  átalakításával  összefüggő  helyi  rendeletalkotáshoz  (továbbiakban:
miniszteri  irányelv)  alkalmazásával  módosítja  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális
ellátások igénybevételét és térítési díját szabályozó 9/2002. (II.26.) sz. rendeletet.

1. §
(1) A rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

2.§ (1) “ – letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre.”

2. §
A rendelet a kihirdetéssel lép hatályba.
A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak.

B u d a p e s t ,  2002. december 19.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k.
j e g y z ő polgármester

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv.  98.  §  (2)  bekezdés  a.)  pontjában  foglaltaknak  megfelelően  átfogóan  megvizsgálta  a
személyes gondoskodást nyújtó szociális  ellátások igénybevételéről és térítési  díjáról szóló
többször módosított  9/2000.  (IV.01.)  számú önkormányzati  rendeletünket  és Polgármesteri
Hivatalunkba  2002.  november  5-én  érkezett  törvényességi  észrevételében  javaslatot  tett
néhány pontosításra, illetőleg módosításra. 



Hatályon kívül helyezte a 35/2005 (IX. 6.) sz. rendelet 2005. szeptember 15-től 

Részletes indokolás
1. §
Az Sztv. személyi hatálya a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre is kiterjed, ezért
e rendelet hatálya is ki kell, hogy terjedjen rájuk.

2. §
A rendelet hatályba lépésének napját szabályozza.

B u d a p e s t ,  2002. december 19.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k.
j e g y z ő polgármester

 
A rendelet kihidetésének dátuma: 2002. december 23.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
             jegyző
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