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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
…/2009. (…...) számú 

R E N D E L E T E 
 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
37/2008. (XII.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló 37/2008. (XII.22.) számú önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:  
 

1. § 
 
Az R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„4. § Az Önkormányzat által nyújtott alap- és szakosított ellátások formái: 
   a) az alapellátások körén belül: 
 aa) étkeztetés; 
 ab) házi segítségnyújtás; 
 ac) családsegítés; 
 ad) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 
    ae) nappali ellátás (ezen belül hajléktalanok nappali melegedője és idősek 

klubja). 
  b) a szakosított ellátások körén belül az időskorúak gondozóháza.” 

 
2. § 

 
Az R. 10. §-ának (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(8) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az SzTv. 65. §–ának (4) 

bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetében térítésmentesen, 
más esetekben térítési díj ellenében kell biztosítani.” 

 
3. § 

 
Az R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„11. § (1) A nappali ellátás keretében az Önkormányzat 
   a) hajléktalan személyek; 
   b) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk 

miatt szociális és mentális támogatásara szoruló, önmaguk ellátására 
részben képes személyek  

ellátásáról gondoskodik. 
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(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátás keretében nappali 
melegedő működik. A hajléktalan személyek részére ezt az ellátást 
térítésmentesen kell biztosítani. 
 (3) A (2) bekezdés szerinti nappali ellátást az Önkormányzat ellátási 

szerződés útján biztosítja. Az ellátás egyéb részletes szabályait az 
ellátási szerződésben kell szabályozni.” 

 
4. § 

 
Az R. 12. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul, ezzel 
egyidejűleg a 12. §-t megelőző címek törlésre kerülnek: 
„(1) A 11. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti ellátás keretében idősek klubja 
működik, amely a szociálisan és mentálisan támogatásra szoruló, önmaguk 
ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál.” 

 
5. § 

 
Az R. 13. §-át megelőző cím az alábbiak szerint módosul: 

„III. Fejezet 
A SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS 
Időskorúak gondozóháza” 

 
6. § 

 
Az R. 14. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(2) A személyes gondoskodás igénybe vételére  irányuló kérelmet minden 
esetben az ellátást nyújtó intézményi egység  vezetőjéhez kell benyújtani.” 
 

7. § 
 
Az R. 15. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(3) A személyes gondoskodás iránti kérelemhez - a családsegítést  és a 
hajléktalan személyek nappali ellátását kivéve - mellékelni kell: 
   a) az egészségi állapotot tanúsító háziorvosi igazolást; 
   b) az igénylő és családtagjai jövedelmére vonatkozó jövedelemnyilatkozatot 

és az azt alátámasztó igazolásokat; 
   c) az igénybe vételre és a kedvezményekre való jogosultság 

megállapításához szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat;  
   d) külön jogszabályban előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat.” 
 

8. § 
 
Az R. 16. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(2) Az ellátást meg kell szüntetni, ha: 
   a) a jogosultság megszűnik; 
   b) az indokoltság megszűnik; 
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   c) - az időskorúak gondozóházában ellátottak kivételével - az igénybevevő 
lakóhelye, illetve életvitelszerű tartózkodási helye az Önkormányzat 
illetékességi területén kívülre kerül; 

   d) jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.” 
 

9. § 
 
Az R. 21. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„21. § Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a szolgáltatást 
nyújtó intézmény vezetőjének valamely döntését vitatja, az arról szóló 
értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül panasszal fordulhat - a 
Szociális és Egészségügyi Intézmény igazgatója útján - az Önkormányzathoz. 
A panaszt a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság bírálja el.” 
 

10. § 
 
Az R. 1. számú mellékletének III. alpontja  helyébe a jelen rendelet melléklete 
kerül, illetve az 1. számú melléklet a jelen rendelet melléklete szerinti IV. 
alponttal egészül ki.. 

 
11. §  

 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban 
levő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit 
Jegyző 

 Dr. Derce Tamás 
polgármester 
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Melléklet 
 
III. Időskorúak Gondozóháza 
 
Intézményi térítési díj (Ft/nap) 3375 Ft/nap 
Személyi térítési 
díj (Ft/nap) 

3200 Ft/nap 

kerületi lakosok és az 
önkormányzattal együttműködési 
megállapodást kötött települések 
részére 

maximum a nyugdíj 60 %-a 

 
IV: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
Az 1993 évi III. törvény 65. § (4) bek. 
szerinti rászorultság esetén 

0 Ft 

Egyéb esetben 5000 Ft/készülék/hó 
 
  


