
22/1993.(XI.25.)sz. rendelet 
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendô  

téritési dijakról 
A Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete a Szociális Igazgatásról 
és a Szociális Ellátásról szóló 1993. évi III.tv. 92. §(1) bek. f) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a 115. §(1) bek. foglalt kötelezettségének eleget téve az 
alábbiakat rendeli el: 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

1. § 
Ezen önkormányzati rendeletbe foglaltakat az 1993. évi III.tv. (továbbiakban Sztv.) és 
a 29/1993.(II.17.)Korm.sz. rendelet (továbbiakban: Korm.rend.) szabályaival együtt 
kell alkalmazni. 
 

A rendelet hatálya 
2. § 
1. A rendelet hatálya kizárólag Pestszentlôrinc-Pestszentimre Önkormányzata 

által fenntartott (alapellátást nyújtó) szociális intézményekre terjed ki. 
2. Az Önkormányzat által fenntartott szoc.intézmények ellátási területe - ezért e 

rendelet hatálya is - kizárólag XVIII. kerület lakosságára (állandó lakosaira), 
valamint az életvitelszerüen itt tartózkodókra terjed ki. 

 
E rendelet alkalmazásában: 
a) közeli hozzátartozó 
b) tartásra köteles és képes személy 
c) hajléktalan 
 
fogalmára az Sztv. 4. § (1) bek. d) és e) pontjai, valamint (3) bekezdése az irányadók. 
 

Feladat- és hatáskörök 
3. § 
Képviselô-testület feladat- és hatásköre: 
- intézményi téritési dijak mértékének megállapitása 
- fizetésre kötelezettek körének megállapitása 
- a személyi téritési dijak elengedése ill. csökkentése eseteinek és módjainak 

rendeletben történô megállapitása 
- személyi téritési dijak összegének évenkénti felülvizsgálatával, valamint az 

intézményi téritési dij mértékére vonatkozó javaslat kidolgozásával 
kapcsolatos feladatok ellátását az SZTB-re ruházza át. 

 
Szociális és Támogatásügyi Bizottság feladat- és hatásköre: 
A Képviselô-testület által átruházott hatáskörben a személyi téritési dijak összegének 
évenkénti felülvizsgálata, ill. az intézményi téritési dij mértékére vonatkozó javaslat 
kidolgozása és a Képviselô-testület elé terjesztése. 
 
Polgármester feladat- és hatásköre: 
- téritési dijak esetleges csökkentése ill. elengedése, 
- az ellátásra jogosultat irásban értesitse 15 napon belül a hozott döntésrôl. 



Jegyzô feladat- és hatásköre: 
A rendeletben megállapitott intézményi téritési dijakról a kerület lakosságát a jegyzô 
minden év április 10-ig köteles tájékoztatni. 
 
Gondozási Központ vezetô feladat- és hatásköre: 
- a rendeletben meghatározott feltételek alapján a személyi téritési dij 

megállapitása, 
- a személyi téritési dijak befizetésének ellenôrzése, a dij hátralék behajtása, 
- köteles az ellátásra jogosult ill. hozzátartozója számára irásban vagy szóban 

tájékoztatást adni: 
 
a) a fizetendô téritési dij összegérôl, a teljesités feltételeirôl a dij fizetési 

mulasztás következményeirôl, 
b) intézményi jogviszony megszünése esetén: az esedékes ill. hátralékos személyi 

téritési dij befizetési kötelezettségrôl a dij hátralék behajtása érdekében tett 
intézkedésrôl. 

 Átmeneti Gondozóház esetében: a fentiekben szabályozott tájékoztatást a 
beutaló határozatnak ill. az Sztv. 100. § (2) bek. alapján az ellátást 
megszüntetô határozatnak kell tartalmaznia. 

 
Gondozónô feladat-- és hatásköre: 
- köteles vezetni a gondozási naplót, 
- az Sztv. 20. § c) pontjában meghatározott adatokat tartalmazó ún. téritési dij 

nyilvántartó törzslapot, 
- havi személyi téritési dij alapjául szolgáló gondozási napokról egységes 

nyilvántartás vezetése. 
 
GAMESZ feladat-- és hatásköre: 
A befizetett téritési dijakat az ellátást nyújtó szoc. intézmények számláját vezetô 
GAMESZ (1181. Városház u. 16.) kezeli. 
 

Az intézményi téritési dijak megállapitására vonatkozó 
általános szabályok 

4. § 
A Képviselô-testület az intézményi téritési dijak mértékét: 
a) konkrét összegben forintra kerekitve, 
b) házi segitségnyújtás keretében a gondozási óradij alapulvételével, 
c) étkezés, átmeneti segélyezés esetében ellátási napra vetitve, 
d) az egyes téritési dijaknál az Sztv. és a Korm.rend. figyelembevételével állapitja 

meg az alábbiak szerint: 
 
- ha közös háztartásban élô két fô részére történik ebéd szállitás  az egy fôre esô 

átlagjövedelem alapján (Korm.rend. 14. §/3/ bek.) 
- ha a két személy közül csak egyik veszi igénybe az ebédet, akkor az egy fôre 

esô jövedelem a számitás alapja 
- tartási ill. öröklési szerzôdés esetén a tartásra kötelezett a téritési dijat 

önköltséges áron köteles megfizetni (önkormányzati támogatás nélkül) 
- a gondozott a megrendelt ebéd után köteles téritési dijat fizetni (kivételt képez 

az ún. vis maior eset). 



II. fejezet 
Az egyes intézményi téritési dijak mértéke 

5. § 
A Képviselô-testület az egyes intézményi téritési dijak mértékét a 4.§-nak megfelelôen 
a) az étkezésre vonatkozóan a rendelet I.sz. (lsd. étk. dij táblázat 93. szeptember 

1-tôl), 
b) házi segitségnyújtásra vonatkozó II.sz. táblázat, 
c) az átmeneti bentlakásos intézményre vonatkozóan a III.sz. táblázat határozza 

meg. 
 

III. fejezet 
A téritési dij fizetésére kötelezettek köre 

6. § 
Jelen önkormányzati rendelet szerint megállapitott intézményi téritési dijak 
figyelembevételével a személyi téritési dij megfizetésére kötelezett: 
 
a) az ellátást igénybevevô jogosult, 
b) átmeneti v. tartós bentlakásos intézményben való elhelyezés esetén a tartására 

köteles és képes hozzátartozó. 
 

IV. fejezet 
A téritési dij csökkentése és elengedése 

7. § 
1. A személyes gondoskodást nyújtó szoc. ellátásokért személyi téritési dijat kell 

fizetni. 
2. A személyi téritési dijat az Sztv. és a Korm.rend. szabályainak 

figyelembevételével kell megállapitani és mértéke nem haladhatja meg jelen 
rendeletben meghatározott intézményi téritési dijak mértékét. 

 
8. § 
1. Ingyenes ellátást kell biztositani, ha az e rendelet hatálya alá tartozó szoc. 

ellátásra egyébként jogosult személy 
 
a) min. 100 eFt-ot nem meghaladó készpénzvagyonnal, ingó vagy ingatlan 

vagyonnal nem rendelkezik, ill. kizárólag nyugdijból származó jövedelemmel 
rendelkezik, melynek összege nem éri el a mindenkori sajátjogú 
nyugdijminimum összegét (jelenleg 6.600.- Ft-ot). 

b) a téritési dij fizetésére kötelezhetô, tartásra, gondozásra köteles és képes 
hozzátartozója nincs, ugyanigy tartási vagy öröklési szerzôdésben foglalt 
tartásra ill. gondozásra kötelezettséget vállaló személy nincs.           

 
9. § 
A személyi téritési dij max. 50 %-kal csökkenthetô vagy elengedhetô, ha az ellátásra 
jogosult a számára e rendelet alapján megállapitható téritési dij megfizetésével a 
létfenntartását idôszakosan vagy tartósan veszélyeztetô élethelyzetbe kerülne. 
 
10. § 
Az ingyenes ellátás biztositását az ellátásra jogosult a gondozási központ vezetôjétôl, 
a csökkentést vagy elengedést a Polgármestertôl kérheti a gondozási központ 



vezetôjének véleményezése alapján. A döntésre jogosult 15 napon belül köteles a 
kérelemrôl dönteni. 
 
A személyi téritési dij összegét megállapitó, elengedô, csökkentô ill. az elengedést 
vagy csökkentést elutasitó döntés ellen jogorvoslattal annak kézhezvételétôl számitott 
30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Birósághoz lehet fordulni. 
 

V. fejezet 
Zárórendelkezések 

11. § 
1. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi 

téritési diját a Képviselô-testület évente egyszer, minden év március 31. 
napjáig köteles megállapitani. 

 
2. Ha a Képviselô-testület jóváhagyott költségvetésének hiánya miatt a 

fentieknek nem tud eleget tenni, akkor az intézményi téritési dijat az elôzô évi 
tényadatok figyelembevételével kell meghatározni. 

 
12. § 
Az új intézményi téritési dij alapján fizetendô személyi téritési dijat minden év május 
hó 1-tôl lehet elsô izben alkalmazni. 
 
13. § 
A személyi téritési dij összegét évente minden év március 31-ig kötelezô 
felülvizsgálni. 
 
14. § 
1. Az Sztv. 137. § értelmében a törvény hatályba lépésétôl (1993. február 27.) 

számitott 3 hónapon belül (1993. május 27-ig) a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások keretében biztositott szolgáltatásokért fizetendô téritési dijakat 
a törvény 114-118.§-aiban foglaltak szerint felül kell vizsgálni és a fizetendô 
személyi téritési dijat az e rendeletben megállapitott intézményi téritési dijak 
figyelembevételével újból meg kell állapitani. 

 
2. Az önkormányzat hagyatéki hitelezôként léphet fel. 
 
15. § 
Jelen önkormányzati rendelet 1993. december 15. napján lép hatályba. 
 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Molich Endre s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
 

Indokolás 
Az Sztv. emlitett bekezdésébôl egyértelmüen kiderül, hogy csak bentlakásos 
intézményben való elhelyezés esetén lép fel a tartásra kötelezett eltartási 
kötelezettsége is és aki ekkor köteles a jogosult helyett fizetni (Sztv. 117. § /3/ bek.). 
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