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

30/2000. (X.03.) sz. önkormányzati rendelet  
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és 

térítési díjáról szóló 9/2000.(IV.1.) számú rendelet módosításáról 
Budapest XVIII.kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92. §. és 138. §-
ban kapott felhatalmazás alapján, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. §-ban foglalt 
kötelezettségnek eleget téve, továbbá a módosított 6/2000. (VII.6.) SZCSM rendelet alapján az 
alábbiak szerint módosítja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 
és térítési díjáról szóló 9/2000. (IV.01.) számú rendeletét, továbbiakban: Alaprendeletét. 
1. § Az Alaprendelet 11. § (2) bekezdésében szereplő, a gyógyszerfelhasználás 
nyilvántartására  vonatkozó  9. sz. melléklete a jelen rendelet 1. számú melléklete  szerint 
módosul.  
A rendelet mellékletre utaló szövege változatlan marad. 
2. § Az Alaprendelet 19. §.(1) bekezdésében szereplő 14.számú, a térítési díjak nyilvántartására 
vonatkozó melléklete a jelen rendelet 2. számú melléklete  szerint módosul.  
3. § Az Alaprendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 (1) "Az intézményvezető feladata a rendelet 14. számú, étkeztetésre vonatkozómelléklete 
szerinti  igénybevételi napló vezetése és ellenőrzése. 
4. § Az Alaprendelet 13. §. (5). bekezdésében szereplő, az intézmény vezetőjére vonatkozó 
látogatási és esemény napló vezetését előíró 11. számú melléklet, jelen rendelet 3. számú 
melléklete szerint módosul.  
A rendelet mellékletre utaló szövege változatlan marad. 
5. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell. 
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Általános indokolás 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vételére és térítési díjára vonatkozó 
1/2000. /I.7./ számú SZCSM rendelet a 2000. július 9-én hatályba lépett 6/2000./VII.6./ SZCSM 
rendelettel módosult, mely csak bizonyos mellékletek vonatkozásában jelent változást. 
E módosítás az önkormányzati rendeletet is érinti. 

Részletes indokolás 
1.  §-hoz A Kormányrendelet megváltoztatta az Egyéni gyógyszer felhasználási napló 
vezetésének módját. Különös tekintettel a "térítésmentes" és "térítésköteles" gyógyszerek külön 
vezetésére és naplóban történő feltüntetésére. Fel kell továbbá tüntetni a térítés ellenében felírt 
gyógyszer díját, mert az új szabályozás kiemelten és részletesen rendelkezett bizonyos 
gyógyszercsoportokról, azok összeállításáról és az ellátásban részesülő hozzájárulási 
kötelezettségéről. Az önkormányzati rendelet 9. számú mellékletét érinti a változás. 
2-3.  §-hoz A Kormányrendelet megváltoztatta az étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló 
vezetési módját a változás az  Alaprendelet 14. számú  mellékletét érinti, valamint az Alaprendelet 
19. §. (1) bekezdésének szövegét is. 
4. §-hoz A Kormányrendelet megváltoztatta az intézmény vezetőjére vonatkozó, nappali 
ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplóját. A  változás az  eredeti rendelet 10. számú 
mellékletét érinti. 
5. §-hoz Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
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A rendelet kihírdetésék dátuma: 2000. október 3.  
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