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5/2003. (III.04.) sz. rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól
szóló  57/2002.(XII.23.) számú, 9/2002. (II.26.) számú, 13/2001. (III.27.) számú, valamint 30/2000. (X.03.)
számú rendelettel módosított 

9/2000. (IV.1.) számú rendelet módosításáról
Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi. III. törvény (továbbiakban : Sztv.) 92. § és a 138. § felhatalmazása alapján, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 312/2002. (XII.29.) és
169/1999. (XI. 24.) Kormány rendelettel módosított 29/1993 (II.17.)Kormány rendelet
(továbbiakban: kormányrendelet), a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/ 1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (továbbiakban miniszteri rendelet) és
a Szociális és Családügyi miniszter 2/1999. (SzMK 11. ) SzCsM irányelve a szociális
intézmények igénybevételi rendjének átalakításával összefüggő helyi rendeletalkotáshoz
(továbbiakban: miniszteri irányelv) alkalmazásával módosítja a többször módosított személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételét és térítési díját szabályozó 9/2000.
(IV.1.) számú önkormányzati rendeletet.
1. §
(1)
A rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
16. § (2) „Az intézményi térítési díjat – a házi segítségnyújtás és a támogató
szolgálat kivételével – ellátási napra vetítve kell megállapítani.”
(2)
Ezzel egyidejűleg a rendelet eredeti 16.§ (2),(3),(4),(5) bekezdéseinek számozása
eggyel emelkedik.
2. §
A rendelet 17. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki és az alábbi számozással módosul:
17.§ (2) „ A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében biztosított
szolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a kötelezett rendszeres havi
jövedelmét kell figyelembe venni.
a) Ha az ellátást a jogosult a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, akkor – a
házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat kivételével – a személyi térítési díj
megállapításánál figyelembe vehető havi jövedelmet naptári napra kell átszámolni
úgy, hogy a rendszeres havi jövedelem összegét harminccal kell osztani.
b) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj
fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett.
Az életjáradéki szerződésben kikötött és kapott összeget a jogosult jövedelmébe be kell
számítani.”
3. §
A rendelet 17.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
17.§ (3) „ A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének
– nappali ellátás esetén:
30%-át
– átmeneti elhelyezés esetén:
60%-át
– étkezés igénybevétele esetén:
25%-át.
Az intézményi és személyi térítési díjakat jelen rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6 számú melléklete
részletesen, jövedelemkategóriák szerinti felosztásban tartalmazza.”
4. §
A rendelet 17.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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17. § (4) „ A személyi térítési díj összege – melyet az intézményvezető állapít meg – nem
haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
Az intézményi térítési díj összege
1. Házi segítségnyújtás esetén 456,- Ft/óra.
2. Idősek klubja igénybevétele esetén csak az étkezésért kell térítési díjat fizetni, ennek
intézményi térítési díja 288,- Ft/ ebéd/ nap/ adag.
3. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona esetében csak az étkezésért kell térítési díjat
fizetni, ennek intézményi térítési díja 395,- Ft/ebéd+reggeli/ adag/ nap.
4. Időskorúak Átmeneti Segítő Gondozóháza esetében a térítési díj összege 99.900,- Ft/hó,
3.300,- Ft/nap.”
5. §
A rendelet 17.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
17. § (5) „Étkezés igénybevétele esetén az intézményi térítési díj összegéből jövedelme
alapján az ellátottat jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti táblázat alapján
kedvezmény illeti meg.”
6. §
A rendelet 17.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
17. § (6) „Étkezés igénybevétele esetén ingyenes ellátásban részesül az a személy, akinek a
jövedelme a havi 27.250.- forint összeget nem éri el és jelentős készpénz, ingó vagy
ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, illetve ezek hiányában térítési díj fizetésre köteles és
képes hozzátartozója nincs.”
7. §
A rendelet 17.§ (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
17. § (7) „Étkezés igénybevétele esetén a személyi térítési díj megegyezik az intézményi
térítési díjjal, ha a kötelezett havi jövedelme – családban élőknél az egy főre eső havi
jövedelem – 49.050.- Ft/hó összeget eléri.”
8. §
A rendelet 17.§ (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
17. § (8) „ A házi segítségnyújtás igénybevétele esetén ingyenes ellátásban részesül az a
személy, akinek a jövedelme a havi 32.700.- forint összeget nem éri el és jelentős készpénz,
ingó vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, illetve ezek hiányában térítési díj
fizetésére köteles és képes hozzátartozója nincs.”
9.§
(1)

A rendelet 17.§ (9) bekezdése hatályát veszti és ezzel egyidejűleg a 17.§ (10) és (11)
bekezdéseinek számozása eggyel csökken.
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10. §
(1)
A rendelet az alábbi 18/A.§ -sal egészül ki:
18/A. § (1) „ A személyi térítési díj összege csökkenthető illetve elengedhető, ha a
kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.
Amennyiben a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését,
illetve elengedését kéri, méltányosság iránti kérelmével a fenntartóhoz fordulhat.
Méltányosság kérdésében a fenntartó képviseletében a polgármester dönt az alábbi
eljárási szabályok alapján:
(a)

A méltányosság iránti kérelmet a személyi térítési díjról szóló értesítés
kézhezvételét követő 8 napon belül a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Polgármesteri hivatalának Humánpolitikai Irodáján, a polgármesterhez címezve
kell benyújtani.
(b)
A kérelemhez csatolni kell:
 az intézményvezető által megállapított személyi térítési díjról szóló értesítést
 az utolsó havi nyugdíjszelvényt
 a 7. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot
 a 8. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot.
A kérelem megalapozottságát a helyszínen végzett környezettanulmánnyal is vizsgálni
kell.
(c)
A polgármester I. fokú határozata ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül
fellebbezést lehet előterjeszteni a Képviselő-testülethez.
(d)
A Képviselő-testület II. fokú döntése ellen államigazgatási úton fellebbezésnek
helye nincs.
11. §
(1)
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2)
A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak.
Budapest, 2003. február 27.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Általános indokolás
A rendelet módosítását szükségessé tette az éves nyugdíjemelés. Az Sztv. 115.§ (1) bekezdése
értelmében a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díját az intézményt
fenntartó szerv évente kétszer állapíthatja meg. A legutóbbi módosításhoz képest az intézményi
térítési díjak megállapítása és rendeleti szabályozása is szükségessé vált, mert erre az Sztv.
kötelezi az önkormányzat képviselő-testületét.
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A módosításban változatlanul érvényesül az az elv, hogy a társadalom legszegényebb,
legelesettebb rétegeit kell támogatni, csak a magas nyugdíjú idősek esetében egyezik meg a
személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal. A tavalyi évhez képest az étkezési díjak csak
kis mértékben emelkedtek, amelyet kompenzál a nyugdíjminimum emelkedése és az ezzel
összefüggésben lévő jövedelmi kategóriák változása, és tekintettel arra, hogy a házi
gondozásért fizetendő óradíjak az alacsonyabb jövedelműeknél még a tavalyi összegnél is
alacsonyabbak, ezért méltányosság csak rendkívüli esetben adható.
Részletes indokolás
1. §
A rendelkezés beiktatását a 29/1993.(II.17.) számú Korm. rendeletet módosító
312/2002.(XII.29.) számú Korm. rendelet rendelkezései tették szükségessé.
2. §
A rendelkezés beiktatását a 29/1993.(II.17.) számú Korm. rendeletet módosító
312/2002.(XII.29.) sz. Korm. rendelet rendelkezései tették szükségessé.
3. §
Jelen rendeletmódosítás az intézményi és személyi térítési díjakat egyaránt megváltoztatta,
ezért a jövedelemkategóriák szerinti felosztás e módosító rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6. számú
táblázatában szerepel.
4. §
Az Sztv. kötelezi az önkormányzatot, hogy az intézményi térítési díjak alapján személyi térítési
díjat is megállapítson. Az Idősek Átmeneti Segítő Gondozóháza esetében 99.900.-Ft/hó,
illetőleg 3.300.-Ft/nap az intézményi térítési díj. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az
ellátott jövedelmének 60%-át.
5. §
Az alaprendelet 17.§ (5) bekezdésének módosítása szükségessé vált, hiszen 2003. április 1-jétől
a kedvezmény már az új térítési díjak alapján jár, melyet jelen módosító rendelet 1. számú
melléklete tartalmaz.
6. §
A személyi térítési díjak változtatásával a térítésmentes ellátásról is új szabályok alkotása válik
szükségessé. Így az étkeztetésnél a tavalyi 25.124,- forint összegig járó ingyenes ellátást
indokolt volt idén 27.250,- forint összegre emelni.
7. §
A térítésmentes étkeztetés lehetőségével szemben a maximális, tehát az intézményi térítési
díjjal megegyező személyi térítési díj összegét is emelni indokolt. A tavalyi 45.225,- forint/hó
összeg helyett idén csak annak kell a legmagasabb térítési díjat fizetni, akinek a nyugdíja a
49.050,- forint/hó összeget eléri.
8. §
Házi segítségnyújtás esetén havi 32.700,- Ft alatti jövedelem alatt a gondozás térítésmentes és
csak 70.850,- Ft-os havi jövedelem esetén kell az intézményi térítési díjjal megegyező mértékű
személyi térítési díjat fizetni (456,- forint/gondozási óra). Ennek indoka az, hogy a házi
segítségnyújtást a legidősebbek és a legelesettebbek veszik igénybe.
9. §
A rendelet 17.§ (9) bekezdésében foglaltakat e módosító rendelettel beiktatott 18/A.§
rendelkezései szabályozzák részletesen.
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10. §
A tavalyi intézményi térítési díjakhoz képest az idén a szociális étkeztetésnél kisebb, a többi
esetben nagy emelkedések történtek. A személyi térítési díjakban viszont csak kismértékű a
növekedés, illetve a legszegényebbeket tekintve csökkenés történt. Mindezért a méltányosság
megadása csak kivételes esetben indokolt, az erre vonatkozó eljárási szabályokat e módosító
rendelettel beiktatott 18/A.§ tartalmazza.
11. §
A rendelet hatályba lépését határozza meg.
B u d a p e s t , 2003. február 27.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző
A rendelet kihírdetésének dátuma: 2003. március 4.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
Jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Budapest, XVIII.ker.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Egyesített Gondozási Szolgálat
1181. Budapest, Kondor Béla stny.17.

1. számú melléklet

2003. évi intézményi és személyi térítési díjak

Szociális étkeztetés

Intézményi térítési díj:

ebéd (1 adag)

288,- Ft.

Személyi térítési díj:
Jövedelmi (nyugdíj)
kategóriák

Öregségi
nyugdíjminimum
1,25 x
27.250,- -

32.700,- - 32.699,-

Szoc. étkeztetés
1 adag ebéd
Önkormányzati
hozzájárulás

Öregségi
nyugdíjminimum
1,50 x

Öregségi
nyugdíjminimum
1,75 x
38.150,- -

- 38.149,-

Öregségi
nyugdíjminimum
2x
43.600,- -

- 43.599,-

Öregségi
nyugdíjminimum
2,25 x
49.050,- -

- 49.049,-

- felfelé

58,-

115,-

173,-

230,-

288,-

230,-

173,-

115,-

58,-

---

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 25%-át.
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Budapest, XVIII.ker.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Egyesített Gondozási Szolgálat
1181. Budapest, Kondor Béla stny.17.

2. számú melléklet

2003. évi intézményi és személyi térítési díjak
Idősek klubja
Térítési díjat csak az étkezésért kell fizetni, ezért a szociális étkeztetés térítési díjaival kell számolni!

Intézményi térítési díj:

ebéd (1 adag)

288,- Ft.

Személyi térítési díj:
Jövedelmi (nyugdíj)
kategóriák

Öregségi
nyugdíjminimum
1,25 x
27.250,- -

Idősek klubja
1 adag ebéd
Önkormányzati
hozzájárulás

Öregségi
nyugdíjminimum
1,50 x
32.700,- -

- 32.699,-

Öregségi
nyugdíjminimum
1,75 x
38.150,- -

- 38.149,-

Öregségi
nyugdíjminimum
2x
43.600,- -

- 43.599,-

Öregségi
nyugdíjminimum
2,25 x
49.050,- -

- 49.049,-

- felfelé

58,-

115,-

173,-

230,-

288,-

230,-

173,-

115,-

58,-

---

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 30%-át.
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Budapest, XVIII.ker.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Egyesített Gondozási Szolgálat
1181. Budapest, Kondor Béla stny.17.

3. számú melléklet

2003. évi intézményi és személyi térítési díjak
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

Térítési díjat csak az étkezésért kell fizetni, ezért a szociális étkeztetés térítési díjaival kell számolni!

Intézményi térítési díj:

reggeli + ebéd (1 adag)

288 + 107 = 395,- Ft.

Személyi térítési díj:
Jövedelmi (nyugdíj)
kategóriák

Öregségi
nyugdíjminimum
1,25 x
27.250,- -

Öregségi
nyugdíjminimum
1,50
32.700,- -

38.150,- -

- 32.699,ÉNO
1 adag reggeli + ebéd
Önkormányzati
hozzájárulás

Öregségi
nyugdíjminimum
1,75 x

Öregségi
nyugdíjminimum
2x
43.600,- -

- 38.149,-

- 43.599,-

- felfelé

99,-

198,-

296,-

395,-

296,-

197,-

99,-

---

A személyi terítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 30%-át.
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Budapest, XVIII.ker.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Egyesített Gondozási Szolgálat
1181. Budapest, Kondor Béla stny.17.

4. számú melléklet

2003. évi intézményi és személyi térítési díjak
Házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj:

456,- Ft/óra

Személyi térítési díj:

Jövedelmi
(nyugdíj)
kategóriák

Öregségi
nyugdíjminimum
1,50 x

Öregségi
nyugdíjminimum
1,75 x

Öregségi
nyugdíjminimum
2,00 x

Öregségi
nyugdíjminimum
2,25 x

Öregségi
nyugdíjminimum
2,5 x

Öregségi
nyugdíjminimum
2,75 x

Öregségi
nyugdíjminimum
3,00 x

Öregségi
nyugdíjminimum
3,25 x

32.700,- 38.150,- 43.600,- 49.050,- 54.500,- 59.950,- 65.400,- 70.850,- - 38.149
- 43.599
- 49.049
- 54.499
- 59.949
- 65.399
- 70.849
- felfelé
Házi gondozási
óradíj

57,-

114,-

171,-

228,-

285,-

342,-

399,-

456,-

399,-

342,-

285,-

228,-

171,-

114,-

57,-

---

Önkormányzati

hozzájárulás

A személyi térítési díj az ellátott jövedelmének 20%-át nem haladhatja meg!
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Budapest, XVIII.ker.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Egyesített Gondozási Szolgálat
1181. Budapest, Kondor Béla stny.17.

5. számú melléklet

2003. évi intézményi és személyi térítési díjak
Ételszállítás
A házi segítségnyújtás keretében történő ételszállításért a gondozási óradíj1/4-ét kell fizetni.
Intézményi térítési díj:

115,- Ft.

Személyi térítési díj:

Jövedelmi
(nyugdíj)
kategóriák

Öregségi
nyugdíjminimum
1,50 x

Öregségi
nyugdíjminimum
1,75 x

Öregségi
nyugdíjminimum
2,00 x

Öregségi
nyugdíjminimum
2,25 x

Öregségi
nyugdíjminimum
2,5 x

Öregségi
nyugdíjminimum
2,75 x

Öregségi
nyugdíjminimum
3,00 x

Öregségi
nyugdíjminimum
3,25 x

32.700,- 38.150,- 43.600,- 49.050,- 54.500,- 59.950,- 65.400,- 70.850,- - 38.149,- 43.599,- 49.049,- 54.499,- 59.949,- 65.399,- 70.849,- felfelé
Ételszállítás
címenként

14,-

29,-

43,-

57,-

71,-

86,-

101,-

115,-

101,-

86,-

72,-

58,-

44,-

29,-

14,-

---

Önkormányzati

hozzájárulás

A házi segítségnyújtás + ebéd szállítással személyi térítési díja együttesen az ellátott jövedelmének 30%-át nem haladhatja meg.

Hatályon kívül helyezte a 35/2005. (IX. 06.) ⇒ 2005R035.DOC 2005. szeptember 15-től
Budapest, XVIII.ker.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Egyesített Gondozási Szolgálat
1181. Budapest, Kondor Béla stny.17.

6. számú melléklet

2003. évi intézményi és személyi térítési díjak
Időskorúak Átmeneti Segítő Gondozóháza

Intézményi térítési díj:

99.900,- Ft./hó
3.330,- Ft./nap

Személyi térítési díj:
166.500,- Ft - ig az ellátott jövedelmének 60%-a.
166.500,- Ft – tól a személyi térítési díj megegyezik az intézményi térítési díj összegével.

Hatályon kívül helyezte a 35/2005. (IX. 06.) ⇒ 2005R035.DOC 2005. szeptember 15-től

Hatályon kívül helyezte a 35/2005. (IX. 06.) ⇒ 2005R035.DOC 2005. szeptember 15-től

Hatályon kívül helyezte a 35/2005. (IX. 06.) ⇒ 2005R035.DOC 2005. szeptember 15-től

