
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-
testületének 

50/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelete

az átalakításokból eredő módosítások átvezetését célzó, egyes helyi önkormányzati rendeletek 
módosításáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény 16.  §  (1)  bekezdésében,  továbbá  a  szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 17. § (5)  
bekezdésében,  25.  §  (3)  bekezdés  b)  pontjában,  32.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában,  32.  §  (3) 
bekezdésében, 37. § (1) bekezdés d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 
43/B.  §  (1)  és  (3)  bekezdésében,  45.  §  (1)  bekezdésében,  46.  §  (1)  bekezdésében,  48.  §  (4) 
bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 55/C. § (4) bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében, 92.§- 
ban,  132.  §  (4)  bekezdés  a)-c)  pontjában,valamint  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi 
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény 18.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában,  29.§  (1)  és  (2) 
bekezdésében,  131.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  ezen  túl  a  személyes 
gondoskodász nyújtó gyermekjóléti,  gyermekvédelmi intézmények, valamint  személyek szakmai 
feladatairól  és  működési  feltételeiről  szóló  15/1998  (IV.30.)  NM  rendelet,  a  személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet,  a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999 (XI. 24.) SzCsM 
rendelet,  a  gondozási  szükséglet,  valamint az  egészségi  állapoton alapuló  szociális  rászorultság 
vizsgálatának  és  igazolásának  részletes  szabályairól  szóló  36/2007.  (XII.  22.)  SzMM  rendelet 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.) 
önkormányzati rendelet módosítása

1. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet 
2.§ (2) bekezdés, 29. § (2) és (3) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2.§ (2) Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem a Csibész Családvédelmi és Módszertani 
Központ Családsegítő Szolgálatánál  (1181 Budapest,  Kondor Béla sétány 17.)  (a  továbbiakban: 
Családsegítő Szolgálat) nyújtható be.”

„29.§  (2)  Az  ápolási  díjra  való  jogosultság  megállapításával  ápolási  kötelezettség  keletkezik, 
melynek  teljesítését  az  Önkormányzat –  függetlenül  attól,  hogy az  ápolási  díj  megállapítására 
milyen jogcímen került sor – a Borostyán Szociális Szolgálaton, az Életfa Szociális Szolgálaton, a 
Gyöngyvirág Szociális Szolgálaton, a Somogyi László Szociális Szolgálaton keresztül rendszeresen 
ellenőrizteti.

(3) Az Önkormányzat az ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi a Borostyán Szociális 
Szolgálatot, az Életfa Szociális Szolgálatot, a Gyöngyvirág Szociális Szolgálatot, a Somogyi László 
Szociális Szolgálatot

a) az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek legalább kétévente elvégzendő 



felülvizsgálata céljából, vagy
b) ha az ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti.

A Borostyán Szociális Szolgálat, az Életfa Szociális Szolgálat, a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat, a 
Somogyi László Szociális Szolgálat előzetes értesítés nélkül környezettanulmányt készít az ápolt 
lakásán, melyet a megkereséstől számított 15 napon belül megküld az Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási Irodája részére.”

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítása

2.§ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról 
szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdésének, valamint 12.§ (3) bekezdésének 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5.§  (2) A  gyermekjóléti  szolgáltatás  Gyvt.  39-40.  §-aiban  meghatározott  feladatait  az 
Önkormányzat által fenntartott a Csibész  Családvédelmi  és Módszertani Központ (továbbiakban: 
Családvédelmi és Módszertani Központ) látja el.”

„12.§  (3)  A polgármester  a  megállapított  átmeneti  gondozásért  fizetendő  személyi  térítési  díj 
összegét méltányosságból csökkentheti, ha

a) a családban tartósan beteg gyermeket nevelnek, gondoznak;
b) a családban három vagy több gyermeket nevelnek;
c) a családnak közüzemi díj, illetve lakáshitel tartozása van;

legfeljebb 10%-kal, ha az a)-c) pontban meghatározott feltételek közül egy feltétel, legfeljebb 20%-
kal, ha az a)-c) pontban meghatározott feltételek közül több feltétel együttesen áll fenn.

A kérelmet a rendelet 4. számú mellékletét képező nyomtatványon, a nyomtatvány elválaszthatatlan 
részét  képező  csatolandó  dokumentumokkal  a  polgármesterhez  címezve  a  Családvédelmi és 
Módszertani  Központ  vezetőjéhez  kell  benyújtani,  aki  a  kérelmet  3  napon  belül  a  fizetendő 
személyi térítési díj mértékére vonatkozó javaslatával a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 
Irodájához továbbítja.

A méltányossági kérelemről a polgármester I. fokon határozattal dönt, mely alapján a csökkentett 
térítési díj a kérelemnek a Humánszolgáltatási Irodához történő benyújtás hónapjának első napjától 
kerül megállapításra.”

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési 
díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosítása

3.§ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 
12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet  2.§ (4) bekezdés c) pontja, 7.§ (3) bekezdése, 10.§ (1) 
bekezdése, 12.§-a helyébe, 13.§ (1) helyébe, 14.§-a helyébe, 17.§ (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezések lépnek:



„2.§ (4) c) a Borostyán Szociális Szolgálat, az Életfa Szociális Szolgálat, a Gyöngyvirág Szociális 
Szolgálat, a Somogyi László Szociális Szolgálat vezetője”

„7.§  (3)  Amennyiben  a  kötelezett  a  megállapított  személyi  térítési  díj  csökkentését,  vagy 
elengedését  kéri,  a  térítési  díj  megállapításáról  szóló  értesítő  kézhezvételétől  számított  8  napon 
belül, részletes indokolással ellátott kérelmét a polgármesterhez címezve az intézmény vezetőjéhez 
nyújtja be. A kérelemhez minden esetben mellékelni szükséges a kérelemben megjelölt indokokat 
alátámasztó  dokumentumokat,  igazolásokat,  mert  ennek  hiányában  a  személyi  térítési  díj 
csökkentése vagy elengedése nem állapítható meg.

A Borostyán Szociális Szolgálat, az Életfa Szociális Szolgálat, a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat, a 
Somogyi László Szociális Szolgálat a kérelmező által megjelölt lakóhelyen környezettanulmányt 
készít.
A kérelmet és az elkészített környezettanulmányt az intézmény vezetőjének a kérelem benyújtását 
követő  15  napon  belül  a  fizetendő  személyi  térítési  díj  mértékére  vonatkozó  javaslatával  a 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájához kell benyújtani.”

„10.§  (1)  Az  önkormányzat  a  Csibész  Családvédelmi  és  Módszertani  Központ  Családsegítő 
Szolgálatán és a Pestszentimrei Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatán (a továbbiakban együtt: 
Családsegítő Szolgálat) keresztül biztosítja az Szt. 64. §-ában meghatározott feladatokat.”

„12.§ Az önkormányzat nappali ellátást nyújt:

a)Borostyán Szociális Szolgálatban,
b)Életfa Szociális Szolgálat Ezüstfenyő Nappali Szolgálatban,
c) Életfa Szociális Szolgálat Napraforgó Nappali Szolgálatban,
d)Gyöngyvirág Szociális Szolgálat Reménység Nappali Szolgálatban,
e)Somogyi László Szociális Szolgálatban működő Idősek Klubjai,
f) Gyöngyvirág Szociális Szolgálatban, fogyatékkal élő személyek részére.”

„13.  §  (1)  Az  önkormányzat  a  szociális  szolgálatok 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.”

„14.§  (1)  A Gyöngyvirág Szociális Szolgálat középsúlyos értelmi fogyatékosok nappali  ellátását 
biztosító intézmény. Az intézménybe elsődlegesen a kerületben bejelentett 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 polgármester engedélyével a kerületben lakóhellyel nem 
rendelkezők ellátását is biztosítani lehet.

(2)  A  Gyöngyvirág  Szociális  Szolgálatba az  ellátottakat  csak  próbaidővel  lehet  felvenni,  a 
próbaidő 3  hónapnál  hosszabb  nem lehet.  A próbaidő mértékéről  a  fogyatékkal  élők  nappali 
ellátás  vezetője  dönt.  Az  intézmény  vezetője  a  próbaidőt  követően  értesíti  a  kérelmezőt  a 
felvételről vagy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.

(3) A Gyöngyvirág Szociális Szolgálatban a nappali ellátásért fizetendő személyi térítési díj 
nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15 százalékát napközbeni tartózkodás, illetve 
30 százalékát napközbeni tartózkodás és étkezés biztosítása esetén.

(4)A Gyöngyvirág Szociális Szolgálatban a nappali ellátás, valamint nappali ellátás és étkezés 
intézményi térítési díját és a fizetendő személyi térítési díj mértékét jövedelemkategóriánként a 
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.”



„17.§ (1) Az önkormányzat a Budapest XVIII. kerületi bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, azon időskorú, valamint 18. életévüket betöltött beteg személyeknek, akik önmagukról 
időlegesen  nem  tudnak  gondoskodni  átmeneti  elhelyezést  biztosít  a  Somogyi  László  Szociális 
Szolgálatban. 

(2) Az elhelyezés iránti kérelmet a Somogyi László Szociális Szolgálatnak lehet benyújtani. Az 
intézmény  vezetője  az  előgondozást  követően  értesíti  a  kérelmezőt  a  felvételről,  vagy  az 
egészségi állapotának megfelelő más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.

Az intézmény vezetője az ellátást igénybevevővel legfeljebb 1 évi időtartamra megállapodást 
köt, mely indokolt esetben egy alkalommal, maximum 1 évvel meghosszabbítható.

(3)  A Somogyi László  Szociális Szolgálatban az átmeneti elhelyezés szolgáltatási önköltsége: 
5.187.- Ft/nap, az intézményi térítési díj összege 3.451.- Ft/nap, 103.530.- Ft/hó.”

4.§ A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen módosító rendelet 1. számú melléklete lép.

5.§ A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen módosító rendelet 2. számú melléklete lép.

4. A szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló 2/2004. (II.03.) 
önkormányzati rendelet módosítása

6.§ A szociális-  és  gyermekvédelmi  Szakmai  Munka  Fórumairól  szóló  2/2004.  (II.03.) 
önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdésének ab) pontja, (2) bekezdés c), d) f), k) pontjai, valamint 
6.§ (2) bekezdése, (3) bekezdés c), k), r), u) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4.§ (1) ab) Az önkormányzat jegyzője, vagy az általa megbízott személy,”

„4.§ (2) c) A Borostyán Szociális Szolgálat, az Életfa Szociális Szolgálat, a Gyöngyvirág Szociális 
Szolgálat,  a  Somogyi  László  Szociális  Szolgálat vezetője  vagy  az  általa  megbízott  személy

d) Csibész  Családvédelmi és  Módszertani  Központ  vezetője  vagy  az  általa  megbízott 
személy,”

„4.§  (2)  f)  Budapest  XVIII.  kerület  Városgazda Nonprofit  Kft.  vezérigazgatója vagy az  általa 
megbízott személy”

„4.§ (2)  k) Budapest Főváros Kormányhivatala  Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  Budapest 
X., XVII. és XVIII. Kerületi Népegészségügyi Intézet vezetője”

„6.§  (2)  A Tanácskozás  évente  egy alkalommal  március  31-éig kerül  megrendezésre,  melyet  a 
Csibész Családvédelmi és Módszertani Központ szervez.”

„6.§ (3) c) a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat jegyzőjét,”

„6.§  (3)  k)  Budapest  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc –  Pestszentimre  Önkormányzat  Csibész 
Családvédelmi és Módszertani Központ Családsegítő Szolgálatának vezetőjét,”

„6.§ (3) r)  Budapest Főváros Kormányhivatala  Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  Budapest 
X., XVII. és XVIII. Kerületi Népegészségügyi Intézet vezetője”



„6.§  (3)  u)  a  Budapest  XVIII.  Kerületi  Pedagógiai  Szakmai  Szolgáltató, a  Nevelési  Tanácsadó 
Egységes pedagógiai szakszolgálat igazgatóját”

7. §  Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba,  és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.

Budapest, 2012. október 11.

dr. Peitler Péter 
jegyző

Ughy Attila 
polgármester

Indokolás

A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. 
július 5-i döntései – 385-398/2012. (VII.05.) számú határozatok – alapján a Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc –  Pestszentimre Önkormányzat  fenntartásában  lévő Egyesített  Szociális  Központ 
(1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.)  átalakítására került sor 2012. szeptember 1-jei hatállyal. 

Az  intézmény  telephelyei  kiválással  –  megtartva  az  alap-  és  szakosított  ellátásokat –  új 
intézményekként, a 399/2012. (VII.05.) számú  határozat szerint pedig a Családsegítő Szolgálata a 
Csibész  Gyermekjóléti  és  Módszertani  Központba  olvadt  be  és Csibész  Családvédelmi  és 
Módszertani Központ néven működik tovább. 
Az intézményi változások szükségessé teszik az önkormányzati rendelet módosítását.

A rendelet megalkotásának társadalmi hatásaként említendő, hogy a szociális ellátás struktúrájának 
átalakításával közelebb kerül a lakossághoz a szolgáltatás, továbbá, a lakossága érdeke érvényesül 
azzal, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti ellátás megvalósítása egy intézményben történik.  A 
jogszabály  gazdasági,  költségvetési  hatása  tekintetében  lehetővé  válik  az  önkormányzati 
költségvetés jobb, célirányosabb felhasználása. A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket 
befolyásoló hatása tekintetében elmondható, hogy az új intézmények önálló döntési jogosultsággal 
rendelkeznek, így feladataik ellátásához szükséges minden adminisztrációs feladatot el kell látniuk. 
A rendelt megalkotása mindenképpen  szükséges, figyelembe véve azt, hogy deklarálására kerül a 
rendelet  tárgyává  tett  intézmények  önállósága.  A rendelet  alkalmazásához  szükséges  személyi, 
tárgyi,  és  szervezeti  feltételek  adottak,  illetve  kialakításuk  folyamatban  van.  A  jogszabály 
megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nincs, szakmailag a fentebb említett 
okok miatt indokolt.

Részletes indokolás

1-6. §-hoz: az intézményi átszervezésekkel kapcsolatos névváltozások indokolják.

7.§-hoz: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban 
meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap 



lehet,  valamint  a  12.  §  (1)-(2)  bekezdése  szerint  a  módosító  rendelkezés  a  hatálybalépéssel 
végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát 
veszti.

Budapest, 2012. október 11.

dr. Peitler Péter 
jegyző

Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. október 15.

dr. Peitler Péter
jegyző



1. számú melléklet az átalakításokból eredő módosítások átvezetését célzó, egyes helyi 
önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 50/2012. (X 15.) számú önkormányzati 

rendelethez 

„ 3. számú melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és 
térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelethez:

„Nappali ellátás térítési díjai a Gyöngyvirág Szociális Szolgálatban
(a fogyatékkal élők részére)

1.A térítési díj összege nappali ellátás esetén:

1.1. A szolgáltatási önköltség összege: 4.030 Ft/nap

1.2. Az intézményi térítési díjösszege: 2.420 Ft/nap

1.3. A személyi térítési díj összege:

 A B

1. Jövedelem (Ft) Fizetendő személyi térítési díj (Ft/nap)

2. 0 – 42.750 0

3. 42.751 – 57.750 100

4. 57.751 – 72.750 240

5. 72.751 – 87.750 380

6. 87.751 – 102.750 520

7. 102.751 – 117.750 680

8. 117.751 – 840

2. A térítési díj összege nappali ellátást étkezéssel igénybevevők esetén: 

2.1. A szolgáltatási önköltség összege: 4.779 Ft/nap

2.2. Az intézményi térítési díj összege: 3.170 Ft/nap

2.3. A személyi térítési díj összege:

 A B

1. Jövedelem (Ft) Fizetendő személyi térítési díj (Ft/nap)

2. 0 – 42.750 0

3. 42.751 – 57.750 200

4. 57.751 – 72.750 400

5. 72.751 – 87.750 600

6. 87.751 – 102.750 800

7. 102.751 – 117.750 1.000

8. 117.751 – 1.200

„



2. számú melléklet az átalakításokból eredő módosítások átvezetését célzó, egyes helyi 
önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 50/2012. (X. 15.) számú önkormányzati 

rendelethez 

„ 4. számú melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és 
térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelethez:

A szociális ellátásokat nyújtó intézmények és telephelyeik

1. Budapest  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc –  Pestszentimre  Önkormányzat  Borostyán  Szociális 
Szolgálat (1188 Budapest, Címer utca 88.)

2.  Budapest  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc –  Pestszentimre  Önkormányzat  Életfa  Szociális 
Szolgálat (1184 Budapest, Lakatos utca 9.)

2.1.  Budapest  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc –  Pestszentimre  Önkormányzat  Életfa  Szociális 
Szolgálat Ezüstfenyő Nappali Szolgálat (1183 Budapest, Gyömrői út 178.)
2.2.  Budapest  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc –  Pestszentimre  Önkormányzat  Életfa  Szociális 
Szolgálat Napraforgó Nappali Szolgálat (1183 Budapest, Gárdonyi Géza utca 14.)
3.  Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc –  Pestszentimre Önkormányzat Gyöngyvirág Szociális 
Szolgálat ( 1182 Budapest, Marosvásárhely utca 6–8.)
3.1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Gyöngyvirág Szociális 
Szolgálat Reménység Nappali Szolgálat (1182 Budapest, Fogaras utca 1.)
4. Budapest  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc –  Pestszentimre  Önkormányzat  Somogyi László 
Szociális Szolgálat (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.)
5. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat  Csibész Családvédelmi 
és Módszertani Központ (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 11.)
5.1. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Csibész Családvédelmi 
és Módszertani Központ Családsegítő Szolgálata (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.)
5.2. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Csibész Családvédelmi 
és Módszertani Központ Pestszentimrei Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata (1188 Budapest, 
Táncsics Mihály utca 53.)


