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 32/2006. (IV. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és 
térítési díjáról szóló 4/2006. (II. 07.) Budapest XVIII. kerület 

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

Önkormányzati rendelet módosításáról 

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) 

1. § (1) A rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
9. § (1) Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást térítésmentesen 

biztosítja olyan egyedülálló, egészségi állapotuk miatt ellátásra szoruló időskorú, 
valamint fogyatékos személyeknek, akik esetében jelen szolgáltatás segítségével 
fenntarthatóak a biztonságos életvitel feltételei. Az ellátást igénybevevő segélyhívása 
esetén az ügyeletes gondozó köteles azonnal intézkedni a krízishelyzet (betegség, 
otthoni baleset) megoldása érdekében. 

(2) A rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:    
  9. § (2) Valamennyi igénylő esetén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   

igénybevételéhez háziorvosi javaslat szükséges. 
(3) A rendelet 9. § (3) bekezdése jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 
veszti. 
(4) A rendelet 9. § (4) bekezdése jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti.                
(5) A rendelet 9. § (5) bekezdése jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti.                
(6) A rendelet 9. § (6) bekezdése jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti.                
(7) A rendelet 9. § (7) bekezdése jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti. 
(8) A rendelet 9. § (8) bekezdése jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti.                
2. § A rendelet 12. §-ának (5) bekezdése az alábbiakra módosul: 

  12. § (5) A Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi Otthona 
személyi térítési díjának mértéke: 
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  - térítésmentes a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 125%-ának összegéig  egy 
főre jutó jövedelem/hó esetén; 

  - a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 125%-át meghaladó egy főre jutó 
jövedelem/hó esetén a napi térítési díj 119.-Ft. 

  - a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150%-át meghaladó egy főre jutó 
jövedelem/hó esetén a napi térítési díj 238.-Ft; 

  - a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 175%-át meghaladó egy főre jutó 
jövedelem/hó esetén a napi térítési díj 356.-Ft; 

  - a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 200%-át meghaladó egy főre jutó 
jövedelem/hó esetén a napi térítési díj 475.-Ft.  

Záró rendelkezések 

3.   §  (1) Jelen rendelet 2006. május 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet  jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 

Budapest, 2006. április 27. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 

INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

A rendelet módosítását a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 1993. évi III. törvény életbelépett módosításai, valamint a Személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. 
rendeletet 2006. március 7. napjától módosító 40/2006. (II. 27.) Korm. rend. hatályba lépett 
rendelkezései tették indokolttá.  
Ennek kapcsán felülvizsgálatra került a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatás, 
melynek következtében az Önkormányzat a segítségre szoruló kerületi lakosok érdekében 
térítésmentesen biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételét, illetve a 
jogszabályban előírt fizetendő térítési díjat az Önkormányzat átvállalja. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz: Az új szabályozás alapján térítésmentesen van mód a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást a rászoruló személyeknek igénybevenni. A szolgáltatás eléréséhez azonban a 
továbbiakban is háziorvosi javaslatra van szükség.  

2. §-hoz: A Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi Otthonában fizetendő 
személyi térítési díjak megállapításának jövedelemkategóriái pontosításra kerültek.  

3. §-hoz: Jelen rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
Budapest, 2006. április 27. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 
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