
66/2005. (XII.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 

az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési 

díjfizetési kötelezettségéről szóló 31/2005. (VI.17.) sz. önkormányzati 

rendelet módosításáról
*
 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt) 115. § - 117.§-aiban kapott 

felhatalmazás alapján az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési 

díjfizetési kötelezettségéről szóló 31/2005. (VI.17.) sz. önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 

Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

 

A Rendelet 1. §-ának szövege az 1. § (3) bekezdésébe kerül azzal, hogy az 1. § az alábbi (1) és (2) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

„(1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén élő és ott lakóhellyel 

rendelkező  

 

a) magyar állampolgárokra, 

b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, 

c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, 

e) a nem VIII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező az e Rendelet 1. § (2) bekezdésében 

meghatározott szolgáltatások igénybevevőire. 

 

(2) A rendelet hatálya az Szt 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások köréből az étkezés és a 

szállás biztosítása tekintetében - ha annak hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti - az (1) 

bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a 

külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. 

törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.” 

 

 

2. § 

A Rendelet 3. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Az 1. § (2) bekezdés a) 4. francia bekezdésében foglalt nappali ellátások köréből a fogyatékosok 

nappali ellátásáért fizetendő személyi térítési díj a (6) bekezdésben meghatározott havi összegén felül 

az 1. § (1) bek. e) pontjában meghatározott igénybevevők 2.000,- Ft/nap/fő fizetésére kötelezettek.” 

3. § 

 

Jelen rendelet 2006. január 01. napján lép hatályba. 
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Rendelkezései beépítve a 31/2005.(VI.17.) ök. sz. rendeletbe. 


