
6/1999. (III. 02.) számú rendelet 
 a Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési 
díjakról szóló többször módosított 8/1995. (III. 23.) sz. rendelet módosításáról 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. III. törvény 92. § (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a 115. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve az alábbiak szerint módosítja az 5/1996. 
(III. 21.) sz. rendelettel, a 10/1997. (III. 25.) sz. rendelettel, valamint a 15/1998. (III. 31.) 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. számú 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 1999. április 1. napjától 
megegyezik a Gondozási Központokra vonatkozó térítési díjak összegével. 
2. § (1) A rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját (továbbiakban: intézményi térítési díj) 
az intézményt fenntartó szerv évente kétszer állapíthatja meg. 
3. § (1) A rendelet 13. § és 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha a 
kötelezett jövedelme: 
 a.) olyan mértékben csökken, hogy térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, 
 b.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. 
 (2) A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének 
időpontjáról a fenntartó rendelkezik azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem 
kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra visszamenőlegesen. 
4. § (1) Jelen önkormányzati rendelet 1999. április 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak. 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A többször módosított szociális törvény rendelkezésének megfelelően a személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni (intézményi térítési díj), melyet az intézményt fenntartó szerv 
évente kétszer állapíthat meg. 
Az intézményi térítési díj alapján és a kötelezett rendszeres havi jövedelmének figyelembevételével 
megállapított személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg. 
Az önkormányzat hagyatéki hitelezőként léphet fel abban az esetben, ha a jogosult a térítési díj megfizetésére 
jövedelemmel nem rendelkezik, illetve tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs, de ingó vagy ingatlan 
vagyona vagy mindkettő van. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
1.§-hoz Meghatározza az új személyi térítési díjak összegét, melyet az Értelmi Fogyatékosok 
Napközi Otthona gondozottjaira is vonatkoztat. 
2. §-hoz A módosított szociális törvény vonatkozó szabályozása alapján az intézményi térítési díj 
megállapításának és felülvizsgálatának idejéről rendelkezik.  
3. §-hoz Rendelkezik a személyi térítési díj összegének felülvizsgálati és megváltoztatási 
lehetőségéről, illetve annak kivételes eseteiről, valamint a felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési 
díj megfizetésének időpontjáról. 
4. §-hoz Megállapítja a rendelet hatályba lépésének idejét.  
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