
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és 
térítési díjairól szóló   

42/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelettel, 8/2009. (III. 01.) önkormányzati rendelettel, 12/2010. 
(III.19.) önkormányzati rendelettel módosított  

12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 86. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési 
díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az időskorúak gondozóháza - Szt. 80. § (3) bekezdés a) pont – szakosított ellátást 
biztosító átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény.” 

(2) A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A (2) bekezdés g) és h) pontjában meghatározott ellátást az önkormányzat ellátási 

szerződés alapján biztosítja.” 

2. § A Rendelet 4. § (6)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(6) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál az Szt. 116. § 

(1) bekezdésében meghatározott jövedelmet kell figyelembe venni. 
(7) Ingyenesen kell biztosítani az ellátást azon személy részére, aki jövedelemmel nem 

rendelkezik. 
(8) A személyi térítési díjakat az intézmény vezetője évente két alkalommal 

felülvizsgálhatja.” 

3. § A Rendelet 7. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(2) Az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összege csökkenthető 

vagy elengedhető abban az esetben, ha az ellátást igénylő a számára e rendelet alapján 
megállapítható személyi térítési díj megfizetésével létfenntartását időszakosan vagy tartósan 
veszélyeztető helyzetbe kerülne, különösen családi és egészségi állapotában, jövedelmi 
helyzetében bekövetkezett változás miatt. 

(3) Amennyiben a kötelezett a megállapított személyi térítési díj csökkentését, vagy 
elengedését kéri, a térítési díj megállapításáról szóló értesítő kézhezvételétől számított 8 
napon belül, részletes indokolással ellátott kérelmét a polgármesterhez címezve az 
intézmény vezetőjéhez nyújtja be. A kérelemhez minden esetben mellékelni szükséges a 
kérelemben megjelölt indokokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat, mert ennek 
hiányában a személyi térítési díj csökkentése vagy elengedése nem állapítható meg. 



Az Egyesített Szociális Központ a kérelmező által megjelölt lakóhelyen 
környezettanulmányt készít. 

A kérelmet és az elkészített környezettanulmányt az intézmény vezetőjének a kérelem 
benyújtását követő 15 napon belül a fizetendő személyi térítési díj mértékére vonatkozó 
javaslatával a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájához kell benyújtani.” 

4. § A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj mértéke nem haladhatja meg az Szt. 

116. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott mértéket.” 

5. § A Rendelet 9. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(2) A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az Szt. 

116. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéket. 
(3) Amennyiben az ellátott étkeztetésben és házi segítségnyújtásban egyaránt részesül, a 

személyi térítési díj nem haladhatja meg az Szt. 116. § (3) bekezdés c) pontjában 
meghatározott mértéket.” 

6. § A Rendelet 11. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(3) A szolgáltatást igénybe vevő személyek esetén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

szolgáltatási önköltsége: 364.- Ft/nap, intézményi térítési díja: 240.- Ft/nap. 
(4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj összege: 130.- 

Ft/nap, de nem haladhatja meg az Szt. 116. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott 
mértéket.” 

7. § A Rendelet 13. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(2) Az ellátást igénylőnek a klubgondozása iránti kérelmét a területileg illetékes 

gondozási központnál lehet benyújtania. Az intézmény vezetője az előgondozást követően 
értesíti a kérelmezőt a felvételről, vagy az egészségi állapotának megfelelő más ellátási 
forma igénybevételére tesz javaslatot. 

(3) Az Idősek Klubjában a napközbeni tartózkodás szolgáltatási önköltsége: 2.127.- 
Ft/nap, intézményi térítési díja: 1.775.- Ft/nap; a napközbeni tartózkodás és ott étkezés 
szolgáltatási önköltsége: 2.698.- Ft/nap, intézményi térítési díja: 2.125.- Ft/nap.” 

8. § A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A napközi otthonba az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni, a próbaidő 3 

hónapnál hosszabb nem lehet. A próbaidő mértékéről a fogyatékkal élők nappali ellátás 
vezetője dönt. Az intézmény vezetője a próbaidőt követően értesíti a kérelmezőt a 
felvételről vagy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.”  

9. § A Rendelet 17. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(2) Az elhelyezés iránti kérelmet az átmeneti otthonnál lehet benyújtani. Az intézmény 

vezetője az előgondozást követően értesíti a kérelmezőt a felvételről, vagy az egészségi 
állapotának megfelelő más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot. 

Az intézmény vezetője az ellátást igénybevevővel legfeljebb 1 évi időtartamra 
megállapodást köt, mely indokolt esetben egy alkalommal, maximum 1 évvel 
meghosszabbítható. 

(3) Az Egyesített Szociális Központ Somogyi László Gondozóházában a szolgáltatási 
önköltség: 8.294.- Ft/nap, az intézményi térítési díj összege 6.555.- Ft/nap, 196.650.- Ft/hó. 

(4) Az átmeneti elhelyezésért fizetendő személyi térítési díj összege: 5.800.- Ft/nap, 
174.000.- Ft/hónap, de nem haladhatja meg az Szt. 117. § (1) bekezdés c) pontjában 
meghatározott mértéket.” 
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10. § A Rendelet 18. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(3) Az intézményi jogviszony keletkezését a kérelem benyújtását követően az intézmény 

vezetőjének döntése alapozza meg. A döntést írásban meg kell küldeni az ellátást 
igénylőnek, illetve törvényes képviselőjének. 

(4) Az intézményi jogviszony keletkezése esetén az intézmény vezetője, az ellátás 
igénybevételének időpontjában az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével 
megállapodást köt.” 

11. § A Rendelet 
a) 3. § (4) bekezdésében a „(2) bekezdés g), h) és i) pontjainak” szövegrész helyébe a 

„(2) bekezdés g) és h) pontjainak” szöveg; 
b) a 4. § (10) bekezdésében az „az egy főre jutó havi jövedelme” szövegrész helyébe az 

„az Szt. 116. § (1) bekezdésében meghatározott havi jövedelme” szöveg; 
c) 7. § (4) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg, 

a „Szociális és Gyermekvédelmi Irodához” szövegrész helyébe a „Humánszolgáltatási 
Irodához” szöveg, a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg, a 
„Szociális és Gyermekvédelmi Irodájához” szövegrész helyébe a „Humánszolgáltatási 
Irodájához” szöveg; 

d) 18. § (2) bekezdésében az „aktív korúak ellátására jogosultak (Szt. 37/D. §),” 
szövegrész helyébe az „aktív korúak ellátására jogosultak (Szt. 37/A. §),” szöveg; 

e) 20. § (2) bekezdésében a „Szociális és Gyermekvédelmi Irodához” szövegrész 
helyébe a „Humánszolgáltatási Irodához” szöveg; 

f) 20. § (3) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg, 
a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg, a „Szociális és 
Gyermekvédelmi Irodájához” szövegrész helyébe a „Humánszolgáltatási Irodájához” 
szöveg 

lép. 

12. § A Rendelet  
a) 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete; 
b) 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete; 
c) 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete 

lép. 

13. § Hatályát veszti a Rendelet 3. § (2) bekezdés i) pontja. 

14. § Ez a rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba. 

Budapest, 2011. március 31. 

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. 
címzetes főjegyző 

Ughy Attila s.k. 
polgármester 
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INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

Jelen rendelet módosítását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 
2011. január 1. napján hatályba lépett változásai; az egyes ellátások intézményi térítési 
díjainak és a fizetendő személyi térítési díjaknak a módosítása; a személyi térítési díjak 
csökkentésének, elengedésének feltételrendszerében bevezetett változás, a Polgármesteri 
Hivatal szervezeti felépítésének változása, valamint a rendelet és mellékleteinek pontosítása 
tette indokolttá. 

Részletes indokolás 

1. § és 2. §-hoz: a Képviselő-testület 2010. december 16. napján tartott ülésén a 1506/2010. 
(XII.16.) számú határozatával döntött a HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft.-vel megkötött 
ellátási szerződés megszüntetéséről, ezért szükségessé vált törölni a társaság által végzett, az 
Önkormányzat által önként vállalt személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a rendeletből. 

Az Szt. hatályba lépett változása módosította a szociális alapszolgáltatás személyi térítési 
díj megállapításánál a jövedelemszámításra vonatkozó szabályokat, ezért szükséges a törvény 
rendelkezésire való hivatkozás a rendeletben. 

3. §-hoz: a fizetendő személyi térítési díj mértékének csökkentésére, elengedésére 
vonatkozó feltételekről, valamint az eljárási szabályokról rendelkezik. 

Annak érdekében, hogy a személyi térítési díj csökkentésének, elengedésének tárgyában 
megalapozott döntéseket lehessen hozni, az Egyesített Szociális Központ a kérelmező által 
megjelölt lakóhelyen minden esetben környezettanulmányt készít. 

4. § és 5. §-hoz: az étkeztetésért és házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díjnak 
a jövedelem %-ában meghatározott maximális mértéke az Szt. hatályba lépett változásai 
következtében a törvény rendelkezéseire való hivatkozással határozható meg a rendeletben. 

6. - 10. §-hoz: a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátásának 
intézményi térítési díját, valamint a Somogyi László Gondozóházban az átmeneti elhelyezés 
intézményi térítési díjának, valamint a fizetendő személyi térítési díjnak a mértékét határozza 
meg. 

Az Egyesített Szociális Központ belső, szervezeti átalakítása következtében az intézmény 
vezetőjének a hatáskörébe tartozik a kérelmezőket értesíteni a felvételről, valamint velük az 
intézményi jogviszony keletkezésekor megállapodást kötni, ezért ennek megfelelően 
szükségessé vált módosítani a rendelet meghatározott rendelkezéseit. 

11. §-hoz: a Képviselő-testület 2010. november 18. napján megtartott ülésén 1432/2010. 
(XI.18.) számú határozatával döntött a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének 
módosításáról. A Szociális és Gyermekvédelmi Iroda a Humánszolgáltatási Irodába 
integrálódott 2011. január 1. napjától, ezért szükséges a változás átvezetése a rendeletben. 

A fenntartóhoz benyújtott kérelmek elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő, illetve a 
fellebbezés előterjesztésére nyitva álló határidő - összhangban a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel - napokban került 
meghatározásra. 
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12. §-hoz: a rendelet mellékleteiről rendelkezik. 

13. § és 14. §-hoz: a hatályát vesztő jogszabályhelyekről, valamint jelen rendelet hatályba 
lépéséről rendelkezik.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezése értelmében a jogszabály 
hatálybalépésének időpontját úgy kell megállapítani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a 
jogszabály alkalmazására való felkészülésre.  

Tekintettel arra, hogy az ellátásokért fizetendő személyi térítési díjak mértéke változik, az 
ellátottak tájékoztatása érdekében a rendelet módosítása 2011. május 1. napján lép hatályba. 

Budapest, 2011. március 31. 

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. 
címzetes főj e g y z ő 

Ughy Attila s.k. 
polgármester 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma:  
 
 
 
2011. április 5.  
 
 
Dr. Váczi Balogh Zsuzsanna 
      Címzetes főjegyző  
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1. melléklet a 7/2011. (IV.05.)   önkormányzati rendelethez 

 
“1. melléklet a 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez 

 
Étkeztetés térítési díjai 

1. A szolgáltatási önköltség összege: 

1.1. Az étkeztetés szolgáltatási önköltségének összege: 571.- Ft/nap. 

1.2. Az ételszállítás szolgáltatási önköltségének összege: 155.- Ft/cím. 

2. Az intézményi térítési díj összege:  

2.1. Az étkeztetés intézményi térítési díj összege: 350.-Ft/nap. 

2.2. Az ételszállítás intézményi térítési díj összege: 155.- Ft/cím. 

3. A személyi térítési díj összege: 
 A B C 

1. 

Jövedelem (Ft) 
Étkeztetésért fizetendő 

személyi térítési díj 
(Ft/nap) 

Ételszállításért 
fizetendő személyi 
térítési díj (Ft/cím) 

2. 0 - 42.750 0 0 
3. 42.751 - 52.750 80 40 
4. 52.751 - 62.750 120 60 
5. 62.751 – 72.750 160 80 
6. 72.751 – 82.750 190 100 
7. 82.751 – 92.750 230 120 
8.      92.751 - 270 150 
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2. melléklet a  7/2011. (IV.05.)  önkormányzati rendelethez 

“2. melléklet a 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez 

 

Házi segítségnyújtás térítési díjai 
1. A szolgáltatási önköltség összege: 3.092.- Ft/óra. 

2. Az intézményi térítési díj összege: 2.075.- Ft/óra. 

3. A személyi térítési díj összege: 
 A B 

1. 
Jövedelem (Ft) Fizetendő személyi térítési díj (Ft/óra) 

2. 0 – 42.750 0 
3. 42.751 – 52.750 130 
4. 52.751 – 62.750 260 
5. 62.751 – 72.750 390 
6. 72.751 – 82.750 520 
7. 82.751 – 92.750 650 
8.              92.751 - 790 
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3. melléklet a  7/2011. (IV.05.)  önkormányzati rendelethez 
 

“3. melléklet a 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez 
 

Nappali ellátás térítési díjai a Gyöngyvirág Napközi Otthonban 
1. A térítési díj összege nappali ellátás esetén:  

1.1. A szolgáltatási önköltség összege: 5.581.- Ft/nap. 

1.2. Az intézményi térítési díj összege: 3.965.-Ft/nap. 

1.3. A személyi térítési díj összege: 
 A B 

1. 
Jövedelem (Ft) Fizetendő személyi térítési díj (Ft/nap) 

2. 0 – 42.750 0 
3. 42.751 – 57.750 100 
4. 57.751 – 72.750 240 
5. 72.751 – 87.750 380 
6. 87.751 – 102.750 520 
7. 102.751 – 117.750 680 
8.            117.751 - 840 

2. A térítési díj összege nappali ellátást étkezéssel igénybevevők esetén:  

2.1. A szolgáltatási önköltség összege: 6.267.- Ft/nap. 

2.2. Az intézményi térítési díj összege: 4.650.-Ft/nap.” 

2.3. A személyi térítési díj összege: 
 A B 

1. 
Jövedelem (Ft) Fizetendő személyi térítési díj (Ft/nap) 

2. 0 – 42.750 0 
3. 42.751 - 57.750 200 
4. 57.751 – 72.750 400 
5. 72.751 – 87.750 600 
6. 87.751 – 102.750 800 
7. 102.751 – 117.750 1.000 
8.            117.751 - 1.200 
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