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22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályazza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által biztosított szociális alapszolgáltatások, 
gyermekjóléti alapellátások és szakosított szociális ellátások formáit, az egyes ellátásokra 
vonatkozó szabályokat és az intézményi térítési díjakat. 

Aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban 
Szt.) 92. § (l) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet 
alkot. A (2) bekezdés szerint a fenntartó önkormányzat az (l) bekezdés szerinti rendeletben 
szabályazza 

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit; 
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának 

módját; 
c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást 

nyújtani; 
d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás; 
e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait; 
j) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek 

körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; 
g) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással 

összefüggő kérdéseket. 

Budapest Főváros Kormányhivatala ellenőrzést tartott a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központban (a továbbiakban: Bárka), amelynek során észrevételezte, hogy a Rendelet nem 
tartalmazza az Szt. 92. § (2) bekezdés c )-e) és g) pontjában foglaltakat, valamint részben 
szabályazza a b) pontot. 

A Rendelet módosítását elsősorban a fenti észrevétel indokolja. A g) ponttal kapcsolatos 
szabályozásra továbbra sem teszek javaslatot, mert az nem indokolt. Néhány egyéb 
rendelkezés módosítását javasol om az alábbiak szerint. 

A Rendelet szerint a személyi térítési díjat egy hónapra előre, a hónap tizedik napjáig kell 
megfizetni. A Bárka szolgáltatásai közül a házi segítségnyújtás és a gyermekek átmeneti 
otthona ellátás vonatkozásában célszerű a térítési díjat utólag megfizetni figyelemmel arra, 
hogy ezen szolgáltatások esetében a gondozási órák, illetve az ellátási napok előre nem 
határozhatók meg. 

A Rendelet tartalmazza a bölcsődei kiegészítő szolgáltatások formáit és díját, de nem 
rendelkezik a szolgáltatások díja csökkentésének vagy elengedésének lehetőségéről. A napi 



gyakorlat során többször felmerült - egészségügyi problémák esetén - ennek a 
szükségessége. Az a kisgyermek például, aki egészségügyi okból az ingyenes bölcsődei 
gondozást nem tudja igénybe venni, az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás keretében 
kaphat megfelelő ellátást, amely szolgáltatás folyamatos igénybevételéhez azonban szociális 
alapon indokolt lehet kedvezményt biztosítani. Az erre irányuló kérelmet célszerűen az 
intézményvezető bírálja el. 

Az adósságkezelés ellátás jogszabályváltozás folytán megszűnt, helyette települési 
támogatást nyújt az Önkormányzat, ennek átvezetése szükséges a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ kiegészítő szolgáltatásai között. Ugyancsak jogszabályváltozás 
folytán szűnt meg az Egyesített Bölcsődékben a fogyatékos gyermekek korai habilitációs és 
rehabilitációs célú nevelése, gondozása, amely feladat a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központhoz került át. 

Az ellátások biztosítása alcímben az ellátási szerződés útján biztosított ellátások köre 
kiegészül a helyben fogyasztással történő étkeztetéssel, melyet a hajléktalan személyek 
részére a Magyar Vöröskereszttel kötött ellátási szerződés útján biztosít az Önkormányzat. 

A magasabb szintű jogszabályokban foglaltak ismétlése nélkül teljes körűvé válik az 
Önkormányzat által ingyenesen biztosított ellátások felsorolása. 

Végül a hatályon kívül helyező rendelkezéseket magasabb szintű jogszabályváltozás 
indokolja. 

II. Hatásvizsgálat 

A Rendelet módosításával az Önkormányzat szinte teljes körűen szabályazza az Szt. 92. §(2) 
bekezdésében foglalt rendeletalkotási tárgyköröket Az egyéb rendelkezések pontosító 
jellegűek, illetve a jogalkalmazást segítik. A módosítások az ellátottak jogait nem érintik, 
illetve nem korlátozzák. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Rendelet módosítása a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és szervezeti feltételek mellett 
végrehajtható. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
mellékletében foglaltak szerint megalkotja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati 
rendeletet. 

Budapest, 2015. szeptember" 1r: 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2015. ( ...... ) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló szóló 22/2012. (V. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés ll. pontjában foglalt feladatkörében a következőket 
rendeli el: 

l. § 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelete 
(a továbbiakban: R.) 5. §-a a következő c) ponttal egészül ki: 

(Az intézményvezefőj 

"c) elbírálja a kiegészítő szolgáltatás díjának csökkentése vagy elengedése iránti 
kérelmet.". 

2. § 

(l) Az R. 6. § (l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél, a 
telephelyvezetőnél, illetve a családgondozónál lehet benyújtani.". 

(2) Az R. 6. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki: 

"(la) Az írásbeli kérelem benyújtásához az intézmény formanyomtatványt határozhat 
meg.". 

3. § 

Az R. 8.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(2) Az Önkormányzat ellátási szerződés útján biztosítja 
a) a 7.§ (l) bekezdés a) pont aa) alpontja, 
b) a 7. §(l) bekezdés g) pont gb) és gc) alpontja, 
c) a 7. §(l) bekezdés e) és f) pontja, 
d) a 7. §(2) bekezdés b) pont bb) alpontja és c) pont cb) alpontja, valamint 
e) a 7. §(3) bekezdés c) és d) pontja 

szerinti ellátást.". 

4. § 

Az R. 5. alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki: 

"8/A. §(l) Az intézmény vezetője külön eljárás nélkül, soron kívül biztosítja az ellátást, ha 
a gyermek elhelyezését azonnali végrehajtást elrendelő határozat alapozza meg. 
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(2) Az intézmény vezetője külön eljárás nélkül biztosíthatja az ellátást, ha 
a) a kérelmező önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni, és nincs 

olyan hozzátartozója, aki az ellátásáról gondoskodna, 
b) a kérelmező szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan igazolt kedvezőtlen 

változás következett be, amely az azonnali ellátást igényli, 
c) a kérelmező kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával 

helyrehozhatatlanul megromlott, és az igénylő életet vagy testi épséget veszélyeztető 

helyzetbe kerül, vagy 
d) azt a kerületi szociális vagy gyermekjóléti rendszer munkatársajavasolja.". 

5. § 

Az R. 9. §(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(2) A Bárka a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékat felhalmozák részére nyújtott 
települési támogatáshoz adósságkezelési, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt, 
valamint hátralékrendezési tervet készít.". 

6. § 

Az R. II. Fejezete az alábbi 6/A. alcímmel egészül ki: 

"6/A. Az ellátás megszüntetésének módja 

l O/ A. § Az ellátás megszűnik az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve 
törvényes képviselője közös megegyezésével.". 

7. § 

Az R. 15. §(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(2) Az Önkormányzat intézményitérítésidíj-mentesen biztosítja 
a) a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását, 
b) az idősek nappali ellátását, 
c) a bölcsődei gondozást, 
d) a családi napközi szolgáltatást, valamint 
e) a hajléktalan személyek átmeneti szállása szolgáltatást.". 

8. § 

(l) Az R. 16. §(l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(1) A személyi térítési díjat- az (la) bekezdésben meghatározott kivétellel- egy hónapra 
előre, a hónap tizedik napjáig kell megfizetni.". 

(2) Az R. 16. §-a az alábbi (la) bekezdéssel egészül ki: 

"(l a) A házi segítségnyújtás és a gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás igénybevétele 
esetén a személyi térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig kell megfizetni.". 
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9. § 

Az R. 9. alcíme a következő 19/A. §-sal egészül ki: 

"19/ A. § (l) A kiegészítő szolgáltatás díj a csökkenthető vagy elengedhető, amennyiben 
a) a gyermek egészségi állapota és 
b J a család szociális rászorultsága 

ezt indokolja. 
(2) A kiegészítő szolgáltatás díjának csökkentése, illetve elengedése iránti kérelemhez 

mellékelni kell 
a) a háziorvos vagy a szakorvos javaslatát, valamint 
b) a családtagokjövedelemigazolását.". 

10.§ 

Az R. 9. alcímének címében a "díj csökkentése" szövegrész helyébe a "díj és a kiegészítő 
szolgáltatás díjának csökkentése" szöveg lép. 

ll.§ 

Hatályát veszti az R. 
a) 9. § (3) bekezdése, valamint 
b) 10. §a) pontja. 

12.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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INDOKOLÁS 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításának elsődleges célja az, hogy az 
Önkormányzat teljes körűen szabályazza a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (2) bekezdésében foglalt 
rendeletalkotási tárgyköröket. Az egyéb rendelkezések pontosító jellegűek, illetve a 
jogalkalmazást segítik. A módosítások az ellátottak jogait nem érintik, illetve nem 
korlátozzák. 

Az l. § az intézményvezető feladatkörét bővíti a kiegészítő szolgáltatás díjának 
csökkentésével, elengedésével mint új jogintézménnyeL 

A 2. § pontosítja a kérelem benyújtásának helyét, amely ellátási formánként eltérő. Egyes 
ellátások igénybevételéhez indokolt lehet formanyomtatványt készíteni, melyre az 
intézmények kapnak felhatalmazást. A formanyomtatványok alkalmazása jelentősen segíti a 
j o g alkalmazást. 

A 3. §-ban az ellátási szerződés útján biztosított ellátások köre kiegészül a helyben 
fogyasztással történő étkeztetéssel, melyet a hajléktalan személyek részére a Magyar 
Vöröskereszttel kötött ellátási szerződés útján biztosít az Önkormányzat. 

A 4. § azon eseteket határozza meg, amelyekben az intézményvezető külön eljárás nélkül 
biztosítja, illetve biztosíthatja az ellátást, amelyek az Szt.-ben meghatározott soronkívüli 
esetekhez igazodnak További esetek meghatározása az alapellátásban nem indokolt 
figyelemmel arra, hogy az ellátás igénybe vétele ebben az esetben egyébként is gyorsan, 
"külön eljárás nélkül" történik. 

Az 5. §-ban annak átvezetése történt meg, hogy a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ kiegészítő szolgáltatásai között az adósságkezelés ellátás jogszabályváltozás folytán 
megszűnt, helyette települési támogatást nyújt az Önkormányzat. 

A 6. §-ban új rendelkezés az ellátás megszüntetésének módja. A jogintézményt az Szt. is 
szabályozza, ezért itt csak kiegészítő rendelkezésre van szükség. 

A 7. §-ban a magasabbszintűjogszabályokban foglaltakismétlésenélkül teljes körűvé válik 
az Önkormányzat által ingyenesen biztosított ellátások felsorolása. 

A 8. § a személyi térítési díj megfizetésére eltérő rendelkezést tartalmaz a házi 
segítségnyújtás és a gyermekek átmeneti otthona ellátás vonatkozásában. Ezen ellátások 
esetében célszerű a térítési díjat utólag megfizetni figyelemmel arra, hogy a gondozási órák, 
illetve az ellátási napok előre nem határozhatók meg. 

A 9. és 10. § a díj csökkenése, elengedése lehetőségét kiterjeszti a kiegészítő szolgáltatások 
díjára, valamint a kiegészítő szolgáltatás díja csökkentése, elengedése feltételeit tartalmazza. 
A kedvezményt egészségügyi okból szociális alapon lehet kémi. Az a kisgyermek például, 
aki egészségügyi okból az ingyenes bölcsődei gondozást nem tudja igénybe venni, az 
időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás keretében kaphat megfelelő ellátást, amely 
kiegészítő szolgáltatás folyamatos igénybevételéhez azonban szociális alapon indokolt lehet 
kedvezményt biztosítani. 

A ll. §-ban a hatályon kívül helyező rendelkezéseket jogszabályváltozás indokolja. 
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