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9/2000. (IV.01. ) sz. rendelet 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről  

és térítési díjáról  
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.) 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 megalkotja a személyes 
gondoskodást nyújtó  szociális ellátások igénybevételét és térítési díját szabályozó  rendeletét: 
I. fejezet  Általános rendelkezések 
1. §  A rendelet célja 
E rendelet célja, hogy az önkormányzat  szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások igénybevételét és meghatározza a fizetendő térítési díjakat. 
2. §  A rendelet személyi hatálya 
 1.) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Budapest XVIII. ker. területén állandó bejelentett 
lakással rendelkező 
       - magyar állampolgárokra, 
           - állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, 
           - magyar hatóság által menekültként elismertekre 
  2.) Az Európai Szociális Kartát aláíró országok jogszerűen Magyarországon tartózkodó 
állampolgárai az Szt. 7.§. (1) bekezdés által meghatározott szolgáltatásokra jogosultak. 
 3.) A hajléktalanokra akkor terjed ki a rendelet hatálya, ha tartózkodási helyként a XVIII. 
kerületet jelölik meg. 
 4.) Hatáskörtől és illetékességtől függetlenül is el kell járni, ha a XVIII. kerület területén 
tartózkodó személynek élete, testi épsége közvetlenül veszélyeztetett, de értesíteni kell a hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező szervet és a szolgáltatást velük kell megtéríttetni. 
3. §  A rendelet tárgyi hatálya 
E rendelet  tárgyi  hatálya kiterjed a szociális ellátások közül: 
             a ) az alapellátás keretében : 
                              - az étkeztetés (Szt. 62. § ) 
                              - a házi segítségnyújtás ( Szt. 63. § ) 
                              - a családsegítés ( Szt. 64 - 65. § ) 
             b ) a szakosított ellátás keretében : 
                               - a nappali ellátást nyújtó intézmény ( Szt. 75 - 79.A § )  
                               - az átmeneti ellátást nyújtó intézmény ( Szt. 80 - 85. § ) 
szolgáltatásai  igénybevételének módjára és térítési díjára. 
4. §  A szociális ellátásokat nyújtó intézmények 
 1 )  Családsegítő Szolgálat (1181. Bp. Kondor Béla stny. 17.) 
  2 )  Egyesített Gondozási Szolgálat  (1181. Bp. Kondor B. sétány 17.) 
     - Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (1181 Budapest Marosvásárhely u. 6-8.) 
     - Időskorúak Átmeneti Segítő Gondozóháza (1181 Budapest Kondor B. stny 17.) 
     - I. sz. Gondozási Központ  (1181. Bp. Gárdonyi u. 14.) 
     - II. sz. Gondozási Központ  (1188. Bp. Címer u. 89.) 
     - III. sz. Gondozási Központ (1181. Bp. Gyömrői u. 178.) 
     - IV. sz. Gondozási Központ (1181. Bp. Kondor B. sétány 17.) 
     - V. sz. Gondozási Központ  (1181. Bp. Fogaras u. 1.) 
 3 ) A  gondozási központok működési területeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.  
II. fejezet  A szociális intézmények igénybevétele 
5. §  A szociális ellátás iránti kérelem 
 1) A rendelet 3. §-ában meghatározott intézmények szolgáltatásainak igénybevételére 
vonatkozó eljárás kérelemre indul.  
  2)  A kérelem benyújtására 
 - a kérelmező személyesen,  
 - törvényes képviselője által vagy  
 - gondnokolt esetén a kijelölt gondnoka  által jogosult.  
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6. §  A kérelem benyújtása 
 1)  A szociális ellátás iránti kérelmet az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, az Időskorúak 
Átmeneti Segítő Gondozóháza és a területileg illetékes gondozási központ vezetőjénél  kell benyújtani 
a 2. sz. melléklet szerinti nyomtatvány felhasználásával.                                  
 2)  Az intézményvezető a kérelmet a 3. sz. melléklet szerinti nyilvántartó lapon nyilvántartásba 
veszi és erről értesíti a kérelmezőt. 
7. §  Előgondozás 
 1) Előgondozást kell lefolytatni az Időskorúak Átmeneti Segítő Gondozóházához és az Értelmi 
Fogyatékosok Napközi Otthonához benyújtott kérelmek ügyében. 
 2) Az előgondozást végző személy a 10. sz. melléklet szerinti adatlapokat tölti ki. 
  3) Egyszerűsített  előgondozást kell lefolytatni a I. - V. Gondozási Központokhoz benyújtott 
kérelmek ügyében. 
 4) Az egyszerűsített előgondozás során az előgondozást végző személy a helyszínen 
tájékozódik az ellátást kérő személy életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, 
valamint mérlegeli azt, hogy  az intézmény szolgáltatása megfelel -e a kérelmező egészségi 
állapotának, szükségleteinek. 
 5) Az egyszerűsített előgondozást végző személy az 4. sz. melléklet szerinti adatlapot tölti ki. 
8. §  Családsegítő Szolgálat szolgáltatásának igénybevétele 
 1) A Családsegítő Szolgálat  szolgáltatásának igénybevétele önkéntes, kivéve az Szt. 37/C § 
és 65 . § (3) f) pontjában meghatározott aktív korú nem foglalkoztatottak esetét, amikor az 
önkormányzat  együttműködési kötelezettséget ír elő. 
 2) A  Családsegítő Szolgálat szolgáltatásának  dokumentálása, az igénybevevő és a 
családsegítő közötti kapcsolatfelvétel, a forgalmi naplóban történik a 6. és a 6/a. sz. mellékletek  
szerinti nyomtatványok felhasználásával. 
9. §  Az alapellátás igénybevétele 
A területileg illetékes gondozási központ vezetője az előgondozás lefolytatása után az étkeztetést, házi 
segítségnyújtást igénylőt a 5. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon értesíti az ellátás biztosításáról 
és a 7. és 7/a. sz. melléklet szerinti nyomtatványt vezeti a házi segítségnyújtásban részesülők 
nyilvántartására. 
A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a vezető gondozó az ellátást igénybe vevő 
egészségügyi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos javaslatának figyelembe vételével 
határozza meg. A gondozási feladatokban illetve az ellátást igénybe vevő egészségügyi állapotában 
bekövetkezett változást a 7. sz. melléklet szerinti „gondozási-ápolási” lapon kell vezetni. 
10. §  Az idősek klubja szolgáltatásának igénybevétele 
Az idősek klubgondozása iránti kérelem esetén a területileg illetékes gondozási központ vezetője  az 
előgondozást követően  
         - értesíti a kérelmezőt az  5. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon 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. ( alapellátás, 
átmeneti ellátás, ápolást gondozást nyújtó ellátás  keretében) 
11. §  Időskorúak átmeneti segítő gondozása 
 1) Az Időskorúak Átmeneti Segítő Gondozóházába azok az időskorú  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) Az átmeneti intézményi ellátást igénybe vevő részére az intézmény teljes körű /fizikai, 
egészségügyi és mentalis segítség nyújtást/ biztosít. 
Az ellátást igénybe vevő önellátási mértékének megfelelő besorolást a 8. sz. melléklet tartalmazza. 
Az ellátásban részesülő részére előírt gyógyszerfelhasználást a 9. sz. melléklet szerinti nyilvántartó 
lapon kell rögzíteni. 
 3) A kérelmeket az előgondozást követően az intézményvezető rangsorolja, a kérelmező 
egyidejű értesítése mellett. 
 4) Ha a kérelem nem teljesíthető a kérelmező egészségügyi, pszichikai állapota miatt vagy 
egyéb okból, a kérelmezőt  az intézményvezető a 3 tagú bizottság elutasító döntéséről értesíti,  illetve  
javaslatot tesz más ellátási forma igénybe vételére.  
12. §  Értelmi fogyatékosok nappali gondozása 
 1) A Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona középsúlyos értelmi fogyatékosok nappali 
ellátását biztosító intézmény. 
 2)  Az Értelmi Fogyatékosok  Napközi Otthonában nem gondozható :  
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                                      - 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) Az  intézménybe  történő felvétel  iránti kérelmet  az intézmény vezetője a 3. sz. melléklet 
szerinti nyilvántartásba veszi és megkezdi az előgondozást. 
 4) Ha a kérelem nem teljesíthető a kérelmet az intézményvezető a 3 tagú bizottság elutasító 
döntéséről értesíti, illetve javaslatot tesz más ellátási forma igénybe vételére. 
 5) Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonába az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni, 
a próbaidő 3 hónapnál hosszabb nem lehet. A próbaidő mértékéről az intézményvezető dönt. 
A kérelem teljesítéséről az intézmény vezetőjéből, az intézmény orvosából és az előgondozást végző 
asszisztensből álló 3 tagú bizottság dönt. 
Ha a kérelem  teljesíthető, a döntésről az intézményvezető értesíti a kérelmezőt és közli rangsorbeli 
helyét. 
13. §  Az intézményi férőhely elfoglalása 
 1) Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának és az Idősek Átmeneti Gondozóházának 
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)  Az Egyesített Gondozási Szolgálat intézmény 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 a 12. sz. melléklet 
szerint. 
 3) A  gondozás időtartama legfeljebb 1 év, ami kivételesen, ha a gondozás más módon nem 
oldható meg 1 évvel meghosszabbítható. A meghosszabbítás iránti kérelmet minden mellékletével ( az 
összes üggyel kapcsolatos dokumentumot)  az intézmény vezetője a Humánpolitikai Iroda útján a 
határidő lejárta előtt 60 nappal a Szociális Bizottság elé terjeszti elbírálás céljából. Az előterjesztéshez 
az intézmény által készített  környezettanulmányt is csatolni kell.  
 4) Kivételesen méltányolandó esetben, ha más megoldás nincs, soron kívül, legfeljebb 30 
napra gondozásba vehető a kérelmező.  Az intézményvezető a Humánpolitikai Irodán keresztül 
tájékoztatja a Szociális Bizottságot az esetről, a soron kívüliség elfogadtatása és szükség esetén a 
gondozás idejének meghosszabbítása céljából. 
 5) Az intézmény vezetője a 11. sz. melléklet szerinti látogatási és esemény naplót vezeti. 
14. §  Soron kívüli eljárás 
 1) A soron kívüli elhelyezési kérelemhez csatolni kell a soronkívüliséget megalapozó,  
igazolásokat. 
 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 10. sz. melléklet 
szerinti nyilvántartásnak kell tartalmaznia. 
 3) Az intézmény vezetője a Humánpolitikai Iroda útján a soronkívüliség iránti kérelmet a 
Szociális Bizottság elé terjeszti.     
Ha a  bizottság a soronkívüliséget megállapítja, a kérelmező a rangsor elejére kerül, a rangsorban 
csak egy újabb soron kívüli igény előzheti meg. 
 4) Ha van még kielégítetlen soron kívüli igény a rangsor elején, a Szociális Bizottság dönt 
arról, hogy melyik soron kívüli igény a sürgősebb, és az kerül a rangsor élére. 
15. §  Jogorvoslati eljárás 
 1) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését 
vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.  
 2)  I. fokon a Polgármester határozattal dönt. 
 3) Fellebbezés esetén a Képviselő-testület II. fokon jár el, a Szociális Bizottság előterjesztése 
alapján. 
III. fejezet  Térítési díj 
16. §  Intézményi térítési díj 
 1) A Képviselő-testület a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési 
díjat /intézményi térítési díj/  állapít meg, melynek mértékét rendeletben szabályozza. 
 2) Térítési díjat köteles fizetni: 
 a./ ellátást igénybe vevő jogosult 



Hatályon kívül helyezte a 35/2005. (IX. 06.) sz. rendelet: 2005. IX. 6.-tól 
 
 b./ szülői felügyeleti joggal, vagy gondnoki joggal felruházott törvényes  képviselő 
 c./ jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy. 
 3) Az intézményi térítési díj alapja: 
 - nappali ellátást nyújtó intézmény esetén: az élelmezés térítés, 
 - átmeneti intézmény esetén az egy ellátottra jutó önköltség napi összege 
 4) Az intézményi térítési díjakat intézményenként  és szolgáltatásonként a 13. sz. melléklet 
szerinti táblázat tartalmazza. 
 5) Az intézményi térítési díj az intézmény alapellátásainak díját  tartalmazza. A szolgáltatás 
önköltségét meghaladó mértékű térítés kérhető az alapfeladatot meghaladó, intézmény által szervezett 
külön vagy többlet szolgáltatásokért, programokért. 
17. §  Személyi térítési díj 
 1)  A személyi térítési díj a kötelezett által fizetendő térítés díj. 
 2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében biztosított szolgáltatás 
személyi térítési díjának megállapításánál a kötelezett rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe 
venni.  
Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződés kötött a térítés díj fizetésére a tartást és 
gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. 
Az életjáradéki szerződésben kikötött és kapott összeget a jogosult jövedelmébe be kell számítani. 
 3) A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 
 - nappali ellátás esetén:   30 %-át 
 - átmeneti elhelyezés esetén:  60 %-át          
 - étkezés igénybevétele esetén:  25 %-át          
 4)  A személyi térítési díj összege - melyet az intézményvezető állapít meg - nem haladhatja 
meg az intézményi térítési díj összegét. 
 5) Étkezés igénybevétele esetén az intézményi térítési díj összegéből jövedelme alapján az 
ellátottat a 13/a. sz. melléklet szerinti táblázat alapján kedvezmény illeti meg. 
 6) Étkezés igénybevétele esetén, akinek a jövedelme a havi 20.000.-Ft összeget nem éri el, 
ingyenes ellátásban részesül ha jelentős készpénz , ingó, vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, 
illetve ezek hiányában térítési díj fizetésére köteles és képes hozzátartozója nincs. 
 7) Étkezés igénybevétele esetén a személyi térítési díj megegyezik az intézményi térítési díjjal, 
ha a kötelezett havi jövedelme - családban élőnél - az egy főre eső havi jövedelem a 42.500.-Ft/hó 
összeget eléri. 
 8)  A  nappali ellátást nyújtó Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában a személyi térítési díj 
összege, a jogosult havi jövedelmének vagy ha jövedelemmel nem   rendelkezik az őt gondozó család 
egy főre jutó havi jövedelmének 30 %-a. 
Amennyiben az gondozott egészségügyi intézményben áll kezelés alatt, vagy egyéb okból távol van, a 
távollét időtartamára a jövedelmének, vagy ha jövedelemmel nem   rendelkezik az őt gondozó család 
egy főre jutó havi jövedelmének 10 % - át köteles térítési díjként megfizetni.   
 7) Az Időskorúak Átmeneti Segítő  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. 
18. §  Jogorvoslati eljárás  
 1) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését 
vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.  
 2) I. fokon a Polgármester határozattal dönt a térítési díj összegéről. 15 napon belül 
fellebbezéssel lehet élni. 
 3) Fellebbezés esetén a Képviselő-testület II. fokon jár el, a Szociális Bizottság előterjesztése 
alapján. 
19. §  Térítési díjak nyilvántartása 
 1) Az intézmény vezető feladata a 14-15-15/a-15/b-15/c. számú mellékletekben  lévő 
nyomtatványok vezetése, illetve ellenőrzése. 
 2) A gondozónő feladata: 
 - a gondozási napló vezetése 
 - a gondozási időt összesítő lapok vezetése 
IV. fejezet  Záró rendelkezések 
20. § 1) Az új intézményi térítési díjat 2000. április 1. napjától kell alkalmazni. 
 2) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 



Hatályon kívül helyezte a 35/2005. (IX. 06.) sz. rendelet: 2005. IX. 6.-tól 
 
 3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított 8/1995. 
/III.23./ sz. önkormányzati rendelet.  
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
A rendelet megalkotását szükségessé tették a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről és térítési díjáról megjelent új szabályozások. 

Részletes indokolás 
I. fejezet  1. § - 4. § A rendelet célját fogalmazza meg, azaz azt a szükségszerű szabályozást, 
melyet a törvényi változások indokolnak. 
A rendelet személyi hatályát - tekintettel az igénylők széles körére - konkretizálni szükséges. 
Tárgyi hatálya a szociális törvény szabályainak megfelelően került átemelésre a helyi rendeletbe. 
A szociális ellátásokat nyújtó intézmények  és azok tagintézményei címmel e rendeletben kerülnek 
felsorolásra. 
II. fejezet  5. § - 6. § Az új törvényi szabályozásnak megfelelően rendelkezik az ellátás iránti 
kérelem benyújtásának módjairól. 
7. § Meghatározza az előgondozás  és az egyszerűsített előgondozás szükségességének 
területeit. 
Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonába és az Idősek Átmeneti Segítő Gondozóházába történő 
felvételnél szükségesnek tartjuk az előgondozást teljes körben elvégezni, mert az szolgál csak a 
megfelelő széles körben a szükséges adatokkal a leendő gondozottról.  
Meg kell pontosan állapítani, hogy az intézmény megfelel - e a leendő gondozott elvárásainak, illetve 
az intézmény képes - e alkalmas - e fogadására. 
8. § Meghatározza a Családsegítő  Szolgálat szolgáltatásának igénybe vételét és a nyilvántartások 
vezetését. 
9. § - 10. § Az alapellátást /étkezés, házi segítségnyújtás, családsegítés/  minden jogos 
kérelmezőnek biztosítani kell. 
Az idősek klubja is a gondozási központokban működik, de már szakosított szolgáltatás, kötött 
létszámkerettel. 
11. § - 12. §  Az Időskorúak Átmeneti Segítő Gondozóházába  Szt. 82. § megfogalmazása szerint 
azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik 
önmagukról betegségük miatt  vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. 
A kérelmeket az intézményvezető a benyújtáskor nyilvántartásba veszi, az előgondozás lefolytatása 
után rangsorolja. Ha a kérelem nem teljesíthető, az intézményvezető elutasítja. 
Az intézményvezető az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonába való felvételkor hasonlóan jár el, 
mint az Időskorúak Átmeneti Segítő Gondozóháza vezetője, a kérelmet nyilvántartásba veszi a 
benyújtást követően, majd az előgondozás lefolytatása után rangsorolja. 
A kérelmet el kell utasítani jelen rendelet 12.§ 2) pontjában felsorolt esetekben. A szociális törvény 
77.§-a és a 2/2000. /I.7./ SZCSM. rend. 81.§-a sorolja fel a kizáró okokat. 
13. § A szociális törvény és a miniszteri rendelet az ellátást igénylők megfelelő sorrendiségben 
történő elhelyezését, módját s a megállapodás tartalmát szabályozza, jelen rendeletben e szabályozás 
került megjelenítésre. 
14. § A soron kívüli eljárás kivételes eljárás, csatolni kell a kérelemhez a soronkívüliséget 
megalapozó igazolást.  
A döntést a Képviselő-testület Szociális Bizottsága hozza meg. 
15. § Az intézményvezető döntése ellen a szociális törvény rendelkezése alapján az írásos döntés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül panasz benyújtására van lehetőség, erre fel kell hívni a 
kérelmező figyelmét. 
III. fejezet  16. § Meghatározza a térítési díjra kötelezettek körét, az intézményi térítési díj 
alapját és összegét. 
17. § - 18. § - 19. § Meghatározza a személyi térítési díj fogalmát, összegét, az ingyenes ellátás 
feltételeit, illetve a nyilvántartási kötelezettséget. 
IV. fejezet  20. § Hatályon kívül helyezi a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló többször módosított 8/1995./III.23./ sz. önkormányzati rendeletet, ezzel egyidejűleg 
kihirdeti jelen rendelet hatályba lépésének idejét. 
Az új intézményi térítési díj hatályba lépésének időpontja 2000. április 1. 
  
B u d a p e s t ,  2000. március 30.  
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
j e g y z ő polgármester 
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A rendelet kihírdetésének dátuma:    2000. április  1. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.  
j e g y z ő  
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