
15/1998. (III. 31.) sz. rendelet 
az 5/1996. (III. 21.) sz. rendelettel és a 10/1997. (III. 25.) sz. rendelettel módosított, a 

személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról 
szóló 8/1995. (III. 23.) sz. rendelet módosításáról 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a 115. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve az alábbiak szerint módosítja az 5/1996. 
(III. 21.) számú rendelettel, valamint a 10/1997. (III. 25.) sz. rendelettel módosított a személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 8/1995. (III. 23.) sz. rendeletét: 
1. § (1) A rendelet 5. § a) pontjában foglaltakhoz tartozó mellékletben meghatározott összegek e rendelet 1. 
sz. melléklete szerint módosulnak. 
 (2) A rendelet 5. § b) pontjában foglalt rendelkezés az alábbiak szerint módosul: Az Értelmi 
Fogyatékosok Napközi Otthonára vonatkozóan a gondozási díj mértéke 1998. április 1. napjától 50,- Ft/étkezési 
nap. 
2. § (1) E rendelet 1998. április 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 5/1996. (III. 21.) számú rendelettel, 
valamint a 10/1997. (III. 25.) sz. rendelettel módosított 8/1995. (III. 23.) sz. rendelet 5. § a) pontjának 1. sz. 
melléklete hatályát veszti. 
 (2) A rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak. 
 
B u d a p e s t ,  1998. március 26. 
 

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

 
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A többször módosított Szociális törvény 137. §-a értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
keretében biztosított szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakat a törvény 114-119. §-a szerint évente március 31-
ig felül kell vizsgálni és a fizetendő személyi térítési díjakat az e rendeletben megállapított intézményi térítési 
díjak figyelembevételével kell újból megállapítani. Az önkormányzat hagyatéki hitelezőként léphet fel. 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
1. §-hoz Meghatározza az új személyi térítési díjak összegét és annak hatályba lépését. 
2. §-hoz Meghatározza e rendelet hatályba lépését és megnevezi a hatályon kívül helyezett 
rendelkezéseket. 
 
B u d a p e s t ,  1998. március 16. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Mester László sk. 
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