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

48/2004. (XI. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és 
térítési díjáról szóló - 4/2004. (II. 03.)  Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel, az 5/2003. (III. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel, az 57/2002. (XII. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel, a 9/2002. (II. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel, a 13/2001. (III. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel, valamint a 30/2000. (X. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel módosított - 9/2000. (IV. 01.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest XVIII. kerület 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: Szt.) 92. § és a 138. § 
felhatalmazása alapján, valamint a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról szóló 169/1999. (XI. 24.) számú Korm. rendelettel módosított 29/1993. (II. 17.) számú 
Korm. rendelet, (továbbiakban Korm. rendelet) a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) számú 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) felhatalmazása alapján, az alábbiak 
szerint módosítja a többször módosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2000. (IV. 01.) Budapest XVIII. Kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet. 

1. § (1) A rendelet 2. § (1) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, 

(2) A rendelet 2. § -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
(5) E rendelet hatálya kiterjed: 

a) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK 
tanácsi rendeletben meghatározott, valamint 

b) az időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a 
Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra 
történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott 

jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában 
érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

2. § (1) A rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(2) Szociális Szolgáltató Intézmény (1181 Bp. Kondor Béla stny.17.) 

- Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi Otthona (1181 Bp.                
Marosvásárhely u. 6-8.) 

- Szociális Szolgáltató Intézmény Somogyi László Gondozóháza (1181 Bp. Kondor 
Béla stny. 17.) 

- Szociális Szolgáltató Intézmény Napraforgó Gondozási Központ (1181 Bp. 
Gárdonyi u. 14.) 
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- Szociális Szolgáltató Intézmény Borostyán Gondozási Központ (1188 Bp. Címer u. 
89.) 

- Szociális Szolgáltató Intézmény Ezüstfenyő Gondozási Központ (1181 Bp. 
Gyömrői u. 178.) 

- Szociális Szolgáltató Intézmény Derűs Szív Gondozási Központ (1181 Bp. Kondor 
Béla stny.17.) 

- Szociális Szolgáltató Intézmény Reménység Gondozási Központ (1181 Bp. Fogaras 
u. 1.). 

3. § (1) A rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) A szociális szolgáltatás/ellátás iránti kérelmet a Szociális Szolgáltató Intézmény 

Gyöngyvirág Napközi Otthonánál, a Szociális Szolgáltató Intézmény Somogyi László 
Gondozóházánál vagy a területileg illetékes gondozási központ vezetőjénél kell benyújtani 
a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú mellékletének felhasználásával. 
(2) A rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(2) A szakmai vezető a kérelmet a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 5. számú melléklete 
szerinti nyilvántartó lapon nyilvántartásba veszi és erről értesíti a kérelmezőt. 

4. § (1) A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) Előgondozást kell lefolytatni a Szociális Szolgáltató Intézmény Somogyi László 

Gondozóházához és a  Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi Otthonához 
benyújtott kérelmek ügyében. 

(2) A rendelet 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(2) Az előgondozást végző személy a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 2. és 3. számú 

melléklete szerinti adatlapokat tölti ki. 
 (3) A rendelet 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(3) Egyszerűsített előgondozást kell lefolytatni a Szociális Szolgáltató Intézmény 

Napraforgó Gondozási Központjához, a Szociális Szolgáltató Intézmény Borostyán 
Gondozási Központjához, a  Szociális Szolgáltató Intézmény Ezüstfenyő Gondozási 
Központjához, a Szociális Szolgáltató Intézmény Derűs Szív Gondozási Központjához, a 
Szociális Szolgáltató Intézmény Reménység Gondozási Központjához benyújtott 
kérelmek, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás iránti kérelmek ügyében. 

(4) A rendelet 7. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(5) Az egyszerűsített előgondozást végző személy a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 4. 

számú melléklete szerinti adatlapot tölti ki. 
5. § A rendelet 8. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(2) A Családsegítő Szolgálat szolgáltatásának dokumentálása, az igénybevevő és a 
családsegítő közötti kapcsolatfelvétel a forgalmi naplóban történik az 1/2000. (I. 07.) 
SzCsM. rendelet  7. számú melléklete szerinti nyomtatvány felhasználásával. 

6. § (1) A rendelet 9. szakasz jele 9/A. § -ra változik, és az alábbiak szerint módosul: 
9/A. § A területileg illetékes gondozási központ szakmai vezetője az előgondozás 

lefolytatása után az étkeztetést, házi segítségnyújtást, valamint a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást igénylőt a 9/1999. (XI .24.) SzCsM rendelet 6. számú melléklete szerinti 
formanyomtatványon értesíti az ellátás biztosításáról és  az 1/2000. (I. 07.) SzCsM. 
rendelet  6. számú melléklete szerinti nyomtatványt vezeti a házi segítségnyújtásban 
részesülők nyilvántartására. 
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A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a vezető gondozó az ellátást 
igénybe vevő egészségügyi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos javaslatának 
figyelembevételével határozza meg. A gondozási feladatokban illetve az ellátást igénybe 
vevő egészségügyi állapotában bekövetkezett változást az 1/2000. (I. 07.) SzCsM. 
rendelet  6. számú melléklete szerinti „gondozási-ápolási” lapon kell vezetni. 

(2) A rendelet 9. §-a az alábbi 9/B. §-sal egészül ki: 
9/B. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan – házi segítségnyújtást 

kiegészítő -  gondozási forma, amely biztosítja az ellátott személy segélyhívása esetén az 
ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás 
okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések 
megtételét, szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap– és szakellátás 
körébe tartozó ellátás kezdeményezését. 

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételének formái: 
a) térítésmentes jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díj ellenében. 
(3) Az Önkormányzat térítésmentes hozzáférési lehetőséget biztosít olyan egyedülálló, 

egészségi állapotuk miatt ellátásra szoruló időskorú, valamint fogyatékos személyeknek, 
akik esetében jelen szolgáltatás segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel 
feltételei. 

(4) Az Önkormányzat térítési díj, valamint - egyszeri kifizetéssel - bekötési díj (2004. és 
2005. évben 12.500.- Ft) ellenében biztosít hozzáférési lehetőséget olyan ellátásra 
szoruló, de családban élő személy részére, akiről az együtt élő hozzátartozók gondoskodni 
nem tudnak.  

Térítési díj: 
- 46.400.Ft-ig/egy főre eső jövedelem/hó: napi 30.-Ft (teljes havi összeg: 900.-
Ft/hó) 
- 46.401.-52.000.Ft-ig/egy főre eső jövedelem/hó: 60.-Ft (teljes havi összeg:1.800.-
Ft/hó) 
- 52.001.-56.000.Ft-ig/egy főre eső jövedelem/hó:napi 80.-Ft (teljes havi összeg: 
2.400.-Ft/hó) 
- 56.001.-60.000.Ft-ig/egy főre eső jövedelem/hó: napi 100.-Ft (teljes havi 
összeg:3.000.-Ft/hó) 
- 60.001.Ft-tól /egy főre eső jövedelem/hó: napi 200.-Ft (teljes havi összeg:6.000.-
Ft/hó) 

Valamennyi igénylő esetén a készülék biztosításához háziorvosi javaslat is szükséges.  
(5) Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett személy nem képes egyéni szociális 

helyzete, rendkívüli, váratlan élethelyzete (különösen betegség, betegséggel kapcsolatos 
rendkívüli kiadások) miatt térítési díj megfizetésére, akkor az intézmény szakmai vezetője 
javasolhatja a polgármesternek a bekötési díj részletekben való megfizetésének 
engedélyezését, vagy a teljes térítési, bekötési díj elengedését. Javaslatát a Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekvédelmi Irodán egyéni méltányossági kérelem formájában kell 
benyújtani. 

7. § (1) A rendelet 10. § -a az alábbiak szerint módosul: 
Az idősek klubgondozása iránti kérelem esetén a területileg illetékes gondozási központ 

szakmai vezetője az előgondozást követően 
- értesíti a kérelmezőt a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 6. számú melléklete 

szerinti formanyomtatványon a felvételről, vagy 
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- elutasítja a kérelmet, ha az előgondozás során megállapítást nyer, hogy a 
kérelmezőnek nem ezzel a gondozási formával oldható meg a problémája, és 
javasolja a kérelmező egészségi állapotának és szociális körülményeinek 
megfelelő ellátást (alapellátás, átmeneti ellátás, ápolást, gondozást nyújtó 
ellátás keretében). 

 
 

8. § (1) A rendelet 11. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) A Szociális Szolgáltató Intézmény Somogyi László Gondozóházába azok az időkorú 
személyek, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik 
önmagukról átmenetileg, betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen 
nem képesek gondoskodni és gondozásuk házi gondozás keretében vagy családi 
segítséggel átmenetileg nem oldható meg. 
(2) A rendelet 11. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(2) Az átmeneti intézményi ellátást igénybe vevő részére az intézmény teljes körű 

(fizikai, egészségügyi és mentalis segítségnyújtást) biztosít. 
Az ellátást igénybe vevő önellátási mértékének megfelelő besorolást az 1/2000. (I. 07.) 

SzCsM. rendelet  8. számú melléklete tartalmazza. 
Az ellátásban részesülő részére előírt gyógyszerfelhasználást 1/2000. (I. 07.) SzCsM. 

rendelet  9. számú melléklete szerinti nyilvántartó lapon kell rögzíteni.  
(3) A rendelet 11. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(3) A kérelmeket az előgondozást követően az intézmény szakmai vezetője rangsorolja, 

a kérelmező egyidejű értesítése mellett. 
(4) A rendelet 11. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(4) Ha a kérelem nem teljesíthető a kérelmező egészségügyi, pszichikai állapota miatt 

vagy egyéb okból, a kérelmezőt az intézmény szakmai vezetője a 3 tagú bizottság 
elutasító döntéséről értesíti, illetve javaslatot tesz más ellátási forma igénybevételére. 

9. § (1) A rendelet 12. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 (1)A Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi Otthona középsúlyos 

értelmi fogyatékosok nappali ellátsát biztosító intézmény. 
(2) A rendelet 12. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(2) A Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi Otthonában nem 

gondozható: 
- 3 év alatti gyermek, 
- aki veszélyeztető magatartást tanúsít, 
- aki önálló helyzetváltoztatásra még segítséggel sem képes, 
- aki orvosi ellátást és állandó ápolást igényel, 
- aki önellátásra nem képes,  
- aki munkavégzésre képes, 
- aki gyógypedagógiai nevelésre-oktatásra alkalmas. 

(3) A rendelet 12. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
(3) Az intézménybe történő felvétel iránti kérelmet az intézmény szakmai vezetője a 

9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilvántartásba veszi és 
megkezdi az előgondozást. 

(4) A rendelet 12. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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(4) Ha a kérelem nem teljesíthető a kérelmezőt az intézmény szakmai vezetője a 3 tagú 
bizottság elutasító döntéséről értesíti, illetve javaslatot tesz más ellátási forma igénybe 
vételére. 

(5) A rendelet 12. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(5) A Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi Otthonába az ellátottakat 

csak próbaidővel lehet felvenni, a próbaidő 3 hónapnál hosszabb nem lehet. A próbaidő 
mértékéről az intézmény szakmai vezetője dönt. 

A kérelem teljesítéséről az intézmény szakmai vezetőjéből, az intézmény orvosából 
és az előgondozást végző asszisztensből álló 3 tagú bizottság dönt. 

Ha a kérelem teljesíthető, a döntésről az intézmény szakmai vezetője értesíti a 
kérelmezőt és közli rangsorbeli helyét. 

10. § (1) A rendelet 13. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) A Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi Otthonának és a Szociális 

Szolgáltató Intézmény Somogyi László Gondozóházának szakmai vezetője férőhely 
üresedés esetén értesíti a rangsorban következő kérelmezőt vagy törvényes képviselőjét. 
Tájékoztatja a kérelmezőt az elvégzendő kötelező orvosi vizsgálatokról, az igazolások 
becsatolásának határidejéről. 

(2) A rendelet 13. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(2) Az Szociális Szolgáltató Intézmény intézmény szakmai vezetője tájékoztatja a 

kérelmezőt a férőhely elfoglalásának időpontjáról, időtartamáról, feltételeiről, és 
megállapodást köt a kérelmezővel, gondnokolt esetén a gondnokkal, vagy a tartásra képes 
és köteles hozzátartozóval. 

(3) A rendelet 13. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(3) A gondozás időtartama legfeljebb 1 év, amely további 1 évvel meghosszabbítható. 

A meghosszabbítás iránti kérelemről az intézmény szakmai vezetője dönt. Döntéséről a 
Polgármesteri Hivatal Szociális- Egészségügyi és Gyermekvédelmi Irodáján keresztül az 
Önkormányzat Szociális Bizottságát tájékoztatja. 

(4) A rendelet 13. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(4) Kivételesen méltányolandó esetben, ha a kérelmezőnek jogszabály, vagy szerződés 

alapján tartásra köteles hozzátartozója nincs, vagy más személy, vagy intézmény 
gondozását igénybe venni nem tudja, az intézmény szakmai vezetője legfeljebb 30 napos 
időtartamra gondozásba veszi. A gondozásba vételről a Polgármesteri Hivatal Szociális- 
Egészségügyi és Gyermekvédelmi Irodáján keresztül az Önkormányzat Szociális 
Bizottságát tájékoztatja. 

(5) A rendelet 13. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(5) Az intézmény vezetője az 1/2000. (I. 07.) SzCsM. rendelet  10. számú melléklete 

szerinti látogatási és esemény naplót vezeti. 
11. § (1) A rendelet 14. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(2) Soron kívüli elhelyezési igény esetén az előgondozást a kérelem benyújtását követő 
5 munkanapon belül el kell végezni, a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó adatokat a 
9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 2. és 3. számú mellékletei szerinti nyilvántartásnak kell 
tartalmaznia. 

(2) A rendelet 14. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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(3) Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem esetén az igény kielégítésének 
sorrendjéről az intézmény szakmai vezetőjéből, az intézmény orvosából, valamint a 
fenntartó képviseletében, az ágazat intézményi referenséből álló szakmai bizottság dönt. 
Döntéséről a Polgármesteri Hivatal Szociális- Egészségügyi és Gyermekvédelmi Irodáján 
keresztül az Önkormányzat Szociális Bizottságát tájékoztatja. 

12. § (1) A rendelet 15. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény szakmai 

vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon 
belül a fenntartóhoz fordulhat.  

13. § (1) A rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(4) Az intézményi térítési díjakat intézményenként és szolgáltatásonként az 1-5. számú 

mellékletek szerinti táblázat tartalmazza. 
14. § (1) A rendelet 17. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(9) A nappali ellátást nyújtó Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi 
Otthonára vonatkozó intézményi és személyi térítési díjakat a 2. sz. melléklet szerinti 
táblázat tartalmazza.  

(2) A rendelet 17. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(10) A Szociális Szolgáltató Intézmény Somogyi László Gondozóházában a személyi 

térítési díj, a jogosult havi jövedelmének, vagy ha jövedelemmel nem rendelkezik az őt 
gondozó család egy főre jutó havi jövedelmének 60%-a. 

Ha jogosult egészségügyi intézményben tartózkodik - a kezelés időtartamára - a 
jövedelmének, vagy ha jövedelemmel nem rendelkezik, az őt gondozó család egy főre 
jutó havi jövedelmének 20%-át köteles térítési díjként fizetni. 

15. § (1) A rendelet 18. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény szakmai vezetőjének 

döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz 
fordulhat.  

16. § (1) A rendelet 18/A. § (1) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
b) A kérelemhez csatolni kell: 
- az intézmény szakmai vezetője által megállapított személyi térítési díjról szóló 

értesítést 
- az utolsó havi nyugdíjszelvényt 
- az 1/2000. (I. 07.) SzCsM. rendelet  6. számú melléklete szerinti 

jövedelemnyilatkozatot 
- az 1/2000. (I. 07.) SzCsM. rendelet  8. számú melléklete szerinti 

vagyonnyilatkozatot. 
A kérelem megalapozottságát a helyszínen végzett környezettanulmánnyal is 

vizsgálni kell. 
17. § (1) A rendelet 19. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
(1) Az intézmény szakmai vezetőjének feladata az - 30/2000. (X. 03.) sz. rendelet 2. számú 

melléklete, az étkeztetésre vonatkozó melléklet szerinti - igénybevételi napló vezetése és 
ellenőrzése.  

18. § (1) Az alaprendelet mellékletei helyébe jelen rendeletben hivatkozott SzCsM 
rendeletek mellékletei lépnek. Az alaprendelet mellékletei kiegészülnek jelen rendelet 6. 
számú mellékletével. 
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Záró rendelkezés 

19. § (1) E rendelet rendelkezései 2004. november 2. napján lépnek hatályba. 
(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 

Budapest, 2004. október 28. 

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

I N D O K O L Á S 

Általános indokolás 

A rendelet módosításait az 1993. évi III. törvény (Szt.) 2004. május elsejétől hatályba lépett 
új rendelkezései teszik szükségessé. Az egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2004. évi XXVI. törvény kiterjeszti az Szt. hatályát a munkavállalók 
Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, 
valamint az időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a 
Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó 
személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási 
engedéllyel rendelkezik; emiatt a rendelet hatályának kiterjesztése is szükségessé válik. A 
hivatkozott törvény átfogó módosítást eszközöl a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás terén.  
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatási formája. 
A szolgáltatás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 
rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek részére nyújtott ellátást biztosít. 
Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt 
az ellátást igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. 

Részletes indokolás 
1. §-hoz Az Szt. 2004. május elsejétől kiterjeszti a törvény hatályát a bevándorlási 

engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a munkavállalók Közösségen belüli szabad 
mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint az időskorúak 
járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 
1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, 
amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel 
rendelkezik, így ezt a rendeletben is át kell vezetni. 

2-5. §-hoz Az intézmények névváltozása és a mellékletek aktualizálása – a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.), valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 07.) SzCsM. rendeletek mellékleteinek megfelelően - tette 
szükségessé a módosítást.  

6. §-hoz A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan - házi segítségnyújtást kiegészítő -  
gondozási forma, amely biztosítja az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes 
gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló 
probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén 
további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás 
kezdeményezését. 



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

8 

7-17. §-hoz Az intézmények névváltozása és a mellékletek aktualizálása - a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.), valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 07.) SzCsM. rendeletek mellékleteinek megfelelően - tette 
szükségessé a módosítást. 
Budapest, 2004. október 28. 

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

 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004.  
 
 

    Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                                   jegyző 
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2. sz. melléklet 

2004. évi intézményi és személyi térítési díjak 

 ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA 

Intézményi térítési díj: reggeli + ebéd (1 adag) 115 + 311 = 426 Ft 
 
 

Jövedelem 
kategória (Ft) 

 

0-29.000.- 29.001.-
32.480.- 

32.481.-
35.960.- 

35.961.-
39.440.- 

39.441.-
42.920.- 

42.921.- 
fölött 

Fiz.térítési díj                
(Ft) 

0 85 170 256 341 426 

Önkorm. 
hozzájárul.     (Ft) 

426 341 256 170 85 0 

 
 
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 30 %-át. 
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6. sz. melléklet 
 

Gondozási Központok ellátási területe 
 
1) Szociális Szolgáltató Intézmény Napraforgó Gondozási Központ: 
  Működési területe: 

- Fedezék u., 
- Ráday G. u., 
- Haladás u., 
- Balassa u., 
- Vasvári Pál u., 
- Fürst S. u., 
- Sallai I. u., 
- Gilice tér, 
- Péterhelmi út, 
- Bártfa u., 
- Flór Ferenc u. 30-38., 
- Fiume u. 1-73., 
- Honvéd u. 2-44., 
- Holló Lajos u., 
- Gyömrői u., 
- Ferihegyi út, 
- Sajó u., 
- Csap u., 

által határolt terület, mely a Sallai úti rendelő 3. háziorvosának és a Thököly úti EÜSZ. 4. 
háziorvosának területével egyezik meg. 
 
2) Szociális Szolgáltató Intézmény Borostyán Gondozási Központ: 

Működési területe: 
- Pestszentimre egész területe, valamint az 
- Alacska lakótelep Pestszentimrével határos része a Csörgőfa utcával bezárva.  

 
 
3) Szociális Szolgáltató Intézmény Ezüstfenyő Gondozási Központ: 

Működési területe: 
- Üllői út, 
- Fáy u., 
- Thököly u., 
- Nefelejcs u., 
- Fedezék u., 

 
által határolt terület, mely a Lakatos utcai háziorvosi, az EÜSZ. 2. háziorvosi és a Vajk utcai 
háziorvosi ellátási területtel egyezik meg. 
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4) Szociális Szolgáltató Intézmény Derűs Szív Gondozási Központ: 
Működési területe: 
 
A Kondor Béla stny. körzeti rendelő, valamint a Sallai lakótelep körzeti rendelője, a …. 
utcai rendelő néhány orvosi körzete, a Lakatos utcai rendelő néhány orvosi körzete, 
magánorvosi körzetek (kb. 20 orvosi körzet), ellátási területével egyezik meg. 

- Üllői út, 
- Vasváry P. u., 
- Szélmalom u., 
- Fürst S. u., 
- Sallai Imre u., 
- Péterhelmi u., 
- Közdűlő u. és a Méta utca közötti terület, 
- Sallai lakótelep, 
- Kolozsvár u., 
- Darányi Ignác u., 
- Csapó u., 
- Újtemető u., 
- Liszt Ferenc u. 

 
 
5) Szociális Szolgáltató Intézmény Reménység Gondozási Központ: 

Működési területe: 
- Honvéd u., 
- Gyűjtő u., 
- Korpona u., 
- Léva u., 
- Fiume út, 
- Flór Ferenc u., 
- Halomi út, 
- Alacska utca és lakótelep, 
- Csörgőfa u., 

 
által határolt terület, mely a Béke téri Háziorvosi Szövetkezet háziorvosainak e területével 
egyezik meg. 
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