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4/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és
térítési díjáról szóló 57/2002. (XII. 23.) Budapest XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, a 9/2002. (II.26.)
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati
rendelettel, a 13/2001. (III. 27.) Budapest XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzati rendelettel, valamint a 30/2000. (X. 03.)
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati
rendelettel módosított 9/2000. (IV. 01.) Budapest XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest XVIII. kerület 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: Szt.) 92. § és a 138. §
felhatalmazása alapján, valamint a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról szóló 169/1999. (XI. 24.) számú Korm. rendelettel módosított 29/1993. (II. 17.) számú
Korm. rendelet, (továbbiakban Korm. rendelet) a Személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) számú 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 megalkotja a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételét és térítési díját szabályozó
rendeletét:
1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról
szóló többször módosított 9/2000. (IV. 01.) Budapest XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) 2. § (1) bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Budapest XVIII. kerületben bejelentett
lakóhellyel rendelkező
a) magyar állampolgárokra,
b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező
bevándoroltakra,
c) magyar hatóság által menekültként elismert személyekre
d) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre.
2. § Az alaprendelet 13. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A gondozás időtartama legfeljebb 1 év, amely további 1 évvel meghosszabbítható. A
meghosszabbítás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt. Döntéséről a Polgármesteri
Hivatal Szociális- Egészségügyi és Gyermekvédelmi Irodáján keresztül az Önkormányzat
Szociális Bizottságát tájékoztatja.
3. § Az alaprendelet 13. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Kivételesen méltányolandó esetben, ha a kérelmezőnek jogszabály, vagy szerződés alapján
tartásra köteles hozzátartozója nincs, vagy más személy, vagy intézmény gondozását igénybe
venni nem tudja, az intézmény vezetője legfeljebb 30 napos időtartamra gondozásba veszi. A
gondozásba vételről a Polgármesteri Hivatal Szociális- Egészségügyi és Gyermekvédelmi
Irodáján keresztül az Önkormányzat Szociális Bizottságát tájékoztatja.
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4. § Az alaprendelet 14. § (3)-(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem esetén az igény kielégítésének sorrendjéről
az intézményvezetőből, az intézmény orvosából, valamint a polgármester által kijelölt, a
fenntartó képviselőjéből álló szakmai bizottság dönt. Döntéséről a Polgármesteri Hivatal
Szociális- Egészségügyi és Gyermekvédelmi Irodáján keresztül az Önkormányzat Szociális
Bizottságát tájékoztatja.
5. § (1) Az alaprendelet 17. § (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:
A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének
a) nappali ellátás esetén:
30 %-át
b) átmeneti elhelyezés esetén:
60 %-át
c) étkezési igénybevétele esetén: 25 %-át.
(2) Az intézményi és személyi térítési díjakat jelen rendelet 1,2,3,4,5. számú melléklete
részletesen, jövedelemkategóriák szerinti felosztásban tartalmazza.
6. § (1) Az alaprendelet 17. § (4) bekezdése az alábbiak szerint változik:
A személyi térítési díj összege – melyet az intézményvezető állapít meg -, nem haladhatja
meg az intézményi térítési díj összegét.
Az intézményi térítési díj összege:
a) házi segítségnyújtás esetén: 569.-Ft/óra
b) Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona esetében csak az étkezésért kell térítési
díjat fizetni, ennek intézményi térítési díja 426.-Ft/ebéd+reggeli/adag/nap
c) Időskorúak Átmeneti Segítő Gondozóháza esetében a térítési díj összege 120.000.Ft/hó 4.000.-Ft/nap.
d) 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 – 51.040.-Ft/hó összeget meghaladja.
e) Idősek Klubja igénybevétele esetén csak az étkezésért kell térítési díjat fizetni,
ennek intézményi térítési díja 311.-Ft/ebéd/nap/adag.
f) Étkezés igénybevétele esetén a személyi térítési díjat az ellátott jövedelme alapján
jelen rendelet 1. számú melléklete alapján kell megállapítani.
g) A 80 éven felüli egyedülálló részére a szolgáltatás iránt igény esetén az étkeztetés,
a házi segítségnyújtás, valamint az ételszállítás személyi térítési díját a vonatkozó
(1.sz., 3. sz., 4. sz.) melléklet szerinti, egy jövedelemkategóriával csökkentett
összegben kell megállapítani.
h) A 90. életévüket betöltöttek részére a szolgáltatás iránti igény esetén a házi
segítségnyújtás, az étkeztetés, valamint a szállítás személyi térítési díját a vonatkozó (1.
sz., 3. sz., 4.sz.) melléklet szerinti, 1. jövedelemkategória szerint kell megállapítani.
(2) A (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény ingyenes térítési díjat nem állapít meg. Az önkormányzat a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelete alapján, a természetben nyújtott szociális
ellátások keretében étkezési díj támogatást nyújthat.
(3) Az alaprendelet 17. § (8) bekezdése az alábbiak szerint változik:
A házi segítségnyújtás igénybevétele esetén az intézmény ingyenes térítési díjat nem állapít
meg. Az önkormányzat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelete
alapján pénzbeli támogatást nyújthat.
7. § Az alaprendelet 18/A. § (1) bekezdése és az (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint
változik:
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A személyi térítési díj összege csökkenthető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai
ezt indokolttá teszik, különösképpen rendkívüli élethelyzetben, betegség esetén. Amennyiben
a kötelezett a megállapított személyi térítési díj csökkentését kéri, méltányossági kérelmével
15 napon belül a polgármesterhez fordulhat, amelyet a Polgármesteri Hivatal SzociálisEgészségügyi és Gyermekvédelmi Irodájához kell benyújtani. A polgármester a méltányosság
iránti kérelemről I. fokú határozatával dönt. Az I. fokú határozat ellen 15 napon belül
fellebbezésnek van helye, melyet az önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni és a
Polgármesteri Hivatal Szociális- Egészségügyi és Gyermekvédelmi Irodájához kell
benyújtani. A Képviselő-testület határozata ellen államigazgatási úton további jogorvoslatnak
nincs helye.
8. § Az alaprendelet 18/A. § (1) bekezdés c), d) pontját jelen rendelet hatályon kívül helyezi.
Záró rendelkezések
9. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Jelen rendelet 5., 6. §-ban szabályozott
térítési díjak 2004. március 1. napján lépnek hatályba.
(2) Az alaprendelet jelen rendelettel nem módosított szakaszai változatlan tartalommal
maradnak hatályban.
Budapest, 2004. január 29.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az EU csatlakozás jogharmonizációs feladatai miatt a Budapest Főváros Közigazgatási
Hivatal ellenőrizte a szociális szférát érintő önkormányzati rendeleteket. Az ellenőrzés
nyomán a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési
díjairól szóló önkormányzati rendelet korrigálásra szorult. Az intézményi elhelyezés, illetve
szolgáltatások igénybevétele esetén az intézmény vezetőjének tágabb, a Szociális
Bizottságnak szűkebb döntési jogkört kell meghatározni. A jogbiztonság érdekében indokolt
pontosítani a méltányossági alkalmazás lehetőségeinek körét. A személyi és intézményi
térítési díjak tekintetében az általános forgalmi adó (Áfa) 12%-ról 15%-ra történő emelkedése
tette indokolttá a változást. A térítésmentesség megszüntetését az tette indokolttá, hogy sok
esetben a megrendelt ebéd szükséges lemondása nem történt meg (pl.: kórházi ápolás ideje
alatt stb.). Ingyenes térítési díjat az intézmény a jövőben nem állapít meg, az önkormányzat a
szociális rászorultság körülményeit a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletben szabályozza.
A változások hatályba lépésének napja 2004. február 1. napja, de a térítési díjak
vonatkozásában - a szolgáltatás díjainak emelkedésére tekintettel - 2004. március 1. napja
indokolt.
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Részletes indokolás
1. §-hoz A rendelet pontosította a kerületben a szolgáltatásra igényjogosultak körét. Az
„állandó bejelentett lakás” kifejezését a kerületben „lakóhellyel rendelkezőkre” változtatta A
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
5. §-ban meghatározottakkal összhangban.
2. §-hoz A Szociális Bizottság az Sztv. alapján nem jogosult a gondozási időtartam
megállapítására. Az intézmény vezetője saját hatáskörben eljárva dönt a gondozási
időtartamról és annak meghosszabbításáról. Döntéséről a Szociális Bizottságot tájékoztatja.
3. §-hoz Az Alkotmánybíróság határozata alapján kerül szabályozásra a méltányosság
kérdése. Jelen rendeletben pontosításra kerültek a méltányolandó esetek.
4. §-hoz A soronkívüliség kérdésére szintén az intézmény vezetőjének illetőleg az
intézményben dolgozó egészségügyi szakembernek a van döntési jogosultsága. A fenntartó
az általa a Bizottságba delegált személy útján gyakorolja jogait.
5. §-hoz A személyi térítési díj összegét jelen szakaszhoz kapcsolódó mellékletek
részletesen, jövedelem kategóriák szerinti felosztásban tartalmazzák.
6. §-hoz Az intézményi térítési díjakat minden évben újra meg kell állapítani. Az ingyenes
térítési díjat a jövőben nem az intézmény állapítja meg, hanem az önkormányzat pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások – amelyet önkormányzati rendelet szabályoz - keretében
gondoskodik a rászorulókról.
7. §-hoz A megállapított személyi térítési díj méltányossági körülmények szempontjai
szerint csökkenthető. A csökkentésre irányuló kérelmet méltányossági kérelem formájában
kell benyújtani a polgármester hatáskörébe tartozó általános szabályok szerint. A
Humánpolitikai Iroda neve 2004. január 1. napjával Szociális- Egészségügyi és
Gyermekvédelmi Irodára változott.
8. §-hoz A hatályon kívül helyezett szakasz pontjainak rendelkezései jelen rendelet 7. §-ba
kerültek beépítésre, tekintettel az iroda névváltozására.
9. §-hoz Jelen rendelet hatályba lépése 2004. február 1. napjával indokolt. Kivételt képez a
térítési díjak megállapítása, ahol 2004. március 1. napjától indokolt az új díjszabás
alkalmazása.
Budapest, 2004. január 29.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. február 3.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester
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1. sz. melléklet

2004. évi intézményi és személyi térítési díjak
Szociális étkeztetés

Intézményi térítési díj:

ebéd (1 adag)

311.-Ft/nap

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 25%-át.

Jövedelem kategóriák
(Ft)
Személyi
térítési díj
(Ft)
Önkorm.
támog.
(Ft)

029000.-

2900130160.-

3016131320.-

3132132480.-

3248133640.-

3364134800.-

3480135960.-

3596137120.-

3712138280-

3828139440.-

3944140600.-

4060141760.-

4176142920.-

4292144080.-

8.-

23.-

38.-

53.-

68.-

83.-

98.-

113.-

128.-

143.-

158.-

173.-

188.-

203.-

303.-

288.-

273.-

258.-

243.-

228.-

213.-

198.-

183.-

168.-

153.-

138.-

123.-

108.-
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2. sz. melléklet
2004. évi intézményi és személyi térítési díjak

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA
Intézményi térítési díj: reggeli + ebéd (1 adag) 115 + 311 = 426 Ft

Jövedelem kategória
(Ft)

Fiz.térítési díj
(Ft)
Önkorm.
hozzájárul. (Ft)

0-29.000.-

29.001.32.480.-

32.481.35.960.-

35.961.39.440.-

39.441.42.920.-

42.921.fölött

0

85

170

256

341

426

426

341

256

170

85

0

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 30 %-át.
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3. sz. melléklet

2004. évi intézményi és személyi térítési díjak

Gondozási óradíj:

569.-Ft/óra

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 20%-át.

Jövedelem kategóriák
(Ft)
Személyi
térítési díj
(Ft)
Önkorm.
támog.
(Ft)

030160.-

3016132480.-

32481
34800.-

3480137120.-

3712139440.-

3944141760.-

4176144080.-

4408146400.-

4640148720.-

4872151040.-

5104153360.-

5336155680.-

5568158000.-

5800160320.-

6232162640.

10.-

37.-

64.-

91.-

118.-

145.-

172.-

199.-

227.-

255.-

283.-

311.-

339.-

367.-

395.-

559.-

532.-

505.-

478.-

451.-

424.-

397.-

370.-

342.-

314.-

286.-

258.-

230.-

202.-

174.-

8

4.sz. melléklet

2004. évi intézményi és személyi térítési díjak

Ételszállítás ára ¼ gondozási óra díja:

142.-Ft

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 20%-át.

Jövedelem kategóriák
(Ft)
Személyi
térítési díj
(Ft)
Önkorm.
támog.
(Ft)

030160.-

3016132480.-

32481
34800.-

3480137120.-

3712139440.-

3944141760.-

4176144080.-

4408146400.-

4640148720.-

4872151040.-

5104153360.-

5336155680.-

5568158000.-

5800160320.-

6032162640.

3.-

8.-

14.-

21.-

28.-

35.-

42.-

49.-

56.-

63.-

70.-

77.-

84.-

91.-

98.-

139.-

134.-

128.-

121.-

114.-

107.-

100.-

93.-

86.-

79.-

72.-

65.-

58.-

51.-

44.-
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2004. évi intézményi és személyi térítési díjak
Időskorúak Átmeneti Segítő Gondozóháza

Intézményi térítési díj:
1 napra fizetendő térítési díj:

120.000.-Ft/hó
4.000.-Ft/nap

Személyi térítési díj:
200.000.-Ft-ig
200.001.Ft-tól

az ellátott jövedelmének 60 %
a személyi térítési díj megegyezik az intézményi térítési díj összegével

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 60 %-át.

