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Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. ( …. ) önkormányzati rendelete  

a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. ( II.17. ) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § -ában, a 25. § (3) 

bekezdés b) pontjában, a 26. § -ában, a 32. § (1), bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 

45. § - ában, a 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, a 92. 

§ (1), (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (2) 

bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 142/B. § -ában kapott felhatalmazás alapján a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 

10., 11., és 11a. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

1. § A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet)  bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § -ában, a 25. § (3) 

bekezdés b) pontjában, a 26. § -ában, a 32. § (1), bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 

45. § - ában, a 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, a 92. 

§ (1), (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (2) 

bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 142/B. § -ában kapott felhatalmazás alapján a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 

10., 11., és 11a. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:” 
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2. § A Rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : 

„(4) Meg kell szüntetni a rendszeres ellátásként megállapított települési támogatásra való 

jogosultságot  

a) az együttműködés hiányát megállapító hónap utolsó napjával annak a személynek, aki a 

jogosultság felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza, különösen, ha 

aa) jövedelmi vagy vagyoni viszonyaira vonatkozó adatokat nem szolgáltat vagy 

ab) jövedelmi vagy vagyoni viszonyaira vonatkozóan téves adatot szolgáltat vagy az eljáró 

szociális hatóságot jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan megtéveszti vagy 

ac) a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé. 

b) a  jogosult halála esetén az elhalálozás hónapjának utolsó napjával. 

c) ha a jogosult lakcíme a támogatás folyósításának ideje alatt megváltozik a változás 

hónapjának utolsó napjával.” 

 

3. § (1) A Rendelet 12. § (1 ) bekezdés új i) ponttal egészül ki: 

„i) a családban testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott), vagy 

autizmussal élő, vagy halmozottan sérült 16. életévét be nem töltötte gyermek sajátos nevelési 

igénye miatt korai fejlesztés költségei veszélyezteti a család anyagi biztonságát.” 

(2) A Rendelet 12. § (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

„(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben - kivéve az ab), a g), a h) és az i) pontban 

foglalt eseteket - a települési támogatás az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, de 

nem haladhatja meg a tényleges költség mértékét. 

 
 

(3) A Rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Azon öregségi nyugdíjasok részre, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megadott kerületi átlagnyugdíjat – 

kérelemre – december hónapban egyszeri 5 000 Ft összegű települési támogatás állapítható 

meg feltéve, ha kérelmező nem jogosult kedvezőbb ellátásra.” 

 

(4) A Rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Az (1) bekezdés ab) pontjában meghatározott esetben 6 hónap időtartamra, a Prevenciós 

Központtal együttműködő aktív korú részére a települési támogatás havi összege az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-a.” 

 

(5) A Redelet 12. §-a új (12) bekezdéssel egészül ki. 

 

„(12) Az (1) bekezdésben i) pontban meghatározott esetben a települési támogatás az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-a, de nem haladhatja meg a tényleges költség 

30%-át.” 
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4. § (1) A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként a kérelmező által lakott 

lakásra 

a) fűtési támogatás november 1 - április 30 napjáig terjedő időtartamban,  

b) lakbér-hozzájárulás a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt., mint szolgáltatóhoz történő 

utalással; 

c) közüzemi díj támogatás, azaz a villanyáram-, a víz-és csatornahasználati díj, a 

gázfogyasztás-, a távhő-szolgáltatás-, a szemétszállítás díja,  a megjelölt szolgáltatóhoz történő 

utalással  

d) lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadás címén albérleti díj vagy közös költség 

támogatás   a díj, költség jogosultjához történő utalással 

állapítható meg.” 

(2) A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Fűtési támogatás állapítható meg annak a bérlőnek, haszonélvezőnek, tulajdonosnak, aki 

a) nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte; 

b) saját háztartásában legalább 3 kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató 

és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket tart el; 

feltéve, hogy a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 450%-át, egyedül élő esetében a 600%-át. 

 

5. § (1) A Rendelet 16. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) aki 80. életévét a kérelem benyújtásának időpontjában betöltötte feltéve, ha a (1) 

bekezdés aa) és b) pontjában foglaltak szerint nem jogosult támogatásra. 

(2) A Rendelet 16. § (1) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki: 

d) aki öregségi nyugdíjas és a R. 23. §. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott pályázati 

feltételeknek nem felel meg az egészségi állapota javításának, fenntartásának támogatása 

érdekében a kerületben található uszoda bérlet költségéhez egyszeri támogatást igényel.” 

 

(3) A Rendelet 16. § (3) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: 

c) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti települési támogatás összege az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összege.  

 

(4) A Rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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 (4) Az (1) bekezdésben szabályozott – kivéve a c) pont – települési támogatás iránti kérelem 

kötelező melléklete a háziorvos és/vagy kezelőorvos által felírt rendszeresen vagy esetenként 

szedett gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz költségének összegéről szóló igazolás.“ 

 

6. § (1) A Rendelet 18. § (1) bekezdése új d )ponttal egészül ki: 

„d) a szünidei étkeztetés időtartamára a szülő/törvényes képviselő kérelmére a déli meleg 

főétkezés költségére.”   

 

 

7. § (1) A Rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

“(4) A 18. § (1) bekezdés b) és d) pontjában szabályozott települési támogatás 

a) iránti kérelem kötelező melléklete a köznevelési intézmény által igazolt tanévre szóló 

étkezési költség; 

b) összege 

ba) a kerületi önkormányzat által szervezett gyermekétkeztetés esetében a teljes költség  

bb) a nem a kerületi önkormányzat által szervezett gyermekétkeztetés esetében 

gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-a, de nem lehet 

több a tényleges költségnél; 

c) a kerületi önkormányzat által biztosított diétás gyermekétkeztetés esetében a szülő által 

fizetendő étkezési térítési díjból maximum napi bruttó 400 Ft.” 

 

7. § (1) A Rendelet 24. § (1) bekezdése d) ponttal egészsül ki: 

“d) aki az adott költségvetési évben 2 hónapos kortól 14 éves korig gyermeke részére - a 

házi gyermekorvos javaslatára a meningococcus-B baktérium által okozott fertőző agyhártya- 

agyvelőgyulladás  elleni védő oltássorozat költségének átvállalását igényli. 

 

(2) A Rendelet 24. § az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 

“(5) A támogatás összege az (1) bekezdés d) pontja esetében az oltássorozat költségéhez, 

gyermekenként 30.000,- forint, de nem haladhatja meg a teljes költség 50%-át. 

 

8. § (1) A Rendelet 25. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) (1) bekezdés c)-e) pontjában és a (2) bekezdésben szabályozott esetekben gyermekenként 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 300%-a, de nem haladhatja 

meg a költség 50%-át. 

 

9. §  A Rendelet 33. § az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki: 

„(11) A nyugellátásban részesülők részére szállító szolgáltatást nyújt, elsősorban 

egészségügyi ellátás és bevásárlás igénybevételéhez. A szolgáltatást az erre a célra kijelölt 
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elérhetőségen kell jelezni. A szolgáltatás biztosításáról a szolgáltatást nyújtó intézmény 

vezetője, vagy az általa megbízott személy dönt.” 

 

10. § A Rendelet 33. § az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki: 

„(11) A nyugellátásban részesülők részére szállító szolgáltatást nyújt, elsősorban 

egészségügyi ellátás és bevásárlás igénybevételéhez. A szolgáltatást az erre a célra kijelölt 

elérhetőségen kell jelezni. A szolgáltatás biztosításáról a szolgáltatást nyújtó intézmény 

vezetője, vagy az általa megbízott személy dönt.” 

 

10. § (1) A Rendelet 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A települési támogatások méltányosságból történő megállapítása esetén  

a) a megállapított települési támogatás összege nem haladhatja meg a települési 

támogatás rendeletben meghatározott mértékét.  

b) a rendkívüli települési támogatás  – egy naptári éven belül – az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének hatszorosánál magasabb nem lehet; 

c) a 16. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti  települési támogatás összege, a 

kérelmező igazolt havi rendszeres gyógyszerköltségének 50%-a, 100 forintra felfelé 

kerekítve, de nem lehet magasabb havonta 3.500-forintnál.” 

 

11. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.  

 12. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2019. április 1. napján lép hatályba. 

         (2) E rendelet 1. §-a a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

     

Dr. Bujdosó Sándor Dr. Tóth József 

jegyző polgármester 
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Melléklet a .. /2020. (…..) önkormányzati rendelethez  

1. melléklet a 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez 

 

Szolgáltatás 

megnevezése 
Egység Fő 

Önköltsé

g 

eFt 

Központi 

támogatás 

eFt. 

Központi 

támogatás 

összege egy 

egység/Ft 

Intézményi 

térítési díj 

Ft/egység 

Átmeneti elhelyezést 

nyújtó ellátás 

 

nap 

70 173 376 
összesen: 129 485,- 

ebből 

bértámogatás: 61 729,-   

üzemeletetési támogatás: 

67 756,-  

- 6767/nap 

Idősek 

nappali 

ellátása 

Napközbeni 

tartózkodás 
ellátási 

nap 

970 405 681 184.300 190.000 
 
917~ 915 
/nap 
 
 
 
 
925/nap 

Étkeztetés 
350     

Összesen 
    

1840/nap 

Fogyaté- 

kos 

személyek 

nappali 

ellátása 

Napközbeni 

tartózkodás 

ellátási 

nap 

30 66 794 18 190 606 320 6507 ~ 6.505 

/nap 

Étkeztetés 30 9.108 2 480 82 680 887 ~ 
885/nap 

Összesen 30 
 

20.670 
 

7.390/nap 

       

Étkeztetés 

Helyben/ 

elvitel ellátási 

nap 

400 118.188 26.144 65.360 925/nap 

Kiszállítás 350 106.900 22.876 65.360 965/nap 

Összesen 750     

Házi 

segítség- 
nyújtás 

Szociális 

segítés gondo- 

zási 

óra 

10 471.114 250 25.000 

 

   330.000 

 

388~ 

390/óra 

Személyi 

gondozás 
420 138.600 

Összesen 430 
    

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

ellátási 

nap 
220 45.803 5.991 220 45.803 

 

 



7 

 

Szolgáltatás 

megnevezése 
Egység Fő 

Tárgyévi 

kts.vetés 

eFt 

Önköltség 

eFt 

Központi 

támogatás 

Számított 

önköltség 

(fő) 

Intézményi 

térítési díj 

Ft/egység 

Bölcsődei 

gondozási díj 
nap (230) 980 1 278 259 636 079 642 180 2 822 1 270 

Családi 

bölcsőde  
nap (240) 90 194 198 131 198 63 000 6 074 1 519 

Gyermekek napközbeni ellátása esetén az élelmezés  

Bölcsődei ellátás: nyersanyagköltség ÁFA-val növelt összege: 393,7 Ft/nap 

  



8 

 

Általános Indokolás 

 

A rendelet módosítása a helyi segélyezés tapasztalatok és a Lendületben 2.0., önkormányzati 

középtávú program alapján elfogadott intézkedések végrehajtását szolgálja. Az intézményi 

térítési díj felülvizsgálatával jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A Fenntartó 

minden április 1 napjáig köteles felülvizsgálni az egyes szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatások intézményi térítési díj összegét.  

 

Részletes Indokolás 

1.§ - hoz 

Preambulum pontosítása, a hatályos jogszabályok figyelembevételével. 

2.§ - hoz 

A javaslat a rendszeres ellátások megszüntetésének eseteit pontosítja.  

 

3.§ -hoz 

A javaslat a rendkívüli létfenntartás körébe tartozó támogatási eseteket bővíti. 

Önkormányzatunk a kiemelt figyelmet fordít azokra a családokra, ahol a családban testi, 

érzékszervi, értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott), vagy autizmussal élő, vagy 

halmozottan sérült gyermek van. A gyermek fejlesztése, ellátása igényli, hogy a családok a 

köznevelési rendszerben működő jelenlegi korai fejlesztés lehetőségei mellett más 

szolgáltatásokat is igénybe vegyenek. Tapasztalható, hogy ennek költségei veszélyezteti a 

család anyagi biztonságát, megemeli a család kiadását. 

Az elmúlt évben 203 igény érkezett. A javaslat pénzügyi vonzata szerepel a 2020.évi 

költségvetésben. 

A javaslat pontosította a december hónapban megállapítható egyszeri támogatás feltételét. 

Beemeltük, hogy az elbírálás során vizsgálni kell, hogy a kérelmező jogosult-e más, kedvezőbb 

ellátásra. 

Pénzügyi vonzata: nincs 
 

A javaslatban pontosítottuk a támogatás időtartamát, azon aktív korúak esetében, akiket 

egészségállapotuk miatt töröltek az álláskeresők nyilvántartásából. A Prevenciós Központ 

szakmai tapasztalata alapján a meghatározott 6 hónap időtartam elegendő a megfelelő 

segítségnyújtásra.  

Pénzügyi vonzata: nincs 

4.§ -hoz 
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A javaslat pontosítja a fűtési támogatás időtartamát, tárgyév november 1 - április 30 napjáig 

terjedő időtartamban.  A pontosítás nem éri hátrányosan az állampolgárokat, mert eddigi 

gyakorlat szerint is hat hónapra történt a támogatás. Az eljárást egyszerűsíti az állampolgárok 

részére.   

A javaslatban a közüzemi díj támogatás típusait soroltuk fel: a villanyáram-, a víz-és 

csatornahasználati díj, a gázfogyasztás-, a távhő-szolgáltatás-, a szemétszállítás díja, az albérleti 

díj és a közös költség. Célunk, hogy rögzítsük az igényelhető közüzemi szolgáltatások 

kiadásaihoz való támogatást.     
 

A javaslat a fűtési támogatás jövedelmi értékhatárának megemelését tartalmazza. Egy  

háztartásban élők egy főre jutó jövedelmi értékhatárát az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 400%-ról (114.000,- Ft.)  450%-ra (128. 250,-Ft.).  

Pénzügyi vonzata: nincs 

5.§ -hoz 

A javaslat a 80. életévét betöltött állampolgárok részére nyújtott gyógyszertámogatás feltételeit 

pontosítja. A segélyezési tapasztalatok alapján egyértelművé kell tenni, hogy a 80. életévét 

betöltöttek részére milyen feltételekkel kerül sor a megállapításra.  

A javaslat a gyógyszertámogatás körébe emeli be azt a támogatási formát, amikor az öregségi 

nyugdíjas az egészségi állapota javításának, fenntartásának támogatására, a kerületben található 

uszoda bérlet költségéhez pályázatot nyújtott be, de éves bérletet vásárolt vagy a Palatinus 

uszodába szeretne járni.  E két feltétel nem felelt meg a pályázati kiírásnak, ezért 

méltányosságból a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság segélyt állapított meg. Az időst 

érintő többlet adminisztráció elkerülése érdekében ezeket az eseteket beemeltük e támogatási 

körbe.   

Javasoljuk, hogy a települési támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összege. (28500,-Ft.) legyen. 

Pénzügyi vonzata: nincs 

6.§ - hoz 

A javaslat a szünidei étkeztetés időtartamára támogatja a családokat a térítési díj átvállalásával.  

2016-tól kötelező minden hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére (5 hónapos kortól legfeljebb 18. 

életévének betöltéséig) biztosítani a szünidei (tavaszi, nyári, őszi, téli) étkezést, amennyiben azt 

a hozzátartozó kérelmezi. A szolgáltatás nyújtása térítésmentesen, valamint a központi 

finanszírozás önkormányzatoknak csak a jogszabály által előírt feltételek esetében történik.  A 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy más okból hátrányos helyzetű 

családoknak fizetni kell. Az eddigi tapasztalatok alapján javasoljuk a támogatás bevezetését. 

2019. évben érintett gyermekek száma: 112 fő. 

 

Pénzügyi vonzata a 2020. évi költségvetésben szerepel. 

 

7.§ -hoz 

A javaslat  a szünidei támogatás mellékletét és összegét határozza meg: 

• kötelező melléklete az étkezési költség; 
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• összege a kerületi önkormányzat által szervezett gyermekétkeztetés esetében a teljes 

költség átvállalása. 

 

Pénzügyi vonzata a gyermekétkeztetés címrendjén szerepel a 2020.évi költségvetésben. 

8.§ -hoz 

A javaslat  az adott költségvetési évben 2 hónapos kortól 14 éves korig gyermek részére - a házi 

gyermekorvos javaslatára - a meningococcus-B baktérium által okozott fertőző agyhártya- 

agyvelőgyulladás  elleni védő oltássorozat költségének átvállalását jelenti. 2019. évben a 

Bexero védőoltássorozat költségéhez való hozzájárulást összesen 275 szülő kezdeményezte. 

 

A javaslat  a támogatás összegét gyermekenként 30.000,- forintban határozza meg. A 

tárgyévben a támogatás összege azonban  nem haladhatja meg a teljes költség 50%-át. 

 

Pénzügyi vonzata szerepel a 2020.évi költségvetésben. 

 

9.§ -hoz 

A javaslat pontosítás. 

Pénzügyi vonzata: nincs 

 

10.§ -hoz 

A javaslat a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság méltányossági jogkörét pontosítja. A 

rendszeres gyógyszertámogatás esetében javasoljuk szabályozni a támogatás összegét. A 

megállapítás során a megállapított települési támogatás összege, a kérelmező igazolt havi 

rendszeres gyógyszerköltségének 50%-a, 100 forintra felfelé kerekítve, de nem lehet magasabb 

havonta 3.500,-forintnál.  

 

Pénzügyi vonzata: nincs 

11.§ -hoz 

A javaslat új ellátásként veteti be az időseket segtő szolgáltatást. A Szociális Szolgáltató 

Központ 2019. évben próba jelleggel vezette be a szállító szolgáltatást. A gyakorlati 

tapasztalatok alapján elsősorban egészségügyi ellátás igénybevételére és nagyobb bevásárlás 

igénybe vételéhez kérték. Az intézmény az eljárás rendet elkészítette.  A szolgáltatás 

biztosításáról az  intézmény vezetője dönt. Rendszeresen 44 fő idős vette igénybe. 

Pénzügyi vonzata: szerepel a 2020.évi költségvetésben. 
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12.§ -hoz 

Az 1 számú melléklet a szociális szolgáltatások, gyerekjóléti ellátások, gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díjának 2020. évi mértékét szabályozza. A térítési díjak emelkedését az 

alábbi táblázatba gyűjtöttük össze.  

Szolgáltatás megnevezése 

2019.évi 

Intézményi 
térítési díj 

2020.évi 

Intézményi térítési díj 

Ft/egység 

%-os emelkedés 

Átmeneti elhelyezést 

nyújtó ellátás 
162.450,-/hó 

5.416,/nap 
6767,-  24,9 % 

Idősek 

nappali 

ellátása 

Napközbeni 

tartózkodás 
950.- 

 
915,-  

Étkeztetés 895,- 925,- 3 % 

Összesen 1845,- 1840,-  

Fogyaté- 

kos 

személyek 

nappali 

ellátása 

Napközbeni 

tartózkodás 6405.- 6.505 .- 1,5 % 

Étkeztetés 875.- 885.- 0,1 % 

Összesen 7280 7.390.- 1,5% 

Étkeztetés 
Helyben/ 

elvitel 895,- 925,- 0,3 % 

Kiszállítás 925,- 965,- 4,3% 

Házi 

segítség- 

nyújtás 

Szociális 

segítés 375,- 

 

390,- 

 
0,04% 

Személyi 

gondozás 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 480.,- 495,- 0,03% 

Bölcsődei gondozási díj 
1185,- 1 270 ,- 7 % 

családi bölcsőde 
1484,- 1 519,- 0,4% 

bölcsődei 

gyermekétkeztetés 393,7,- 393,7,- - 

 

A kiszámítás alapját jogszabály határozza meg, az önköltség mértéke az előírt mértékegységre 

vetítve. Az intézményi térítési díj alapján kerül megállapításra a személyi térítési díj. (A 

rendelet 2 számú melléklete szerinti kategóriák alapján.) A szociális ügyekkel foglalkozó 

bizottság az egyéni szociális helyzet szerint tovább mérsékelheti vagy elengedheti a térítési díj 

összegét.  
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13.§ - hoz 

Hatályba léptető rendelkezés. A szociális és gyermekjóléti intézmények térítési díj változásának 

hatályba lépés napja: 2020. április 1. Ez a dátum a jogszabályi előírást követi. 

Budapest Főváros XIII. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2015. ( II.17. ) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról  

Budapest Főváros XIII. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2015. ( II.17. ) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról  

Módosítás előtt Módosítás után 

Budapest Főváros XIII. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) 

bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) 

bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) 

bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 

valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § 

(2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 

131. § (1) bekezdésében, valamint a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (a továbbiakban: KET.) 74. § (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

az alábbi rendeletet alkotja: 

Budapest Főváros XIII. Kerületi 

Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott jogalkotási 

hatáskörében, a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § -ában, a 

25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. § -ában, 

a 32. § (1), bekezdés b) pontjában és (3) 

bekezdésében, a 45. § - ában, a 48. § (4) 

bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. 

§ (2) bekezdésében, a 92. § (1), (2) 

bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 

valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. 

§ (2) bekezdésében, a 131. § (1) 

bekezdésében, valamint a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény, 142/B. § -ában kapott 

felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 10., 

11., és 11a. pontjában meghatározott 

feladatkörében a következőket rendeli el: 
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10. § 

(4) Meg kell szüntetni a rendszeres 

ellátásként megállapított települési 

támogatásra való jogosultságot az 

együttműködés hiányát megállapító hónap 

utolsó napjával annak a személynek, aki a 

jogosultság felülvizsgálatára irányuló eljárást 

akadályozza, különösen, ha 

a) jövedelmi vagy vagyoni viszonyaira 

vonatkozó adatokat nem szolgáltat vagy 

b) jövedelmi vagy vagyoni viszonyaira 

vonatkozóan téves adatot szolgáltat vagy az 

eljáró szociális hatóságot jövedelmi, vagyoni 

viszonyaira vonatkozóan megtéveszti vagy 

c) a környezettanulmány elkészítését nem 

teszi lehetővé. 

 

10. § 

(4) Meg kell szüntetni a rendszeres 

ellátásként megállapított települési 

támogatásra való jogosultságot  

a) az együttműködés hiányát megállapító 

hónap utolsó napjával annak a személynek, 

aki a jogosultság felülvizsgálatára irányuló 

eljárást akadályozza, különösen, ha 

aa) jövedelmi vagy vagyoni viszonyaira 

vonatkozó adatokat nem szolgáltat vagy 

ab) jövedelmi vagy vagyoni viszonyaira 

vonatkozóan téves adatot szolgáltat vagy az 

eljáró szociális hatóságot jövedelmi, vagyoni 

viszonyaira vonatkozóan megtéveszti vagy 

ac) a környezettanulmány elkészítését nem 

teszi lehetővé. 

b) a jogosult halála esetén, a támogatást az 

elhalálozás hónapjának utolsó napjával. 

c) a jogosult lakcíme a támogatás 

folyósításának ideje alatt megváltozik a 

változás hónapjának utolsó napjával. 

12. § 

(1) Rendkívüli települési támogatás 

állapítható meg annak a létfenntartási 

gondokkal küzdő személynek, akinek 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%-át, és önmaga 

vagy családja létfenntartásáról más módon 

gondoskodni nem tud, mert 

a) tartós betegség vagy 

egészségkárosodottság miatt  

aa) jelentős jövedelem-kiesése következett 

be vagy 

ab) törlik az álláskeresők nyilvántartásából 

és rendszeres ellátásra nem jogosult vagy 

b) elemi kár vagy sérelmére elkövetett 

bűncselekményből anyagi kára keletkezett 

vagy 

c) nyugdíj vagy a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól és 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 

folyósított ellátás kifizetése a jogosultság 

megállapításának elhúzódása miatt késik 

vagy 

d) önhibáján kívül legfeljebb 2 havi 

közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka 

12. §  

(1 )  
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halmozódott fel, melyet önerőből nem tud 

kiegyenlíteni vagy 

e) nagyobb összegű, váratlan vagy előre 

látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből 

nem tud kiegyenlíteni vagy 

f) gyermek nevelésével, gondozásával, a 

nevelésbe vett gyermek családjával való 

kapcsolattartáshoz, a gyermek családba 

történő visszakerülésének elősegítéséhez 

kapcsolódó kiadásai keletkeztek, 

g) A GYES-en, GYED-en, GYET-en lévő 

anyagi helyzetét a kisgyermekesek Havi-

Budapest bérlet megvásárlása veszélyezteti. 

h) a három vagy több gyermeket nevelő 

család anyagi helyzetét a nappali tagozaton 

tanuló diák, hallgató részére megvásárolt 

helyi utazási bérlet költsége veszélyezteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 

esetekben - kivéve az ab), a g) és a h) pontban 

foglalt eseteket - a települési támogatás az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összege, de nem haladhatja meg a tényleges 

költség mértékét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)a családban testi, érzékszervi, értelmi 

fogyatékos (értelmileg akadályozott), vagy 

autizmussal élő, vagy halmozottan sérült 16. 

életévét be nem töltötte gyermek sajátos 

nevelési igénye miatt korai fejlesztés 

költségei veszélyezteti a család anyagi 

biztonságát. 

 

(2) A támogatás összege 

a) az (1) bekezdésben meghatározott 

esetekben - kivéve az ab), a g) és a h) és az i) 

pontban foglalt eseteket - a települési 

támogatás az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összege, de nem haladhatja meg a 

tényleges költség mértékét. 

b) az (1) bekezdés i) pontban meghatározott 

esetben a települési támogatás az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

400 %-a, de nem haladhatja meg a tényleges 

költség 70%-át. 

 

 (5) Azon öregségi nyugdíjasok részre, 

akiknek a családjában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megadott 

kerületi átlagnyugdíjat – kérelemre – 

december hónapban egyszeri 5 000 Ft 

összegű települési támogatás állapítható meg 

feltéve, ha kérelmező nem jogosult 

kedvezőbb ellátásra. 
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(5) Azon öregségi nyugdíjasok részére, 

akiknek a családjában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megadott 

kerületi átlagnyugdíjat  

- kérelemre - december hónapban egyszeri 

5.000 Ft összegű települési támogatás 

állapítható meg. 
 
 

(7) Az (1) bekezdés ab) pontjában 

meghatározott esetben, a Prevenciós 

Központtal együttműködő aktív korú részére 

a települési támogatás havi összege az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 50%-a. 

(7) Az (1) bekezdés ab) pontjában 

meghatározott esetben 6 hónap időtartamra, a 

Prevenciós Központtal együttműködő aktív 

korú részére a települési támogatás havi 

összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 50%-a. 

 

14. § 

(1) A lakhatás elősegítése érdekében 

települési támogatásként a kérelmező által 

lakott lakásra 

a) fűtési támogatás október 15 - április 15. 

napjáig terjedő időtartamban, a fűtési 

időszakra; 

b) lakbér-hozzájárulás a XIII. Kerületi 

Közszolgáltató Zrt., mint szolgáltatóhoz 

történő utalással; 

c) közüzemi díj támogatás a megjelölt 

szolgáltatóhoz történő utalással 

állapítható meg. 

 

 

 
 

 

(2) Fűtési támogatás állapítható meg annak a 

bérlőnek, haszonélvezőnek, tulajdonosnak, 

aki 

a) nyugdíjas, vagy a reá irányadó 

nyugdíjkorhatárt betöltötte; 

b) saját háztartásban legalább 3 kiskorú vagy 

nappali tagozaton tanulmányokat folytató és 

önálló jövedelemmel nem rendelkező 

nagykorú gyermeket tart el; 

feltéve, hogy a családban az egy főre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

400%-át, egyedül élő esetében a 600%-át. 

14. § 

(1) A lakhatás elősegítése érdekében 

települési támogatásként a kérelmező által 

lakott lakásra 

a) fűtési támogatás november 1 - április 30 

napjáig terjedő időtartamban,  

b) lakbér-hozzájárulás a XIII. Kerületi 

Közszolgáltató Zrt., mint szolgáltatóhoz 

történő utalással; 

c) közüzemi díj támogatás, azaz a 

villanyáram-, a víz-és csatornahasználati díj, 

a gázfogyasztás-, a távhő-szolgáltatás-, a 

szemétszállítás díja, az albérleti díj és a közös 

költség lakás fenntartásához kapcsolódó 

rendszeres kiadás címén  a megjelölt 

szolgáltatóhoz történő utalással állapítható 

meg. 

 

(2) Fűtési támogatás állapítható meg annak a 

bérlőnek, haszonélvezőnek, tulajdonosnak, 

aki 

a) nyugdíjas, vagy a reá irányadó 

nyugdíjkorhatárt betöltötte; 

b) saját háztartásában legalább 3 kiskorú 

vagy nappali tagozaton tanulmányokat 

folytató és önálló jövedelemmel nem 

rendelkező nagykorú gyermeket tart el; 

feltéve, hogy a háztartásában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

450%-át, egyedül élő esetében a 600%-át. 
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16. § 

(1) Települési támogatásként az egészségi 

állapot megőrzését jelentő szolgáltatások 

költségeihez való teljes vagy részbeni 

hozzájárulás állapítható meg annak a 

személynek, 

a) aki közgyógyellátási igazolványra nem 

jogosult és 

aa) igazoltan a rendszeresen szedett 

gyógyszer kiadása vagy a gyógyászati 

segédeszköz beszerzésének költsége 

meghaladja saját jövedelme 15%-át és 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő 

esetében a 400%-át; 

ab) az esetenként felírt gyógyszer kiadása 

vagy gyógyászati segédeszköz 

beszerzésének költségét önerőből biztosítani 

nem tudja és családjában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

200%-át, egyedül élő esetében a 250%-át; 

b) aki közgyógyellátási igazolványra jogosult 

és a havi gyógyszer kiadása a 

közgyógyellátás alapján nem elégíthető ki. 

Nem elégíthető ki, ha a jogosult részére 

ba) a Budapest Főváros Kormányhivatala 

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási 

Szerve által elismert havi rendszeres 

gyógyszerköltsége meghaladja az éves 

központi költségvetési törvényben 

meghatározott egyéni gyógyszerkeret 

legmagasabb összegét; 

bb) felírt gyógyszerek, gyógyászati 

segédeszközök közgyógyellátás alapján nem 

beszerezhetők. 

c) aki 80. életévet a kérelem benyújtásának 

időpontjában betöltötte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. § 

(1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) aki 80. életévét a kérelem benyújtásának 

időpontjában betöltötte feltéve, ha a (1) 

bekezdés aa) és b) pontjában foglaltak szerint 

nem jogosult támogatásra. 

 

d)  aki öregségi nyugdíjas és a R. 23. §. (1) 

bekezdés c) pontjában meghatározott 

pályázati feltételeknek nem felel meg az 

egészségi állapota javításának, 

fenntartásának támogatása érdekében a 
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(3) A támogatás összege 

a) az (1) bekezdés ab) és b) pontja szerinti 

települési támogatás az igazolt 

gyógyszerköltség, de éves szinten nem 

haladhatja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegét.  

b) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 

települési támogatás összege 30.000 Ft. 

 

 

 

 

(4) Az (1) bekezdésben szabályozott 

települési támogatás iránti kérelem kötelező 

melléklete a háziorvos és/vagy kezelőorvos 

által felírt rendszeresen vagy esetenként 

szedett gyógyszerek, gyógyászati 

segédeszköz költségének összegéről szóló 

igazolás. 

kerületben található uszoda bérlet 

költségéhez egyszeri támogatást igényel. 
 
 

 (3)  

 

 

 

 

 

 

c) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti 

települési támogatás összege az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összege.  

 

(4) Az (1) bekezdésben szabályozott – kivéve 

a c) pont – települési támogatás iránti 

kérelem kötelező melléklete a háziorvos 

és/vagy kezelőorvos által felírt rendszeresen 

vagy esetenként szedett gyógyszerek, 

gyógyászati segédeszköz költségének 

összegéről szóló igazolás. 

18. § 

(1) Települési támogatás nyújtható a 

köznevelési intézménybe járó gyermekre 

való tekintettel a gyermek(ek) családban 

történő gondozásának költségeihez való 

hozzájárulásként annak, akinek  a 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%-át és más 

jogcímen nem jogosult támogatásra 

a) a tanköteles gyermekek tanszer, tankönyv 

ellátásának támogatására; 

b) a gyermek étkezési támogatására; 

c) köznevelési intézmény, sportegyesület 

javaslatára a gyermek táborozási-nyaralási 

költségére. 

18. § 

(1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) a szünidei étkeztetés időtartamára a 

szülő/törvényes képviselő kérelmére a déli 

meleg főétkezés költségét átvállalja.   

 

19. § 

(4) A 18. § (1) bekezdés b) pontjában 

szabályozott települési támogatás 

19. § 

 

(4) A 18. § (1) bekezdés b) és d) pontjában 

szabályozott települési támogatás 
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a) iránti kérelem kötelező melléklete a 

köznevelési intézmény által igazolt tanévre 

szóló étkezési költség; 

b) összege 

ba) a kerületi önkormányzat által szervezett 

gyermekétkeztetés esetében a teljes költség 

átvállalása, 

bb) a nem a kerületi önkormányzat által 

szervezett gyermekétkeztetés esetében 

gyermekenként az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250%-a, 

de nem lehet több a tényleges költségnél. 

c) a kerületi önkormányzat által biztosított 

diétás gyermekétkeztetés esetében a szülő 

által fizetendő étkezési térítési díjból 

maximum napi bruttó 400 Ft. 

 

a) iránti kérelem kötelező melléklete a 

köznevelési intézmény által igazolt tanévre 

szóló étkezési költség; 

b) összege 

ba) a kerületi önkormányzat által szervezett 

gyermekétkeztetés esetében a teljes költség 

átvállalása, 

bb) a nem a kerületi önkormányzat által 

szervezett gyermekétkeztetés esetében 

gyermekenként az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250%-a, 

de nem lehet több a tényleges költségnél; 

c) a kerületi önkormányzat által biztosított 

diétás gyermekétkeztetés esetében a szülő 

által fizetendő étkezési térítési díjból 

maximum napi bruttó 400 Ft. 

 

24. § 

 

(1) Pályázat útján egészségügyi prevenciót 

szolgáló védőoltások költségének részbeni 

átvállalásában az a személy részesíthető, aki 

XIII. kerület közigazgatási területen 

bejelentett lakóhellyel rendelkezik és 

életvitelszerűen itt él, és 

a) akinek fiú gyermeke az adott költségvetési 

évben tölti be 13. életévét, - a házi 

gyermekorvos javaslatára -  HPV 

oltássorozat költségének átvállalását igényli; 

b) aki az adott költségvetési évben 6 hetes és 

8 hónapos korú gyermeke részére - a házi 

gyermekorvos javaslatára - rotavírus okozta 

hasmenés elleni védő oltássorozat 

költségének átvállalását igényli; 

c) aki öregségi nyugdíjellátásban részesül, a 

65. életévét betöltötte a háziorvos javaslatára 

pneumococcus védőoltás költségét igényli. 

 

 

 

 

 

 

(2) A támogatás összege az (1) bekezdés a) 

pontja esetében a költség 90%-a. 

 

(3) A támogatás összege az (1) bekezdés b) 

pontja esetében a költség 70%-a. 

 

24. § 

(1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) aki az adott költségvetési évben 2 hónapos 

kortól 14 éves korig gyermeke részére - a 

házi gyermekorvos javaslatára a 

meningococcus-B baktérium által okozott 

fertőző agyhártya- agyvelőgyulladás  elleni 

védő oltássorozat költségének átvállalását 

igényli. 
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(4) A támogatás összege az (1) bekezdés c) 

pontja esetében a teljes költség. 

 

 

 

 

 (5) A támogatás összege az (1) bekezdés d) 

pontja esetében az oltássorozat költségéhez, 

gyermekenként 30.000,- forint, de nem 

haladhatja meg a teljes költség 50%-át. 

25. § 

 

(3) A települési támogatás összege  

a) az (1) bekezdés a) pontjában szabályozott 

esetben gyermekenként, a tárgyévi tanév 

féléveként 7 500 Ft; 

b) az (1) bekezdés b) pontjában sazbályozott 

esetben gyermekenként 30 000 Ft; 

c) (1) bekezdés d), e) pontjában és (2) 

bekezdésben szabályozott esetekben 

gyermekenként az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 

300%-a, de nem haladhatja meg a költség 

50%-át. 

 

25. § 

(3)  

 

 

 

 

c) (1) bekezdés c)-e) pontjában és a (2) 

bekezdésben szabályozott esetekben 

gyermekenként az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 

300%-a, de nem haladhatja meg a költség 

50%-át. 

Szociális Szolgáltató Központ 

 

33. § 

(1) Az Önkormányzat a Szociális Szolgáltató 

Központon keresztül az alábbi 

alapszolgáltatásokat biztosítja: 

a) étkeztetés; 

b) házi segítségnyújtás; 

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 

d) nappali ellátás 

da) idősek klubja; 

db) nappali melegedő; 

dc) fogyatékos személyek ellátása. 

(2) A Szociális Szolgáltató Központ 

étkeztetés keretében munkanapokon 

főétkezésként napi egyszeri meleg ételt 

biztosít. Azon igénybevevő részére, aki 

egészségi állapota miatt otthonát nem tudja 

elhagyni, munkaszüneti napokon is 

biztosított az étkeztetés. 

(3) Étkezésre jogosult 

a) az a 65. év alatti személy, aki 

aa) korhatár előtti ellátásban, 

ab) rehabilitációs- , rokkantsági 

ellátásban, 

ac) fogyatékossági támogatásban, 

Szociális Szolgáltató Központ 

33. § 
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ad) aktív korúak ellátásában részesül, 

és egészségi állapota miatt önmaga ellátásáról 

részben vagy teljesen nem tud gondoskodni 

és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról 

gondoskodna; 

b) az a 65. év feletti személy, aki egészségi 

állapota miatt önmaga ellátásáról részben 

vagy teljesen nem tud gondoskodni és nincs 

olyan hozzátartozója, aki ellátásáról 

gondoskodna; 

c) hajléktalan személy, aki bejelentett 

lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, 

akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan 

szállás, és egészségi állapota miatt a 

népkonyhát nem tudja igénybe venni. 

(4) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell 

tekinteni azt a személyt, aki 

a) mozgásában korlátozott, 

b) krónikus vagy akut betegségben szenved, 

c) fogyatékossága miatt önmaga 

ellátásáról gondoskodni nem tud, 

d) pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, 

és fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem 

igényel, önmaga ellátására részben képes. 

(5) Ha az étkezésben részesülő személy 

egészségi állapota indokolja, a háziorvos 

javaslata alapján az ellátást igénybevevő 

részére cukorbeteg és epekímélő diétás 

étkeztetés biztosítható. 

(6) Házi segítségnyújtás célja, hogy az 

ellátást igénybevevő fizikai, mentális, 

szociális szükségleteinek kielégítése saját 

környezetében, életkorának, élethelyzetének 

és egészségi állapotának megfelelően, 

képességeinek fenntartásával, 

felhasználásával, fejlesztésével biztosított 

legyen. 

(7) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

célja, a saját otthonukban élő, egészségi 

állapotuk és szociális helyzetük miatt 

rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő 

használatára képes időskorú vagy fogyatékos 

személyek, illetve pszichiátriai betegek 

részére az önálló életvitelük fenntartása 

mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása. 
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(8) A Szociális Szolgáltató Központ idősek 

klubjain keresztül szervezi a tizennyolcadik 

életévüket betöltött egészségi állapotuk, vagy 

az idős koruk miatt szociális és mentális 

támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 

részben képes személyek nappali ellátását. 

(9) A Szociális Szolgáltató Központ Nappali 

Melegedőn keresztül hajléktalan személyek 

részére nappali ellátást nyújt. 

(10) A Szociális Szolgáltató Központ a Frim 

Jakab Napközi Otthonban ellátást nyújt a 

saját otthonukban élő, harmadik életévüket 

betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy 

önellátásra nem képes, de felügyeletre 

szoruló fogyatékos személyek részére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) A nyugellátásban részesülők részére 

szállító szolgáltatást nyújt, elsősorban 

egészségügyi ellátás és bevásárlás 

igénybevételéhez. A szolgáltatást az erre a 

célra kijelölt elérhetőségen kell jelezni. A 

szolgáltatás biztosításáról a szolgáltatást 

nyújtó intézmény vezetője, vagy az általa 

megbízott személy dönt. 

42. §  

(2) A települési támogatások 

méltányosságból történő megállapítása során 

a megállapított települési támogatás összege 

- kivéve a lakás karbantartása és 

akadálymentesítése költségeihez való 

hozzájárulás - nem haladhatja meg a 

települési támogatás rendeletben 

meghatározott mértékét. A rendkívüli 

települési támogatás esetében - egy naptári 

éven belül - az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének hatszorosánál 

magasabb összeg nem állapítható meg. 

 

42. §  

(2) A települési támogatások 

méltányosságból történő megállapítása során  

a) a megállapított települési támogatás 

összege nem haladhatja meg a települési 

támogatás rendeletben meghatározott 

mértékét. A rendkívüli települési támogatás 

esetében – egy naptári éven belül – az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének hatszorosánál magasabb összeg 

nem állapítható meg. 
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b) a R. 16. § (1) bekezdés aa) pontja 

tekintetében méltányosságból történő 

megállapítása során a megállapított települési 

támogatás összege, a kérelmező igazolt havi 

rendszeres gyógyszerköltségének 50%-a, 

100 forintra felfelé kerekítve, de nem lehet 

magasabb havonta 3.500,-forintnál. 

 

 


