
 

 10/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és 
térítési díjáról szóló – 48/2004. (XI. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel, 4/2004. (II. 03.)  Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel, az 5/2003. (III. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel, az 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 Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
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) felhatalmazása alapján az alábbiak 
szerint módosítja a módosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2000. (IV. 01.) Budapest XVIII. Kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet (továbbiakban: rendelet). 

1. § (1) A rendelet az alábbi 2/A. §-sal egészül ki: 
2/A. § Értelmező rendelkezések: 

a) szociális szolgáltató: az a személy vagy szervezet, amely kizárólag a 60-65/E. §-
ban meghatározott szociális alapszolgáltatásokat nyújtja. Ha jogszabály másként nem 
rendelkezik, a szociális szolgáltatókra a szociális intézményekre vonatkozó szabályokat 
kell megfelelően alkalmazni; 

b) szociális intézmény: az e rendeletben meghatározott nappali, illetve bentlakásos 
ellátást nyújtó szervezet; 

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk 
és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára 
képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az 
önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott 
ellátás. 

2. § (1) A rendelet 3. § -a az alábbiak szerint módosul: 
3. § E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a szociális ellátások közül: 

a) az alapszolgáltatás keretében : 
- az étkeztetés (Szt. 62. §) 
- a házi segítségnyújtás ( Szt. 63. §) 
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- a családsegítés (Szt. 64. §) 
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65. §) 
- a nappali ellátás (Szt. 65/F. §) 
b) a szakosított ellátás keretében : 
- az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (Szt. 80. § és 82. §) 
szolgáltatásai igénybevételének módjára és térítési díjára. 

3. § (1) A rendelet 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) A Családsegítő Szolgálat szolgáltatásának igénybevétele önkéntes, kivéve az Szt. 

37/D. §-ban és a 64. §-ban meghatározott aktív korú nem foglalkoztatottak esetét, amikor 
az önkormányzat együttműködési kötelezettséget ír elő. 

4. § (1) A rendelet 9/B. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely biztosítja az 

ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 
haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében 
szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további, az egészségügyi és 
szociális alap– és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését. 

5. § A rendelet 10. §-a az alábbiak szerint módosul: 
10. § Az idősek klubgondozása iránti kérelem esetén a területileg illetékes gondozási 

központ szakmai vezetője az előgondozást követően 
- értesíti a kérelmezőt a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 6. számú melléklete 
szerinti formanyomtatványon a felvételről, vagy 
- elutasítja a kérelmet, ha az előgondozás során megállapítást nyer, hogy a 
kérelmezőnek nem ezzel a gondozási formával oldható meg a problémája, és 
javasolja a kérelmező egészségi állapotának és szociális körülményeinek megfelelő 
ellátást (alapszolgáltatás, átmeneti ellátás, ápolást, gondozást nyújtó ellátás 
keretében). 

6. § A rendelet 11. § -ának címe az alábbiak szerint módosul: 
Időskorúak gondozása 

7. § A rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg az 
(5) bekezdés hatályát veszti. 

(4) A Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi Otthonába az ellátottakat 
csak próbaidővel lehet felvenni, a próbaidő 3 hónapnál hosszabb nem lehet. A próbaidő 
mértékéről az intézmény szakmai vezetője dönt. 

A kérelmet az intézmény szakmai vezetőjéből, az intézmény orvosából és az 
előgondozást végző asszisztensből álló 3 tagú bizottság bírálja el. 

Ha a kérelem teljesíthető, a döntésről az intézmény szakmai vezetője értesíti a 
kérelmezőt és közli rangsorbeli helyét. Ha nem teljesíthető, az intézmény szakmai vezetője 
javaslatot tesz más ellátási forma igénybe vételére. 

8. § (1) A rendelet III. fejezetének címe az alábbiak szerint módosul: 
Intézményi és személyi térítési díjak 

9. § (1) A rendelet 16. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(3) Az intézményi térítési díj alapja: 

- nappali ellátást nyújtó intézmény esetén az élelmezési térítés; 
- átmeneti intézmény esetén az egy ellátottra jutó önköltség napi összege. 

(2) A rendelet 16. § (4) bekezdése hatályát veszti, ezzel egyidejűleg az (5) bekezdés 
számjele eggyel csökken. 
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10. § (1) A rendelet 17. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás keretében biztosított 

szolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a kötelezett rendszeres havi 
jövedelmét kell figyelembe venni.  

a) Ha az ellátást a jogosult a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, akkor – a 
házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat kivételével – a személyi térítési díj 
megállapításánál figyelembe vehető havi jövedelmet naptári napra kell átszámolni úgy, 
hogy a rendszeres havi jövedelem összegét harminccal kell osztani. 

b) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj 
fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. 

Az életjáradéki szerződésben kikötött és kapott összeget a jogosult jövedelmébe be 
kell számítani. 
(2) A rendelet 17. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(3) A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének  

a) nappali ellátás esetén: 30 százalékát, 
b) átmeneti elhelyezés esetén: 60 százalékát, 
c) étkezési igénybevétele esetén: 25 százalékát. 

(3) A rendelet 17. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(4) Az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összege nem haladhatja 

meg az intézményi térítési díj összegét.  
A személyi térítési díj: 

a) Szociális étkeztetés: 
aa) térítésmentes a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjat el nem érő egy főre jutó 

jövedelem/hó esetén; 
ab) a jövedelem és a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj különbsége 

századrészének felfelé kerekített egész része, a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjat 
meghaladó egy főre jutó jövedelem/hó esetén; 

ac) a maximális térítési díj 327 Ft. 
b) Házi segítségnyújtás: 
ba) térítésmentes a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjat el nem érő egy főre jutó 

jövedelem/hó esetén; 
bb) a jövedelem és a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj különbsége 

századrészének felfelé kerekített egész része, a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjat 
meghaladó egy főre jutó jövedelem/hó esetén; 

bc) a gondozási óradíj maximális összege 753 Ft. 
bd) az ételszállításért a gondozási óradíj negyedét kell megtéríteni. 
be) az ételszállítás maximális térítési díja 188 Ft. 
bf) amennyiben az ellátott étkeztetésben és gondozásban egyaránt részesül, a 

személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 30 százalékát. 
(4) A rendelet 17. § (5)-(8) bekezdései hatályukat vesztik, ezzel egyidejűleg a 

következő bekezdések számjelei néggyel csökkennek. 
(5) A rendelet 17. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(5) A nappali ellátást nyújtó Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi 

Otthonára vonatkozó intézményi és személyi térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak: 
- térítésmentes a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 125 százalékát el nem érő 

egy főre jutó jövedelem/hó esetén; 
- a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 125 százalékától 150 százalékáig egy 

főre jutó jövedelem/hó esetén a napi térítési díj 112 Ft; 
- a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 151 százalékától 175 százalékáig egy 

főre jutó jövedelem/hó esetén a napi térítési díj 224 Ft; 
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- a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 176 százalékától 200 százalékáig egy 
főre jutó jövedelem/hó esetén a napi térítési díj 336 Ft; 

- a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 201 százalékától 225 százalékáig egy 
főre jutó jövedelem/hó esetén a napi térítési díj 448 Ft. 

(6) A rendelet 17. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(6) A Szociális Szolgáltató Intézmény Somogyi László Gondozóházában: 
a) az intézményi térítési díj összege 150.000. Ft/hó, 5.000. Ft/nap; 
b) a személyi térítési díj 250.001. Ft feletti egy főre jutó jövedelem/hó esetén 

megegyezik az intézményi térítési díj összegével. 
Ha a jogosult egészségügyi intézményben tartózkodik - a kezelés időtartamára - a 

jövedelmének, vagy ha jövedelemmel nem rendelkezik, az őt gondozó család egy főre 
jutó havi jövedelmének 20%-át köteles térítési díjként fizetni. 

11. § (1) A rendelet 18/A. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) Amennyiben a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, 

illetve elengedését kéri, méltányosság iránti kérelmével fenntartóhoz fordulhat. 
Méltányosság kérdésében a fenntartó képviseletében a polgármester dönt az alábbi eljárási 

szabályok alapján: 
a) A személyi térítési díj összege csökkenthető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni 

viszonyai ezt indokolttá teszik, különösképpen tartós, életminőséget jelentősen rontó 
betegség esetén. Amennyiben a kötelezett a megállapított személyi térítési díj 
csökkentését kéri, méltányossági kérelmével 15 napon belül a polgármesterhez 
fordulhat, amelyet a Polgármesteri Hivatal Szociális- Egészségügyi 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. 

b) A kérelemhez csatolni kell: 
- az intézmény szakmai vezetője által megállapított személyi térítési díjról szóló 

értesítést 
- az utolsó havi nyugdíjszelvényt 
- az 1/2000. (I. 07.) SzCsM. rendelet 6. számú melléklete szerinti 

jövedelemnyilatkozatot 
- az 1/2000. (I. 07.) SzCsM. rendelet 8. számú melléklete szerinti 

vagyonnyilatkozatot. 
A kérelem megalapozottságát a helyszínen végzett környezettanulmánnyal is 

vizsgálni kell. 
12. § A rendelet 1.-5. számú mellékletei hatályukat vesztik, ezzel egyidejűleg a 6. számú 

melléklet számjele 1. számú mellékletre változik. 

Záró rendelkezés 

13. § (1) E rendelet 2005. március 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 

Budapest, 2005. február 24. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 
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I N D O K O L Á S 

Általános indokolás 

A rendelet módosításait az 1993. évi III. törvény (Szt.) 2005. január elsejétől hatályba lépett 
új rendelkezései teszik szükségessé. Az egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. törvény nappali ellátásra vonatkozó szabályainak 
módosítása alapvető strukturális és szemléletbeli változást jelent. A nappali ellátás 
rendszerbeli helye megváltozik, a korábban szakellátásként definiált szolgáltatási forma az 
alapszolgáltatások közé kerül. A módosítás azt célozza, hogy a nappali ellátás alapvetően egy 
nyitott, a szükségletekre gyorsan reagáló, integráló szerepet betöltő ellátási formává váljon, 
mely hátterét adhatja az alapszolgáltatások összekapcsolásának és ezáltal intézményi 
formaként való megjelenésének.A szabályozási célja egy nyitottabb, az ellátotti csoportok 
tekintetében kevésbé merev, az integráció szempontjából többféle alternatív megoldást is 
megengedő szolgáltatási forma létrehozása. 

A hivatkozott törvény módosítást eszközöl a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
definíziója terén is. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely 
biztosítja az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen 
történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása 
érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további, az 
egészségügyi és szociális alap– és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését. 
A rendeletben megállapításra kerül a 2005. március 01-től hatályba lépő intézményi és 
személyi térítési díjszabás. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz: Az Szt. 2005. január elsejétől megváltoztatta a szociális szolgáltató, a szociális 
intézmény, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fogalmát, így ezt a rendeletben is 
át kell vezetni. A pontosító szabály révén egyértelműbbé válik az elhatárolás a személyes 
gondoskodás terén alkalmazott tevékenységi, illetve szervezeti formák között. A törvény 
szerinti szociális szolgáltató az alapszolgáltatás tevékenységi keretét fedi; ezen szolgáltatások 
nincsenek szervezeti formához kötve, megszervezhetőek önállóan, integrált szervezeti 
keretben vagy szociális intézmény keretében, ami tág mozgásteret biztosít az önkormányzatok 
számára a helyi adottságok és lehetőségek figyelembevételére. A szociális intézmény körébe 
azon ellátási formák (bentlakásos, átmeneti, nappali ellátás) tartoznak, amelyek 
természetüknél fogva az ellátott személy elhelyezésére, tartózkodására alkalmas intézményi 
keretekhez kötődnek. A tevékenységi-szervezeti formák elhatárolásának a működési 
engedélyeztetés terén van jelentős szerepe. 

2. §-hoz: Az alapellátások kifejezés alapszolgáltatásokra módosult; a nappali ellátások a 
szakosított ellátásoktól az alapszolgáltatások kategóriájába kerültek, ez teszi szükségessé a 
módosítást.  

3-9. §-hoz: A módosítás a rendelkezések pontosítása miatt indokolt. 
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10. §-hoz: 2005. évben a szociális étkeztetés, valamint házi segítségnyújtás térítésmentes a 
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjat el nem érő egy főre jutó jövedelem/hó esetén; a 
jövedelem és a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj különbsége századrészének felfelé 
kerekített egész része, a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjat meghaladó egy főre jutó 
jövedelem/hó esetén. A szociális étkeztetés maximális térítési díja 327 Ft, az ételszállításé 188 
Ft, a házi segítségnyújtás maximális gondozási óradíja 753 Ft. Amennyiben az ellátott 
étkeztetésben és gondozásban egyaránt részesül, a személyi térítési díj nem haladhatja meg az 
ellátott jövedelmének 30 százalékát. 

A Szociális Szolgáltató Intézmény Gyöngyvirág Napközi Otthonában a nappali ellátás 
térítésmentes a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 125 százalékát el nem érő egy főre jutó 
jövedelem/hó esetén. A Szociális Szolgáltató Intézmény Somogyi László Gondozóházában az 
intézményi térítési díj összege 150.000. Ft/hó, 5.000. Ft/nap; a személyi térítési díj 250.001. 
Ft feletti egy főre jutó jövedelem/hó esetén megegyezik az intézményi térítési díj összegével. 

11. §-hoz: Amennyiben a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak 
csökkentését, illetve elengedését kéri, méltányosság iránti kérelmével a fenntartóhoz 
fordulhat, emiatt a méltányosságra okot adó helyzetek konkretizálása válik szükségessé. 

Budapest, 2005. február 24. 

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