
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2022. (VII.14.) önkormányzati rendelete  

a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti  

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § 

(1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés 

d) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 

29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11., 11a. valamint 12. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

(továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézményére (továbbiakban: SZGYI) és az 

Önkormányzat ellátási szerződéses partnereire, valamint az Önkormányzat közigazgatási 

területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre, a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)-(3) 

bekezdésében, a 7. §-ban, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. tv (továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott 

személyekre. 

 

II Fejezet 

 

Szociális Szolgáltatások 

 

2. A személyes gondoskodás formái 

 

2. § Az Önkormányzat e rendelet hatálya alá eső személyek részére a 3. § szerinti személyes 

gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, valamint 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja. 

 

3. § (1) Szociális alapszolgáltatások: 

a) étkeztetés, 

b) házi segítségnyújtás, 

c) családsegítés, 

d)jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

e) utcai szociális munka, 

f) nappali ellátás. 

(2) Szociális szakosított ellátás: átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény. 
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(3) Gyermekjóléti alapellátások: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) gyermekek napközbeni ellátása, 

c) gyermekek átmeneti gondozása. 

 

3. Étkeztetés 
 

4. § (1) Az Önkormányzat a Szoctv. 62. §-ban foglaltak alapján a szociálisan rászorultak 

étkeztetését az SZGYI útján biztosítja. 

(2) Az étkeztetés, a kérelmező igényei figyelembevételével 

a) kérelmező általi elvitellel vagy 

b) helyben történő fogyasztással vagy 

c) házhoz szállításával biztosított. 

(3) Étkezésre jogosult  

a) az a 65. év alatti személy, aki: 

aa) korhatár előtti ellátásban vagy 

ab) rehabilitációs ellátásban vagy  

ac) rokkantsági ellátásban vagy 

ad) fogyatékossági támogatásban vagy 

af) 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) az a hajléktalan személy, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, életvitelszerűen 

Budapest XXIII. kerületben közterületen él, és részére az Alfa Karitatív Egyesület 

igazolást állít ki, azzal a tartalommal, hogy a hajléktalan ellátás keretében részére az 

étkezés nem biztosított. 

(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) Az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhatja, ismételt esetben pedig az ellátást 

megszüntetheti, ha az ellátott: 

a) az étkezési hely házirendjét megsérti, 

b) agresszív magatartást tanúsít, 

c) a közegészségügyi, járványügyi szabályokat nem tartja be. 

(6) Étkeztetésben lehet részesíteni azt a személyt is, akinek tartását (gondozását) tartási vagy 

életjáradéki szerződés keretében vállalták, de az étkeztetésre azért szorul rá, mert a kötelezett 

által nyújtandó tartáshoz (gondozáshoz) nem jut hozzá, és igazolja, hogy a szerződés felbontása 

iránti eljárás folyamatban van. 
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4. Házi segítségnyújtás 

 

5. § (1) Az Önkormányzat a Szoctv. 63. §-a szerinti házi segítségnyújtást az SZGYI útján 

biztosítja. 

(2) A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

 

5. Családsegítés 

 

6. § Az Önkormányzat a Szoctv. 64. §-a szerinti családsegítést az SZGYI útján biztosítja.  

 

 

6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

7. § (1) Az Önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Szoctv. 65. §-a szerint az 

SZGYI útján biztosítja. 

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult: 

a) az egyedül élő 65 év feletti személy, 

b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy 

c) a házastársával vagy élettársával egy háztartásban együtt élő 65 év feletti, illetve 

súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja 

a szolgáltatás folyamatos biztosítását. 

 

 

7. Utcai szociális munka 

 

8. § Az Önkormányzat a Szoctv. 65/E. § szerinti utcai szociális munkát az utcán tartózkodó 

hajléktalan személyek ellátását, ellátási szerződés útján biztosítja. 

 

 

8. Nappali ellátás 

 

9. § (1) Az Önkormányzat a nappali ellátást az idősek részére a Szoctv. 65/F. §-a szerint az 

SZGYI útján biztosítja. 

(2) Az idősek nappali ellátása keretén belül többletszolgáltatásként a napi 8 órás nyitvatartás 

figyelembevételével, igény szerint az Önkormányzat napi kétszeri (tízórai, uzsonna) étkezést 

biztosít térítés ellenében. Az étkezés igénybevétele nem kötelező. 

 

9. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

 

10. § Az Önkormányzat a Szoctv. 80. §-a alapján, az időskorúak gondozóházát az SZGYI útján 

biztosítja.  

 

10. Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

11. § (1) Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt. 39 §-a és a 40. § (2) 

bekezdésében meghatározott feladatait az SZGYI Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

működtetésével biztosítja. 

(2) Az Önkormányzat az SZGYI Család-és Gyermekjóléti Központjában a gyermekjóléti 

szolgáltatáson túl a Gyvt. 40/A. §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtja. 
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(3) A Család-és Gyermekjóléti Központja a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott 

feladatain túl: 

a)  természetbeni támogatást nyújthat a szociálisan rászorulók számára a Központ által 

gyűjtött, aktuális adománykészletéből, 

b) a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok kiegyenlítése érdekében a 

pénzbeli és természetbeni ellátásokat szabályozó helyi rendelet szerint adósságkezelési 

tanácsadást biztosít. 

 

11. Gyermekek napközbeni ellátása 

 

12. § Az Önkormányzat a Gyvt. 43. §-a szerinti bölcsődei ellátást az SZGYI útján biztosítja.  

 

 

12. Gyermekek átmeneti gondozása 

 

13. § (1) Az Önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását a Gyvt. 45-48 §-ai alapján 

biztosítja. 

(2) A gyermekek átmeneti gondozását biztosító szolgáltatási formák: 

a) gyermekek átmeneti otthona, 

b) családok átmeneti otthona. 

(3) Az Önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását, ellátási szerződések alapján biztosítja. 

 

III. Fejezet 

 

Eljárási rendelkezések 

 

13. Ellátások igénybevétele, megszüntetése 

 

14. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az 

ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. 

(2) A személyes gondoskodás igénybevételére irányuló kérelmet – a gyermekek napközbeni 

ellátását kivéve - minden esetben az ellátást nyújtó SZGYI vezetőjéhez kell benyújtani. 

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások iránti kérelemhez - a 

családsegítést kivéve - mellékelni kell:  

a) az egészségi állapotot tanúsító háziorvosi, szakorvosi igazolást, 

b) az igénylő és családtagjai jövedelmére vonatkozó jövedelemnyilatkozatot és az azt 

alátámasztó igazolásokat, 

c) az igénybevételre és a kedvezményekre való jogosultság megállapításához szükséges 

nyilatkozatokat, igazolásokat, 

d) külön jogszabályban előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat. 

(4) A (3) bekezdésben foglalt nyilatkozatok megtételére és igazolások módjára- a külön 

jogszabályban foglaltakon túlmenően - a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(5) Az SZGYI vezetője dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti 

kérelemről. A döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Az 

ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes 

képviselőjével megállapodást köt. 

(6) Az SZGYI vezetője a személyes gondoskodás biztosításáról történő döntéssel egyidejűleg 

megállapítja a személyi térítési díjat. 

 



5 

 

15. § (1) A család- és gyermekjóléti szolgáltatás iránti kérelem szóban is előterjeszthető, a 

kapcsolatfelvétel dokumentálása, a segítségnyújtás, a gondozás külön jogszabályban 

meghatározott dokumentumok alapján történik. 

(2) A gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó kérelmet és igazolásokat az SZGYI 

Bölcsőde vezetője részére kell benyújtani. 

(3) A bölcsődei ellátás iránti kérelemről öt tagú felvételi bizottság dönt. 

(4) A felvételi bizottság tagjai: 

a) az SZGYI vezetője, 

b) a bölcsődevezető, 

c) a gyermekorvos, 

d) a csoportvezető védőnő, 

e) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Szociális és 

Köznevelési Osztály (a továbbiakban: Szociális és Köznevelési Osztály) osztályvezető-

helyettese. 

 

16. § Szociális alapszolgáltatásnak az intézményi jogviszony megszüntetésétől számított három 

hónapon belüli ismételt kérelmezése esetén az igény elbírálható a korábbi kérelem és 

mellékletei alapján. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi kérelemben 

foglaltak tekintetében időközben nem következett be változás. 

 

17. § Ha az SZGYI vezetője férőhely hiányában az ellátásra vonatkozó igényt nem teljesíti, 

akkor a kérelmet, a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás célja az igények 

teljesítési sorrendjének megállapíthatósága. 

 

18. § (1) Az SZGYI vezetője az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről gondoskodik, ha annak 

helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a 

kérelemben fel kell tüntetni. 

(2) Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem esetén az intézményvezető az igény 

kielégítésének sorrendjéről az intézmény orvosának és a Szociális és Köznevelési Osztályának 

bevonásával dönt. 

(3) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi elhelyezés feltételei, ha már nem állnak fenn, az 

SZGYI vezetője az elhelyezést megszünteti és erről a tartásra, gondozásra kötelezettet értesíti.  

(4) Abban az esetben, ha az átmeneti elhelyezés megszüntetésével a jogosult, illetve törvényes 

képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az 

Önkormányzat Képviselő-testületéhez fordulhat a Szociális és Köznevelési Osztályra 

benyújtott illetékmentes kérelmével. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett 

mindaddig biztosítani kell, amíg az Önkormányzat Képviselő-testülete döntést nem hoz. 

 

14. Térítési díj 

 

19. § A Gyvt. 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján a gyermekétkeztetésért személyi térítési díjat 

kell fizetni.  

 

20. § (1) Az e rendeletben szabályozott személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátások, 

szolgáltatások közül személyi térítési díjat kell fizetni: 

a) étel helyben fogyasztásáért vagy 

b) étel elviteléért vagy 

c) étel házhozszállításért, 

d) házi segítségnyújtásért, 

e) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért, 
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f) az idősek nappali ellátása melletti igényelt étkeztetésért, 

g) átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházában nyújtott ellátásért. 

(2) Az intézményi térítési díjakat e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

21. § Az igénybevevő vagy a kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegéről az SZGYI 

vezetője, a megállapodás megkötésekor tájékoztatja a térítési díj fizetésére kötelezettet. 
 

 

15. A személyi térítési díj megállapítására csökkentésére, elengedésére vonatkozó 

szabályok 

 

22. § A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díj a szociális 

segítés és a személyi gondozás térítési díjából tevődik össze. A kerületben az ellátást igénybe 

vevő személyek részére térítésmentesen biztosított a szociális segítés keretein belül a kísérés, 

bevásárlás (a személyes szükséglet mértékében), gyógyszerkiváltás, a személyi gondozás 

keretében ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében. 

 

23. § (1)1 A szociális alapszolgáltatások személyi térítési díjának összegét a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság: 

a) elengedheti, ha az igénybevevő havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 200 %-át. 

b) csökkentheti, ha az igénybevevő havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori 

öregségi nyugdíjminimum 450 %-át. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a szolgáltatást igénybe vevőnél szociális 

helyzetfelmérést kell készíteni. A helyzetfelmérés alapján, ha alaposan feltételezehető, hogy az 

igénybe vevő jövedelme meghaladja az általa becsatolt igazolásokban szereplő összegeket, 

abban az esetben méltányosság gyakorlására nincs lehetőség. 

 

IV. Fejezet 

 

16. Záró rendelkezések 

 

24. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1. napján lép hatályba.  

 

25. § Hatályát veszti Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) önkormányzati 

rendelete. 

 

 

 

   Bese Ferenc  s.k.     dr. Szabó Tibor s.k. 

       polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 
1 Módosította a 32/2022.(XI.17.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2022. november 18-tól 
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1. melléklet a 18/2022. (VII.14.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Intézményi térítési díjak 

 

 

1. Étkeztetés 

 

1.1 Étkeztetés helyben fogyasztással vagy elvitellel 

Intézményi térítési díj összege: 2.460 Ft/fő/ellátási nap 

 

1.2 Étkeztetés házhozszállítással 

Intézményi térítési díj összege:2.950 Ft/fő/ellátási nap 

 

2. Házi segítségnyújtás (szociális segítés, személyi gondozás) 

Intézményi térítési díj összege: 2.610 Ft/fő/gondozási óra 

 

3. Nappali ellátás 

Intézményi térítési díj összege: 21.940 Ft/fő/ellátási nap 

 

4. Átmeneti ellátást nyújtó Intézmény (időskorúak gondozóháza) 

Intézményi térítési díj összege: 17.795 Ft/fő/ellátási nap 

 

 

5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Intézményi térítési díj összege: 300 Ft/fő/ellátási nap 

 

 

6. Bölcsődei ellátás: 

Intézményi térítési díj összege: 0 Ft/gyermek/ellátási nap 

 

 

7. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai: 

 
 

7.1. Bölcsődei étkezés  

Intézményi térítési díj napi összege:   

7.1.1. Reggeli         105 Ft/fő 

7.1.2. Tízórai           80 Ft/fő 

7.1.3.Ebéd         280 Ft/fő 

7.1.4. Uzsonna         105 Ft/fő 

7.1.5. Négyszeri étkezés       570 Ft/fő 

7.1.6. Diétás étkezés        570 Ft/fő 

 

7.2. Óvodai étkezés Intézményi térítési díj napi összege: 

7.2.1. Tízórai           75 Ft/fő 

7.2.2. Ebéd         340 Ft/fő 

7.2.3. Uzsonna           75 Ft/fő 

7.2.4. Háromszori étkezés       490 Ft/fő 

7.2.5. Diétás étkezés        490 Ft/fő 
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7.3. II. sz. Napsugár Óvoda és konyha étkezés 

Intézményi térítési díj napi összege: 

7.3.1. Tízórai         105 Ft/fő 

7.3.2. Ebéd         310 Ft/fő 

7.3.3. Uzsonna         105 Ft/fő 

7.3.4.Háromszori étkezés       520 Ft/fő 

7.3.5. Diétás étkezés        520 Ft/fő 

 

7.4. Általános iskolai étkezés Intézményi térítési díj napi összege: 

7.4.1. Tízórai           90 Ft/fő 

7.4.2. Ebéd         450 Ft/fő 

7.4.3. Uzsonna           90 Ft/fő 

7.4.4. Háromszori étkezés       630 Ft/fő 

7.4.5. Diétás étkezés        630 Ft/fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


