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 35/2005. (IX. 06.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és 
térítési díjáról 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat (a továbbiakban: 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 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
kormányrendelet ), a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 
szóló 9/ 1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (továbbiakban: miniszteri rendelet) alkalmazásával 
megalkotja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételét és térítési díját 
szabályozó rendeletét (a továbbiakban: rendelet): 

A rendelet célja 

1. § E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 
meghatározza az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, szervezetét, 
a szolgáltatásokra való jogosultság feltételeit, valamint az ellátásért fizetendő térítési díjakat. 

 A rendelet hatálya 

2. § (1) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a 
Budapest XVIII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező  

a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, 
c) magyar hatóság által menekültként elismert személyekre 
d) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a 
külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései 
szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is, valamint a 
munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi 
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás 
igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

(3) A rendelet hatálya kiterjed azon hajléktalan személyekre is, akik tartózkodási helyként 
a XVIII. kerület közigazgatási területét jelölik meg a rendelet által biztosított ellátás 
igénylésekor. 

(4) A rendeletben meghatározott feladat és hatásköröket 
a) az önkormányzat Képviselő-testülete; 
b) az önkormányzat polgármestere; 
c) a szociális intézmény vezetője, a gondozási központ vezetője 
gyakorolja. 
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A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 

3. § (1) Az önkormányzat a személyes gondoskodást szociális alapszolgáltatás és 
szakosított ellátás keretében biztosítja. 

(2) A szociális alapszolgáltatások formái a következők: 
a) az étkeztetés (Szt. 62. §) 
b) a házi segítségnyújtás (Szt. 63. §) 
c) a családsegítés (Szt. 64. §) 
d) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65. §) 
e) a nappali ellátás (Szt. 65/F. §) 
f) támogató szolgáltatás (Szt. 65/C. §) 
g) szociális információs szolgáltatás (Szt. 61. §) 
h) nappali melegedő (Szt. 65/F. §) 
i) utcai szociális munka (Szt. 65/E. §)  

(3) A szakosított ellátás formája a következő: 
az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (Szt. 80. §, 82. §) 

(4) Az önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó alapszolgáltatásokat és 
szakosított ellátást – a (2) bekezdés h) és i) pontjának kivételével - saját intézményein 
keresztül nyújtja, mely intézmények felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
A gondozási központok ellátási területének utcajegyzékét a rendelet 2. sz. melléklete 
tartalmazza.  

(5) A (2) bekezdés h) és i) pontja szerinti ellátást az önkormányzat ellátási szerződés 
alapján biztosítja. 

Térítési díj 

4. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 

(2) A térítési díjat az Szt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személy köteles fizetni 
(a továbbiakban: kötelezett). 

(3) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját (a 
továbbiakban: intézményi térítési díj) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testülete évente kétszer állapíthatja meg.  

(4) Az intézményi térítési díjak megállapításánál az Szt. 116. §-ában, valamint a 117. § 
(1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell. 

(5) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegéről (a továbbiakban: személyi térítési 
díj), a gondozási központ vezetője dönt, aki döntéséről írásban értesíti a térítési díj 
fizetésére kötelezettet. 

(6) A szociális szolgáltatások keretében biztosított szolgáltatás személyi térítési díjának 
megállapításánál a kötelezett rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe. 

(7) A személyi térítési díjakat a gondozási központok vezetői évente egyszer 
felülvizsgálják. 

(8) Térítésmentesen kell biztosítani az Szt. 115/A. §-ában foglalt ellátásokat, 
szolgáltatásokat. 
5. § (1) Az ellátásra jogosult, vagy fizetésre kötelezett kérelmére a személyes 

gondoskodásért fizetendő személyi térítési díjat indokolt esetben a polgármester elengedheti 
vagy mérsékelheti. 
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(2) A személyi térítési díj összege elengedhető vagy mérsékelhető, ha a kötelezett 
jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik, különösen tartós, életminőséget 
jelentősen rontó betegség esetén.  

(3) Amennyiben a kötelezett a megállapított személyi térítési díj csökkentését, vagy 
elengedését kéri, részletes indokolással ellátott kérelmével 8 napon belül a polgármesterhez 
fordulhat. A kérelmet a gondozási központ vezetőjének a térítési díj mértékére vonatkozó 
javaslatával a Polgármesteri Hivatal Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi 
Irodájához kell írásban benyújtani. 

(4) A polgármester a kérelemről első fokon határozatával dönt. 
(5) Az első fokú határozat ellen 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a 

Képviselő-testülethez címezve, a Polgármesteri Hivatal Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekvédelmi Irodájához kell benyújtani. 

Étkeztetés 

6. §1 (1) Az étkeztetés intézményi térítési díja: 327 Ft/adag/nap. 
(2) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj mértéke a következő: 

a) térítésmentes a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjat el nem érő egy főre jutó 
jövedelem/hó esetén; 

b) térítésköteles a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjat meghaladó egy főre jutó 
jövedelem/hó esetén. A térítési díj mértéke a jövedelem és a mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíj különbsége századrészének felfelé kerekített egész része. 
(3) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj mértéke nem haladhatja meg az ellátást 

igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 százalékát.  
(4) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj mértékét részletesen, 

jövedelemkategóriák szerinti felosztásban az 1. számú függelék tartalmazza. 
(5) A 90. életévüket betöltöttek a személyi térítési díj 50 százalékát fizetik. 

Házi segítségnyújtás 

7. §2 (1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja (gondozási óradíj): 753 Ft/óra. 
 (2) A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj mértéke: 

a) térítésmentes a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjat el nem érő egy főre jutó 
jövedelem/hó esetén; 

b) térítésköteles a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjat meghaladó egy főre jutó 
jövedelem/hó esetén. A térítési díj mértéke a jövedelem és a mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíj különbsége századrészének felfelé kerekített egész része. 
(3) A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott 

havi jövedelmének 20 százalékát. 
(4) Az ételszállítás intézményi térítési díja (a gondozási óradíj 25 százaléka): 188 Ft.  
(5) Az ételszállításért fizetendő személyi térítési díj mértéke: 

a) térítésmentes a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjat el nem érő egy főre jutó 
jövedelem/hó esetén; 

                                                 
1 A 12/2008.(IV.22.) rend. hatályon kívül helyezte a 6. §-t. Hatályba lépés dátuma: 2008. május 31. 
2 A 12/2008.(IV.22.) rend. hatályon kívül helyezte a 7. §-t. Hatályba lépés dátuma: 2008. május 31. 
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b) térítésköteles a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjat meghaladó egy főre jutó 
jövedelem/hó esetén. A térítési díj mértéke a jövedelem és a mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíj különbsége századrészének felfelé kerekített egész része. 
(6) A házi segítségnyújtásért, valamint az ételszállításért fizetendő személyi térítési díj 

mértékét részletesen, jövedelemkategóriák szerinti felosztásban az 2. számú függelék 
tartalmazza. 

(7) Amennyiben az ellátott étkeztetésben és gondozásban egyaránt részesül, a személyi 
térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 30 százalékát. 

Családsegítés 

8. § (1) Az önkormányzat a Családsegítő Szolgálat intézményein keresztül biztosítja a 
családsegítést, az Szt. 64. §-ában meghatározott feladatokat. 

(2) A családsegítés igénybevétele térítésmentes. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

9. §3 (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételének formái: 
a) térítésmentes jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
b) térítési díj ellenében nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

(2) Az önkormányzat jelen ellátáshoz térítésmentes hozzáférési lehetőséget biztosít olyan 
egyedülálló, egészségi állapotuk miatt ellátásra szoruló időskorú, valamint fogyatékos 
személyeknek, akik esetében jelen szolgáltatás segítségével fenntarthatóak a biztonságos 
életvitel feltételei. 

(3) Az önkormányzat térítési díj, valamint – egyösszegben fizetendő - bekötési díj 
(mértéke: 12.500. Ft) ellenében biztosít hozzáférési lehetőséget olyan ellátásra szoruló, de 
családban élő személy részére, akiről az együtt élő hozzátartozók gondoskodni nem tudnak.  

(4) Valamennyi igénylő esetén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez  
háziorvosi javaslat  szükséges. 

(5) A (3) bekezdés szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosított 
ellátásért fizetendő személyi térítési díjak mértéke: 

- 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: napi 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.-Ft egy főre eső jövedelem/hó felett : napi 100 Ft (teljes havi összeg: 
3.000.-Ft/hó) 

 (6) Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett személy nem képes egyéni szociális 
helyzete, rendkívüli, váratlan élethelyzete (különösen betegség, betegséggel kapcsolatos 
rendkívüli kiadások) miatt térítési, bekötési díj megfizetésére, akkor a gondozási központ  
vezetője javasolhatja a polgármesternek a bekötési díj részletekben való megfizetésének 
engedélyezését, vagy a teljes térítési, bekötési díj elengedését. Javaslatát a  Polgármesteri 
Hivatal Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Irodáján a fizetésre kötelezett személy 
kérelmével együtt kell benyújtani. 

(7) A polgármester a kérelemről első fokon határozatával dönt. 

                                                 
3 A 12/2008.(IV.22.) rend. hatályon kívül helyezte a 9. §-t. Hatályba lépés dátuma: 2008. május 31. 
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(8) Az első fokú határozat ellen 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a 
Képviselő-testülethez címezve, a Polgármesteri Hivatal Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekvédelmi Irodájához kell benyújtani. 

Nappali ellátás 

10. § (1) Az önkormányzat nappali ellátást nyújt: 
a) a Szociális Szolgáltató Intézmény Gondozási Központjaiban (a továbbiakban: 

gondozási központ) működő Idősek Klubjai, 
b) a Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi Otthona  
keretében. 

11. § (1) Az önkormányzat a gondozási központok Idősek Klubjaiban ellátást biztosít a 18. 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére. 

(2) Az idősek klubgondozása iránti kérelem esetén a területileg illetékes gondozási 
központ vezetője az előgondozást követően 

- értesíti a kérelmezőt a felvételről, vagy 
- 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 
alapszolgáltatás, átmeneti ellátás, gondozást nyújtó ellátás keretében. 

(3)4 
(4)5 

12. § (1) A Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi Otthona középsúlyos 
értelmi fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézmény. 

(2) A Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi Otthonába az ellátottakat 
csak próbaidővel lehet felvenni, a próbaidő 3 hónapnál hosszabb nem lehet. A próbaidő 
mértékéről a gondozási központ vezetője dönt. A kérelmet a gondozási központ  
vezetőjéből, gyógypedagógusából, az előgondozást végző gondozónőből, valamint az 
intézmény szakorvosából álló 4 tagú bizottság bírálja el. Ha a kérelem teljesíthető, a 
döntésről a gondozási központ  vezetője értesíti a kérelmezőt és közli rangsorbeli helyét. Ha 
a kérelem nem teljesíthető, a gondozási központ  vezetője javaslatot tesz más ellátási forma 
igénybevételére. 

(3) A Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi Otthonában elsődlegesen a 
kerületben lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező tankötelezettségből kikerült, önálló 
életvitelre részben képes értelmi fogyatékosok napközbeni gondozását, foglalkoztatását és 
nevelését kell biztosítani. Amennyiben az intézmény kihasználtsága lehetővé teszi, a 
kerületben lakóhellyel nem rendelkezők ellátását is biztosítani lehet. 

(4)6 A Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi Otthona intézményi térítési 
díjának mértéke: 448 Ft/nap. 

(5)7 A Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi Otthona személyi térítési 
díjának mértéke : 

- térítésmentes a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 125 százalékát el nem érő 
egy főre jutó jövedelem/hó esetén; 

                                                 
4 A 12/2008.(IV.22.) rend. hatályon kívül helyezte a 11.§ (3) bekezdését. Hatályba lépés dátuma: 2008. május 31. 
5 A 12/2008.(IV.22.) rend. hatályon kívül helyezte a 11.§ (4) bekezdését. Hatályba lépés dátuma: 2008. május 31. 
6 A 12/2008.(IV.22.) rend. hatályon kívül helyezte a 12.§ (4) bekezdését. Hatályba lépés dátuma: 2008. május 31. 
7 A 12/2008.(IV.22.) rend. hatályon kívül helyezte a 12.§ (5) bekezdését. Hatályba lépés dátuma: 2008. május 31. 
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- a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 125 százalékától 150 százalékáig egy főre 
jutó jövedelem/hó esetén a napi térítési díj 112 Ft; 

- a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 151 százalékától 175 százalékáig egy főre 
jutó jövedelem/hó esetén a napi térítési díj 224 Ft; 

- a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 176 százalékától 200 százalékáig egy főre 
jutó jövedelem/hó esetén a napi térítési díj 336 Ft; 

- a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 201 százalékától 225 százalékáig egy főre 
jutó jövedelem/hó esetén a napi térítési díj 448 Ft. 

(6) A Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi Otthona személyi térítési 
díjának mértéke nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 
30 százalékát.  

Támogató szolgáltatás 

13. §8 (1) Az önkormányzat a támogató szolgáltatás feladatait a Szociális Szolgáltató 
Intézmény Speciális Támogató Központ intézményén keresztül látja el. 

(2) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, 
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük 
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. 

(3) A támogató szolgáltatás feladatait az Szt. 65/C.§ (3) bekezdése tartalmazza. 
(4) A Szociális Szolgáltató Intézmény Speciális Támogató Központ által nyújtott 

szolgáltatások igénybevétele - a személyi segítés, illetve a speciális személyi szállítás 
kivételével - térítésmentes. 

(5) A személyi segítő szolgálat térítési díjának mértéke megegyezik a rendelet 7. § (1)-
(2), és (6) bekezdésében előírt gondozási óradíj mértékével. 

(6) A Szociális Szolgáltató Intézmény Speciális Támogató Központ szállító szolgáltatása 
esetében kilométerdíjat kell fizetni, melynek mértéke 56 Ft/km. 

Szociális információs szolgáltatás 

14. § (1) A szociális információs szolgáltatást a Családsegítő Szolgálat biztosítja, 
igénybevétele térítésmentes. 

(2) A szociális információs szolgáltatás részletes tájékoztatást nyújt minden, az Szt. 61.§ 
(2) bekezdésében meghatározott ellátásokról. 

(3) A szociális információs szolgáltatás elérhetőségéről a lakosságot az önkormányzat 
hivatalos lapjában folyamatosan tájékoztatja. 

Utcai szociális munka 

15. § Az utcai szociális munkát az Szt. 65/E. § szabályozza, amelynek igénybevételéért 
térítési díjat nem kell fizetni. 

                                                 
8 A 12/2008.(IV.22.) rend. hatályon kívül helyezte a 13.§-t. Hatályba lépés dátuma: 2008. május 31. 
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Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

16. § (1) Az önkormányzat az átmeneti elhelyezést a Szociális Szolgáltató Intézmény 
Somogyi László Gondozóházában biztosítja. 

(2) Az önkormányzat az átmeneti elhelyezést biztosító szakosított ellátást elsősorban a 
Budapest XVIII. kerületi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek biztosítja. 
Amennyiben az intézmény kihasználtsága lehetővé teszi, elhelyezés biztosítható a 
kerületben lakóhellyel nem rendelkező személy részére is. 

(3) A gondozási központ  vezetője az ellátást igénybevevővel legfeljebb 1 évi időtartamra 
köt szerződést, mely indokolt esetben egy alkalommal, 1 évvel meghosszabbítható.  

(4)9 A Szociális Szolgáltató Intézmény Somogyi László Gondozóházában az intézményi 
térítési díj összege 150.000. Ft/hó, 5.000. Ft/nap. 

(5)10 A Szociális Szolgáltató Intézmény Somogyi László Gondozóházában a személyi 
tértési díj mértéke: 

a)   250.000. Ft/hó jövedelemig a jövedelem 60%-a. 
b) 250.000.Ft/hó feletti jövedelem esetén megegyezik az intézményi térítési díj 

összegével. 
(6) Ha a jogosult egészségügyi intézményben tartózkodik, a kezelés időtartamára a 

jövedelmének 20%-át köteles személyi térítési díjként fizetni. 

Az ellátás igénybevételének módja 

17. § (1) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodás 
keretébe tartozó valamennyi ellátás igénybevételét – a családsegítés kivételével - az ellátást 
igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmezheti. Az ezirányú kérelmeket a gondozási 
központ  vezetőjénél kell benyújtani. 

(2) A Családsegítő Szolgálat szolgáltatásának igénybevétele önkéntes - kivéve a nem 
foglalkoztatottak (Szt. 37/D. § és a 64. §), valamint az adósságkezelési szolgáltatásban 
részesülők (Szt. 55/A. §) esetében, amikor az önkormányzat együttműködési kötelezettséget 
ír elő.  

(3) Az intézményi jogviszony keletkezését a kérelem benyújtását követően a Szociális 
Szolgáltató Intézmény keretei között működő gondozási központok vezetőinek döntése 
alapozza meg. A döntést írásban meg kell küldeni az ellátást igénylőnek, illetve törvényes 
képviselőjének. 

(4) Amennyiben a rendelet másként nem rendelkezik, az intézményi jogviszony 
keletkezése esetén, a gondozási központ  vezetője az ellátás igénybevételének időpontjában 
az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.  

(5) A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles 
a) nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről, tiszteletben tartásáról; 
b) adatokat szolgáltatni az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz; 
c) nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a 

jogosult, továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott 
változásokat haladéktalanul közli a gondozási központ vezetőjével. 

                                                 
9 A 12/2008.(IV.22.) rend. hatályon kívül helyezte a 16.§ (4) bekezdését. Hatályba lépés dátuma: 2008. május 31. 
10 A 12/2008.(IV.22.) rend. hatályon kívül helyezte a 16.§ (5) bekezdését.Hatályba lépés dátuma: 2008. május 31. 
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Az intézményi jogviszony megszűnése és megszüntetése 

18. § (1) Az intézményi jogviszony megszűnik, illetve azt a gondozási központ vezetője 
megszünteti, az Szt. 100. § és 101. §-ban foglaltaknak megfelelően. 

(2) A gondozási központ vezetője az intézményi jogviszony megszüntetéséről, illetőleg az 
ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat. 

Jogorvoslati eljárások  

Fellebbezés 

19. § (1) Ha az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a gondozási központ  
vezetőjének döntését vitatja az intézményi jogviszony keletkezésével, megszüntetésével 
kapcsolatban, a döntés ellen, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül felülvizsgálati 
kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. A felülvizsgálati kérelmet a polgármesterhez címezve, a 
gondozási központ vezetőjéhez kell benyújtani. 

(2) A gondozási központ vezetője döntésének alapos indokolását és a felülvizsgálati 
kérelmet a Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Irodához nyújtja be. 

(3) A polgármester a kérelemről első fokon határozatával dönt. 
(4) Az első fokú határozat ellen 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a 

Képviselő-testülethez címezve, a Polgármesteri Hivatal Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekvédelmi Irodájához kell benyújtani. 

Bírósági felülvizsgálat 

 
20. § (1) Az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a hatóság jogerős 

határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított 30 napon belül 
jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a 
határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.  

(2) A bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ellátást 
igénybevevő, illetve törvényes képviselője a fellebbezési jogát kimerítette. 

Újrafelvételi eljárás 

21. § (1) Ha az ellátást igénybe vevőnek, illetve törvényes képviselőjének a jogerős 
határozattal lezárt ügyben a határozat jogerőre emelkedését követően jutott tudomására a 
határozat meghozatala előtt már meglévő, az eljárásban még el nem bírált és az ügy elbírálása 
szempontjából lényeges tény, adat vagy más bizonyíték, a tudomásszerzéstől számított tizenöt 
napon belül újrafelvételi kérelmet nyújthat be, feltéve, hogy elbírálása esetén az ellátást 
igénybevevőre kedvezőbb határozatot eredményezett volna. 

(2) A polgármester az újrafelvételi kérelemről első fokon határozatával dönt. 
(3) Az első fokú határozat ellen 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a 

Képviselő-testülethez címezve, a Polgármesteri Hivatal Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekvédelmi Irodájához kell benyújtani. 
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Méltányossági eljárás 

22. § (1) Az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a jogerős határozatot hozó 
hatóságtól a nem jogszabálysértő határozat módosítását vagy visszavonását kérheti, ha annak 
végrehajtása számára a határozat meghozatala után bekövetkezett okból méltánytalanul súlyos 
hátrányt okoz. 

(2) A jogi szabályozásnak a határozat meghozatala utáni megváltozása nem ad alapot 
méltányossági kérelem benyújtására. 

(3) A méltányossági kérelem tárgyában a hatóság jogorvoslattal nem támadható 
határozattal dönt. 

Záró rendelkezések 

23. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 2005. szeptember 
15-én lép hatályba. 

(2) E rendelet 6. §-ának (5) bekezdése 2005. október 1-jén, 15. §-a, 21. §-a, 22. §-a 2005. 
november 1-jén lép hatályba. 

(3) E rendelet (1) bekezdésében meghatározott rendelkezései hatálybalépésével 
egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről és térítési díjáról szóló: 

a) 9/2000. (IV. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet, 

b) 30/2000. (X. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet, 

c) 13/2001. (III. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet, 

d) 9/2002. (II. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelet, 

e) 57/2002. (XII. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet, 

f)  5/2003. (III. 4.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelet, 

g) 4/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelet, 

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

i) 10/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet. 

(4) E rendelet  (2) bekezdésében meghatározott rendelkezései hatálybalépésével 
egyidejűleg hatályát veszti az 5. § (5) bekezdése, valamint a 9. § (8) bekezdése.  

Budapest, 2005. szeptember 1. 

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

E rendelet megalkotását elsősorban a Szociális Szolgáltató Intézmény Speciális Támogató 
Központja által nyújtott támogató szolgáltatás, valamint a Családsegítő Szolgálat által nyújtott 
szociális információs szolgáltatás új szociális alapszolgáltatási formaként való megjelenése 
tette indokolttá. Másodsorban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 2005. november 1-jei 
hatálybalépése miatt vált szükségessé a jogharmonizáció. Harmadsorban kodifikációs okok 
indokolták a 9/2000. (IV. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálatát, deregulációját, ennek eredményeképpen 
került sor a szerkezetileg is új rendelet megalkotására.  

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1-5. §-hoz: A rendelet célja, hatálya, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 
meghatározásra kerültek, a térítési díjakkal kapcsolatos általános rendelkezésekkel 
egyetemben. A szociális alapszolgáltatások új megjelenési formája a támogató szolgáltatás, az 
utcai szociális munka, valamint a szociális információs szolgáltatás. 

6-15. §-hoz: A szociális alapszolgáltatások keretében kerül sor az étkeztetés, a házi 
segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a nappali ellátás, a 
támogató szolgáltatás, a szociális információs szolgáltatás, valamint az utcai szociális munka 
feladatainak ellátására.  

A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen az 
alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való 
hozzájutás biztosítása; információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás; valamint a fogyatékos 
személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, 
igénybevételének elősegítése.  

A szociális ellátásokhoz való hozzáférés, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében különös 
jelentőséggel bír a szociális jellegű ellátást vagy szolgáltatást igénylők megfelelő 
tájékoztatása. A hatályos szabályok szinte minden szolgáltatás esetében meghatározzák az 
információnyújtás kötelezettségét, azonban a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen 
a területen hatékonyabb szolgáltatás biztosítására van szükség. Ezért az Szt. egységes, önálló 
szolgáltatási formaként nevesíti a szociális információs szolgáltatást, amely minden 
településen kötelező alapfeladatként jelenik meg. Az információs szolgálat széleskörű 
tájékoztatási, és - a személyes gondoskodás terén - hozzáférés-segítési kötelezettséggel 
támogatja a szociálisan rászoruló személyeket szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, 
családtámogatási és egyéb ellátások igénylése terén.  

Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy 
helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának 
kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. 
16. §-hoz: Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, mint szakosított ellátási forma szabályai 
kerültek részletezésre.  

17-22. §-hoz: Az ellátás igénybevételének módja, az intézményi jogviszony megszűnésének, 
megszüntetésének szabályai, valamint a jogorvoslati eljárások kerültek részletezésre. 
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A Ket. 2005. november 1-jei hatálybalépése miatt vált szükségessé az újrafelvételi, 
valamint méltányossági eljárás - mint két új jogorvoslati eljárási forma – rendeletben való 
megjelenítése. 

A Ket. egy, a közigazgatási eljárásban eddig ismeretlen új jogorvoslati forma, az ügyfél 
kérelmére induló újrafelvételi eljárás bevezetését indítványozza. Ennek alkalmazására akkor 
kerülhet sor, ha 

- a hozott döntés közigazgatási szakban emelkedett jogerőre (azaz nincs a bíróságnak az 
ügyben érdemi határozata; ebben az esetben ugyanis nem a közigazgatási újrafelvételi eljárás, 
hanem a Pp.-ben szabályozott perújítás áll az ügyfél rendelkezésére), és 

- az ügyfélnek csak a határozat jogerőre emelkedése után jutott tudomására valamely, a 
határozat meghozatala előtt már meglevő és az ügy elbírálása szempontjából lényeges tény, 
adat vagy bizonyíték. 

Mindezeken túl az újrafelvétel jogintézményénél is fontos szempont a jogbiztonság előtérbe 
helyezése. Ezért a Ket. nem biztosít parttalan lehetőséget a felmerülő releváns új tények 
felhasználásának, adatoknak vagy más bizonyítékoknak, ekképpen figyelembevételükre csak 
meghatározott időtartamon (a határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon) belül 
nyílik lehetőség.  

A Ket. ugyanitt tartalmazza a szintén új jogintézményt, a méltányossági eljárást. Ennek csak 
akkor lehet helye, ha a döntés teljesítése a kötelezettre a döntés meghozatalát követően 
bekövetkezett okból igen súlyos hátrányt okoz. A méltányosság gyakorlásának egyéb törvényi 
feltételeit a Ket. taxatíve felsorolja. 

Budapest, 2005. szeptember 1. 

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

A szociális ellátásokat nyújtó intézmények 

 

1) Családsegítő Szolgálat ( 1181. Bp. Kondor Béla stny. 17. ) 
 - Kihelyezett Családsegítő Szolgálat (1188 Bp., Táncsics M. u. 53.) 
 
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 Speciális Támogató Központja (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.) 

- 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.). 
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          2. számú melléklet 
 

Szociális Szolgáltató Intézmény 
ellátási területei 

 
           

Napraforgó Gondozási Központ utcajegyzéke 
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Abaújvár u. 
Akadály u. 
Batár u. 
Batthyány u.  
98-208, 77-181. 
Bánfa u. 
Bessenyei Gy.u. 
Besztercebánya u. 
Billentyű u.  
Bodva u. 
Bokányi u. 
Bököny u. 
Czuczor G. u. 
Csallóköz u. 
Cser u. 
Delfin u. 
Désháza u.  
Dobozi u. 
46-94, 47-105 
Dráva u. 
Érsekújvár u. 
Fedezék u. 
Fiumei u. 
Fogoly u. 
Forgó u. 
Földváry u. 
Fürst S. u. 
Galamb u. 
Garam u. 
Garay u. 
Gádoros u. 
Gárdonyi G.u. 
Gergely u. 
Gömör u. 
Gulipán u. 
Gulner Gy.u. 
Gyékény tér 
Holló L. u. 
Igló u. 
Jókai Mór u. 
Kassa u. 
Kárpát u. 
Kisasszony u. 
Komárom u. 
Kossuth L. u. 
98-202, 97-213. 
Körmöcbánya u. 
Krasznahorka u. 
Lajta u. 
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Lakitelek u. 
Latorca u. 
Léva u. 
Madarász u. 
2-56,  
Márfa u. 
Mályinka u. 
Móricz Zs. u. 
Muraköz u. 
Nagykanizsa u. 
Nagyszombat u. 
Napfürdő u. 
Nefelejcs u. 
Nemeske u. 
Nyitra u. 
Pacsirta u. 
Park u. 
Pátyod u. 
Petőfi u.  
Poprád u. 
Pozsony u. 
Pöstyén tér 
Ráday  u. 
Regöly u. 
Ruttka u. 
Sallai u. 
Sas u. 
Selmecbánya u. 
Sólyom u. 
Szabadka u. 
Száva u. 
Szemere M. u. 
Szemere tér 
Szepes u. 
Szélmalom u. 
56-104, 53-105 
Székely Gy. u. 
Ugocsa u. 
Újvári u. 
Üllői út 
424-558, 495-659 
Tapolcsányi u. 
Tompa u. 
Tóth Á.u. 
Tömb u. 
Trencsén u. 
Vas G. u. 
Vaskút u. 
Varjú u. 
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Vág  u. 
Vers u. 
Vércse u. 
Wlassics Gy.u. 
Zepléni u. 
Zenta u. 
Zombor u. 
Zsalu u. 
Zsira u. 
Zsitra u. 
Zsukó u. 
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Borostyán Gondozási Központ  
utcajegyzéke 

 
Ady Endre utca 
Ár utca 
Arany János utca 
Bagamér utca 
Bányay Júlia utca 
Benjamin utca 
Bercsényi utca 
Bethlen Gábor utca 
Bocskai utca 
Bogrács utca 
Brigád utca 
Búzakéve utca 
Címer utca 
Csokonai utca 
Csolt utca 
Csörgőfa utca 
Dalos utca 
Damjanich utca 
Deák Ferenc utca 
Dózsa György utca 
Eke utca 
Erdősáv utca 
Eszter utca 
Felleg utca 
Gesztenye utca 
Gyöngyperje utca 
Gyöngyvirág utca 
Határ út 
Hunyadi János utca 
Igric utca 
Ilma utca 
István utca 
Juharos utca 
Juhász József utca 
Kalász utca 
Kálmán utca 
Kancsó utca 
Kapocs utca 
Katinka utca 
Kelme utca 
Kérész utca 
Kisfaludy utca 
Kispesti utca 
Kölcsey utca 
Kömény utca 
Körös utca 

Köztársaság utca 
Krepuska Géza utca 
Lajos utca 
Lant utca 
Lea utca 
Lenke utca 
Lőrinci utca 
Lujza utca 
Nagykőrösi utca 
Napló utca 
Nemes utca 
Nyárfás sor  
Nyíl utca 
Oszkó utca 
Pamut utca 
Paula utca 
Pázsit utca 
Péteri utca 
Podhoszky utca 
Póth Irén utca 
Rákoczi utca 
Saláta utca 
Solymász utca 
Somberek utca 
Stefánia utca 
Szálfa utca 
Szélső utca 
Szigeti Kálmán utca 
Szövet utca 
Táncsics utca 
Templom utca 
Timea utca 
Tiszavirág utca 
Törvény utca 
Tulipán utca 
Ültetvény utca 
Vásáros utca 
Vasút utca 
Vezér utca 
Vonal utca 
Zöldmező utca 
Zrínyi utca 
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Ezüstfenyő Gondozási Központ 
utcajegyzéke 

 
 
Aba u. 
Ajtony u. 
Akácfa u. 
Ákos Mester u. 
Álmos u. 
Alpár köz 
Alpár u. 
Aranyeső u. 
Árpád u. 
Attila u. 
Avar u. 
Babits M. u. 
Bem u. 
Bethlen u. 
Bors u.  
Botond u. 
Csaba u. 
Csarnóta u. 
Cserép u. 
Csévéző u. 
Csongor u. 
Csörötnek u. 
Derkovits Gy.u. 
Dolgozó u. 
Egressy G. u. 
Előd u. 
Eötvös L. park 
Építő u. 
Esztergályos u. 
Fáy u. 
Fedezék u. 
Felsőcsatári u. 
Ferenc u. 
Fonal u. 
Frangepán u. 
Fűszer u. 
Fűtő u. 
Gilvánfa u. 
Gorkij u. 
Gölle u. 
Gyömrői út 
Gyöngyvirág u. 
Hangár u. 
Háromház u. 
Hársfa u. 

Huba u. 
Ibolya u. 
Illocska u. 
Jegenye fasor  
József köz 
József u 
Kálty Márk u.. 
Karinthy F.u. 
Kézay Simon u. 
Kézműves u. 
Kiss E. u. 
Kiss János u. 
Kond u. 
Koppány u. 
Kosztolányi D.u. 
Kőkert u. 
Krúdy Gy. u. 
Kubinyi u. 
Kupa u. 
Lakatos u. 
Láncszem u. 
Lenkey u. 
Liget u. 
Martinovics tér 
Megyer u. 
Muskátli u. 
Nádasdy u. 
Nágocs u. 
Nagy Jenő u. 
Nefelejcs u./ 
Kerülethatártól – Ráday 
G.u-/ 
Németh J. u. 
Nimród u. 
Ond u. 
Őrs u. 
Pálma u. 
Piac tér 
Rezeda u. 
Riedl Frigyes u. 
Rím u. 
Széchenyi István u. 
Szegfű u. 
Székely György u. 
Szent Lőrinc stny. 
Szil u. 

Tarján u. 
Tartsay Vilmos u. 
Tas u. 
Teleki u. 
Thököly  u. 
Tinódi u. 
Toldi  Miklós u. 
Töhötöm u. 
Tulipán u. 
Tű u. 
Tünde u. 
Úz u. 
Üllői út /Lenkey u-tól 
Thököly u-páros oldal/ 
Vadkert u. 
Vajk u. 
Virág u. 
Zalán u. 
Zsolt u. 
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DDeerrűűss  SSzzíívv  GGoonnddoozzáássii  KKöözzppoonntt  
uuttccaajjeeggyyzzéékkee

Aszparágusz u. 
Barcsay u. 
Baross u.  
Bartók Lajos u. 
Batthány u. 1-87 – ig 
Batthány u. 2-118 – ig 
Békéscsaba u. 
Benedek Elek u. 
Benedekfalva u.  
Bezerédi u. 
Bókay Árpád u.  
Csapó u. 2., 14 – 22 – ig 
Csapó u. 17 – 21 – ig 
Csengery u. 
Csontváry u. 1–62 – ig, 2-62-ig, 
Darányi u. 2 – 114 – ig 
Darányi u. 1 – 113 – ig 
Dembinszky u. 1 – 29–ig 
Dembinszky u. 2 – 16 – ig 
Dembinszky u. 22 –30 – ig 
Dobozi u. 1 – 85 – ig és 2 -76 –ig 
Dugonics u. 
Endrődi Sándor u. 
Eötvös u. 1 – 23– ig 
Eötvös u. 2 – 30 –ig 
Erkel Ferenc köz 
Erkel Ferenc u. 
Fürst Sándor u. 1 – 52 – ig 
Goroszló u. 
Gulipán u. 1 6 – ig 
Havanna u. 1 – 75 – ig 
Havanna u. 2 – 78 –ig 
Hengersor u. 
Ipacsfa u. 
Katona József u. 
Kemény Zsigmond u. 
Klapka György u. 
Kolozsvár u. 2 – 14 –ig 
Kosár u. 
Kossuth Lajos 1 – 115 –ig 
Kossuth Lajos u. 2 – 116- ig, 

Közdűlő u. 
Kriza János u  
Liszt Ferenc köz 
Liszt Ferenc u. 
Madách Imre u. 1 – 51 – ig 
Madách Imre u. 2 – 56 – ig 
Madách Imre u. 66 – 82 – ig 
Makói u. 
Margó  Tivadar u. 2 – 78 – ig 
Margó Tivadar u. 
Margó Tivadar u. 1 – 29 –ig 
Mátyás király u. 
Méta u. 
Mikes Kelemen u. 
Nyerges köz 
Nyerges u. 
Parázs u. 1 – 37 – ig, 43-51-ig 
Parázs u. 2–34 –ig 
Petőfi u. 1 – 39 – ig 
Reviczky Gyula u. 1 – 14 –ig 
Reviczky Gyula u. 2 – 50 – ig 
Reviczky Gyula u. 52 - 76 – ig 
Reviczky Gyula u.49 – 57 – ig 
Sina Simon stny. 
Sólyom u. 1 – 23 –ig, és 2 – 18 –ig 
Szélmalom u. 1 –89 – ig 
Tiborc u. 
Tövishát u. 
Újtemető u. 
Üllői út 311 – 377 – ig, 
Üllői út 383 – 513–ig 
Varjú u.1 – 25 – ig és 2- 34 –ig 
Városház u. 2 – 58 –ig és 1 –57– ig 
Vaskút u 1 – 23 – ig és 2 – 22 –ig 
Vaslemez u. 
Vasvári Pál u. 1 – 31 – ig és 2 – 30 – ig 
Vasvessző u. 
Vattagyár u. 
Vörösmarty u. 
Wlassics Gyula u. 1 – 87 – ig, és 2 – 84 
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Reménység Gondozási Központ 
 

utcajegyzéke
  

AAbboonnyyffaallvvaa  uu  
AAbbrruuddbbáánnyyaa  uu..  
Achim András u. 
Alacska u. 
ÁÁrrvvaaii  uu..  
Bajcsy Zsilinszki u. 
Bakonybánk u. 
Bálványos u. 
Bánffyhunyad u. 
Barcika tér 
Bártfa u.  
Bartók Béla u. 
Benczúr u. 
Beregszász u. 
Beremend u. 
Beszterce u. 
Bihai u. 
Bálya u. 
Bórviz u. 
Brassó u. 
Csíkszereda u. 
Csörszárok u. 
Dankó  Pista u. 
Dávid Ferenc u. 
Déva u. 
Dobsin u. 
Drávacsehi u. 
Drávafok u. 
Dugó u. 
Duna u. 
Egerág u. 
Epersor u. 
Esze Tamás u. 
Feszty Árpád u. 
Fogaras u. 
Fráter Lóránd u. 
Fülek u.  
Gábor Áron u. 
Ganz Ábrahám u.  
Gömbakác u.  
Gyergyó u. 
Gyönyfa u. 
Gyulafehérvár u. 

Hajnalcsillag u. 
Halomegyház Köz 
Halomi u. 
Hámán Kató u.  
Háromszék u. 
Hétvezér u. 
Hímesháza u. 
Honvéd u.  
Hópehely u. 
Hubay Jenő u. 
Huszár u.  
Iparvasút u.  
Ipolyság u.  
Jedlik Ányos u. 
Jeges u. 
József Attila u. 
Kandó Tér u.  
Kara u.  
Kassa u.  
Kaszás u.  
Kékes u. 
Kerékkötő u. 
Kerékvágás u. 
Késmárk  u. 
Kétújfalu u. 
Kevermes u. 
Kevevár u. 
Kézdivásárhely u. 
Királyhágó u. 
Kiskőszeg u. 
Kolbányi u. 
Korpona u. 
Ködmön u. 
Körmöcbánya u.  
Kőrös u.  
Kulich Gyula u.  
Kupeczki János u.  
Kúróczy Pál u. 
Léva u.  
Lomnic u. 
Losonc u.  
Lőcse u.  
Lugos u. 

Május 1. Tér 
Mányoki u. 
Máramarossziget u.  
Marcali tér 
Marosvásárhely u. 
Mednyánszky u. 
Mérő u. 
Munkács u. 
Nagybánya u. 
Nagydobos u. 
Nagyenyed u. 
Nagyszalonta u. 
Nagyszeben u. 
Nagyszöllős u. 
Nap u. 
Népes u. 
Nyíregyháza u. 
Óhuta u. 
Olt u. 
Orsovahida u. 
Pancsova u. 
Pataki u. 
Pósa Lajos u. 
Rába u.  
Rimaszombat u. 
Rozsnyó u. 
Rudawszky u. 
Sallai u. 
Selmecbánya u. 
Semmelweis u.  
Sepsiszentgyörgy u. 
Sió u. 
Somlyókert u. 
Szakolcai u. 
Szamos u. 
Szatmárnémeti u. 
Székelyudvarhely u. 
Szent László u. 
Szerencse u.  
Szinnyei Merse Pál u. 
Szitnya u.  
Tarkő u.  
Tatbánya Tér 
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Tátra u. 
Tátrafüred Tér 
Temesvár u. 
Torda u. 
Torockó u. 
Tölgyes u. 
Török Bálint u.  
Tusnád u.  
Tüzér u.  
Ungvár u. 
Üllői út 
Vajdahunyad u. 
Vak Bottyán u. 
Varga Katalin u. 
Várkapitány u. 
Vecsési u. 
Vedres Márk u. 
Verőce u. 
Versec u. 
Vízakna u. 
Vízöntő u. 
Wittmann u. 
Zágon u. 
Zalánta u. 
Zilah u. 
Zólyom u. 
 
 



A 12/2008.(IV.22.) rend. hatályon kívül helyezte az 1, 1/A, 1/B, 2, 3, 3/A, 4 sz. függelékeket.  
Hatályba lépés dátuma: 2008. május 31. 
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