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HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 9/2000 (IV. 1. ) SZ. RENDELET 
8/1995.(III.23.) sz. rendelet 

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő 
téritési díjak megállapításáról 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásról szóló 1993. évi III.tv. 92. § (1) bek. f./ pontjába kapott felhatalmazás alapján, a 115. 
§ (1) bekezdésében 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  szabályaival együtt kell alkalmazni. 
A rendelet hatálya 
2. § (1) A rendelet hatálya kizárólag Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata által fenntartott 
/alapellátást nyújtó/ szociális intézményekre terjed ki. 
 (2) Az önkormányzat által fenntartott szociális intézmények ellátási területe kizárólag XVIII. 
kerület lakosságára /állandó lakosaira/, valamint az életvitelszerüen itt tartózkodókra terjed ki. 
 (3) E rendelet alkalmazásában: 
 a./ közeli hozzátartozó, 
 b./ tartásra köteles és képes személy, 
 c./ hajléktalan 
fogalmára az Sztv. 4. § (1) bekezdés d.,és e./ pontjai, valamint (3) bekezdése az irányadók. 
Feladat és hatáskörök 
3. § (1) Képviselő-testület feladat és hatásköre: 
 - intézményi térítési díjak mértékének megállapítása 
 - fizetésre kötelezettek körének megállapítása 
 - személyi térítési díjak elengedése, ill. csökkentése eseteinek és módjainak rendeletben 
történő megállapítása 
 (2) A személyi térítési díjak összegének évenkénti felülvizsgálatával, valamint az intézményi 
térítési díj mértékére vonatkozó javaslat kidolgozásával kapcsolatos feladatokat a Képviselő-testület a 
Szociális Bizottságra (továbbiakban: Bizottság) ruházza át. 
 (3) A Szociális Bizottság feladat és hatásköre: 
 - A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a személyi térítési díjak összegének 
évenkénti felülvizsgálata, illetőleg az intézményi térítési díj mértékére vonatkozó javaslat kidolgozása 
és a Képviselő-testület elé terjesztése. 
 -Térítési díjak esetleges csökkentése és elengedésére javaslattétel. 
  (4) A polgármester feladata: 
      - az előkészítést követően egyedi határozattal a térítési díjak megállapítása,  
 - a kérelmező 15 napon belül, írásban történő értesítése a meghozott döntésről. 
 (5) A rendelet szerint megállapitott intézményi térítési díjakról a jegyző minden év április 20-ig 
köteles a kerület lakosságát tájékoztatni. 
 (6) A gondozási központ vezetőjének feladat és hatásköre: 
 - az e rendeletben meghatározott feltételek alapján a személyi térítési díj megállapításának 
előkészítése, 
 - a személyi térítési díjak befizetésének ellenőrzése, a díj hátralékának behajtása, 
 - köteles az ellátásra jogosult ill. hozzátartozója számára tájékoztatást adni: 
 a./ a fizetendő térítési díj összegéről,  a teljesítés feltételeiről, a díjfizetés elmulasztásának 
következményéről 
 b./ intézményi jogviszony megszünése esetén: az esedékes ill. hátralékos személyi térítési díj 
befizetési kötelezettségről a díjhátralék behajtása érdekében tett intézkedésekről. 
 (7) Az Átmeneti Segitő Gondozóház esetében a (6) bekezdésben szabályozott tájékoztatást a 
beutaló határozatnak ill. az Sztv. 100.§-ának (2) bekezdése alapján az ellátást megszüntető 
határozatnak kell tartalmaznia. 
 (8) Gondozónő feladata: 
Vezeti: 
 - a gondozási naplót, 
 - az Sztv. 20. § c./ pontjában meghatározott adatokat tartalmazó ún. téritési díj nyilvántartó 
törzslapot, 
 - a havi személyi térítési díj alapjául szolgáló gondozási lapokra vonatkozó nyilvántartást 
 (9) A befizetett térítési díjakat az ellátást nyujtó szociális intézmények számláját vezető 
GAMESZ /1181 Bp. Városház u. 16./ kezeli. 
Az intézményi térítési díjak megállapitására vonatkozó általános szabályok 



4. § A Képviselő-testület az intézményi térítési díjak mértékét: 
 a./ konkrét összegben Ft-ra kerekítve, 
 b./ házi segítségnyujtás keretében a gondozási óradíj alapulvételével, 
 c./ Értelmi Fogyatékosok Napközijében folytatott gondozás esetében ellátási napra vetítve 
 d./ étkezés esetében ellátási napra vetítve, 
 e./ az egyes térítési díjaknál az Sztv. és a Korm. rend. figyelembe vételével állapítja meg az 
alábbiak szerint: 
 -  ha közös háztartásban élő 2 fő részére történik ebéd szállítás ill. gondozás vagy mindkettő, a 
gondozási díjat úgy kell figyelembe venni, mintha házi  segítségnyújtásban csak egy személy 
részesülne, az egy főre eső átlagjövedelem alapján, 
 - eltérő jövedelmi viszonyok esetén az ebéd térítési díj számításának az alapja a két  személy 
a két személy jövedelmi viszonyai alapján kiszámitott  középarányos összeg, 
 - ha két személy közül csak egyik veszi igénybe az ebédet, akkor a számítás alapja az egy 
főre eső jövedelem, 
 - tartási ill. öröklési szerződés esetén a tartásra kötelezett a térítési díjat önköltséges áron 
köteles megfizetni /önkormányzati támogatás nélkül/, 
 - a gondozott a megrendelt ebéd után köteles a térítési díjat megfizetni. 
II. Fejezet  Az egyes intézményi  téritési dijak mértéke 
5. § A Képviselő-testület az egyes intézményi térítési díjak mértékét a 4.§-nak megfelelően: 
 a./ a gondozási központok által gondozottak, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában 
gondozottak, valamint az Átmeneti Segitő Gondozóházban gondozottak étkezési díjára, illetve házi 
segitségnyújtásra vonatkozóan határozza meg az 1. sz. mellékletben foglalt táblázat alapján. 
Az új térítési díj 1995. május 1. napjától hatályos. 
 b./ az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonára vonatkozóan a gondozási díj mértékét 1995. 
május 1-től 30.- Ft/étkezési nap állapítja meg, 
III. Fejezet  A térítési díj fizetésére kötelezettek köre 
6. § Jelen önkormányzati rendelet szerint megállapított intézményi térítési díjak figyelembe 
vételével személyi térítési dií megfizetésére kötelezett: 
 a./ az ellátást igénybe vevő, 
 b./ tartásra köteles és képes hozzátartozó, 
 c./ törvényes képviselő. 
IV. Fejezet  A térítési díj csökkentése és elengedése 
7. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért személyi térítési díjat kell fizetni. 
 (2) A személyi térítési díjat a Sztv. és Korm. rendelet szabályainak figyelembe vételével kell 
megállapítani. Mértéke nem haladhatja meg jelen rendeletben meghatározott intézményi térítési díjak 
mértékét. 
8. § (1) Térítésmentes ellátást kell biztositani, ha az e rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátásra 
egyébként jogosult személy  
 a./ jövedelemmel, készpénzvagyonnal, ingó vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, 
 b./ a térítési díj fizetésére kötelezhető, tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója 
nincs, ugyanígy tartási vagy öröklési szerződésbe foglalt tartásra ill. gondozásra kötelezettséget vállaló 
személlyel nem rendelkezik, 
 c./ ha a jogosult ingó, vagy ingatlan vagyonnal vagy mindkettővel rendelkezik, de sem 
jövedelme, sem tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs. Ebben az esetben  az ellátás 
/gondozás/ költségeit az önkormányzat hagyatéki teherként a vagyonra ráterheli, 
 (2) Térítésmentes ellátást kell biztosítani az étkezés és házi segítségnyújtás igénybevételére 
való jogosultság esetén, ha az ellátásra jogosult személy kizárólag nyugdíjból származó jövedelemmel 
rendelkezik, melynek összege nem éri el a mindenkori legkisebb nyugdíj összegét. 
9. § A személyi térítési díj legfeljebb 50 %-kal csökkenthető, vagy elengedhető, ha az ellátásra 
jogosult a számára e rendelet alapján megállapítható térítési díj megfizetésével a létfenntartását 
időszakosan vagy tartósan veszélyeztető élethelyzetbe kerülne. 
10. § (1) A térítésmentes ellátás biztosítását az ellátásra jogosult a gondozási központ vezetőjétől, a 
csökkentést vagy elengedést a polgármestertől kérheti a gondozási központ vezetőjének 
véleményezése alapján. 
 (2) A döntésre jogosult a kérelmezőt a döntésről 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni. 
 (3) A személyi térítési díj összegét megállapító, elengedő, csökkentő ill. az elengedést vagy 
csökkentést elutasitó határozat ellen jogorvoslatért,  annak kézhezvételétől számitott 15 napon belül a 
Képviselő-testülethez lehet fordulni. 
V. Fejezet  Záró rendelkezések 
11. § (1)  A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját a 
Képviselő-testület évente egyszer, minden év március 31. napjáig köteles megállapítani. 
 (2)  Ha a Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének esetleges hiánya miatt az (1) 
bekezdésben foglaltaknak nem tud eleget tenni, akkor az intézményi térítési díjat az előző évi 
tényadatok figyelembevételével kell meghatározni. 



12. § Az új intézményi térítési díj alapján fizetendő személyi térítési díjat minden év május hó 1. 
napjától lehet első ízben alkalmazni. 
13. § A személyi térítési díj összegét évente minden év március 31-ig kötelező felülvizsgálni. 
14. § A Szociális Törvény 137. § értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében 
biztosított szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakat a törvény 114-118. §-iban foglaltak szerint felül 
kell vizsgálni és a fizetendő személyi térítési díjat az e rendeletben megállapitott intézményi térítési 
díjak figyelembevételével  újból meg kell állapítani. 
Az önkormányzat hagyatéki hitelezőként léphet fel. 
15. § Jelen önkormányzati rendelet 1995. április 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
6/1994.(III.31.) sz. rendelet hatályát veszti. 
 
B u d a p e s t ,  1995. március 23. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
j e g y z ő polgármester 

 


