Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2008. (IV. 22.) sz., többször módosított önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól1
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § felhatalmazása alapján, a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet), a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (továbbiakban: miniszteri rendelet) és a gondozási szükséglet,
valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes
szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SzMM rendelet (továbbiakban: SzMM rendelet) alkalmazásával
megalkotja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételét és térítési díját
szabályozó rendeletét (a továbbiakban: rendelet).
A rendelet célja
1. § E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza
az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, szervezetét, a szolgáltatásokra való
jogosultság feltételeit, valamint az ellátásért fizetendő térítési díjakat.
A rendelet hatálya
2. § (1) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a Budapest,
XVIII. kerületben bejelentett lakóhellyel és bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d)2 a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre .
(2)3 A rendelet hatálya kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a jogszerűen
Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (továbbiakban: Szmt.) szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában az Szmt.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
(3) A rendelet hatálya kiterjed azon hajléktalan személyekre is, akik tartózkodási helyként a XVIII.
kerület közigazgatási területét jelölik meg a rendelet által biztosított ellátás igénylésekor.
(4) A rendeletben meghatározott feladat és hatásköröket
a) az önkormányzat Képviselő-testülete;
b) az önkormányzat polgármestere;
c)4 az Életfa Szociális Szolgálat, a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat, a Somogyi László

Szociális Szolgálat és a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője
gyakorolja.

Módosította: a 8/2017. (III.01.), 2/2016. (II.26.), 42/2008. (XI. 25.), a 8/2009. (III. 01.), a 39/2010. (XI. 23.), a
12/2010. (III. 19.), a 7/2011. (IV. 05.), a 18/2011. (V. 31.), a 10/2012. (III. 13.), 50/2012. (X. 15.), 5/2013. (III.01.)
6/2014. (III.14.), a 15/2015. (III.24.) hatályos: 2015. május 1-től
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Módosította a 2/2016. (II.26.) sz. rendelet, hatályos: 2016. március 1-től
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Módosította a 42/2008. (XI. 25.), a 10/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. IV. 1-től
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Módosította a 8/2017. (III.01.) sz. rendelet, hatályos: 2017. április 1-től
6/2014. (III.14.) sz. rendelet, hatályos: 2014. április 1-től
50/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet, Hatályos: 2012. X. 16-tól
12/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2010. V. 1-től
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A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái
3. § (1) Az önkormányzat a személyes gondoskodást szociális alapszolgáltatás és szakosított ellátás
keretében biztosítja.
(2)5 A szociális alapszolgáltatások formái a következők:

a) az étkeztetés (Szt. 62. §)
b) a házi segítségnyújtás (Szt. 63. §)
c) a családsegítés (Szt. 64. §)
d) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65. §)
e) a nappali ellátás (Szt. 65/F. §)
f) közösségi ellátás (Szt. 65/A. §)
g) nappali melegedő (Szt. 65/F. §)
h) utcai szociális munka (Szt. 65/E. §).
(3)6 Az időskorúak gondozóháza - Szt. 80. § (3) bekezdés a) pont – szakosított ellátást biztosító
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény.
(4)7 Az önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó alapszolgáltatásokat a (2)

bekezdés f) - h) pontjának kivételével a saját intézményén keresztül nyújtja, mely intézmény
és telephelyeinek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.
(5)8 A (2) bekezdés f) - h) pontjában meghatározott ellátásokat az önkormányzat ellátási
szerződés alapján biztosítja.
Térítési díj
4. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési
díjat kell fizetni.
(2) A térítési díjat az Szt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személy köteles fizetni (a
továbbiakban: kötelezett).
(3) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díját (a továbbiakban:
intézményi térítési díj) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete évente
kétszer állapíthatja meg.
(4)9 Az intézményi és személyi térítési díjak megállapításánál az Szt. 115.-117. §-aiban

foglalt rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell.
(5) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegéről (a továbbiakban: személyi térítési díj) az
intézmény vezetője dönt, aki döntéséről írásban értesíti az ellátás igénybevételét megelőzően a térítési
díj fizetésére kötelezettet.
(6)10 A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál az Szt. 116. § (1)
bekezdésében meghatározott jövedelmet kell figyelembe venni.
(7)11 Ingyenesen kell biztosítani az ellátást azon személy részére, aki az Szt. 4. §-ában

meghatározott jövedelemmel nem rendelkezik.
(8)12 A személyi térítési díjakat az intézmény vezetője évente két alkalommal felülvizsgálhatja. Az
Szt. 115. § (6) bekezdése alapján az intézmény vezetője által elvégzett felülvizsgálat során
megállapított új személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a felülvizsgálatot követő hónap
első napja.
Módosította a 8/2017. (III.01.) sz. rendelet, hatályos: 2017. április 1-től
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(9) Térítésmentesen kell biztosítani az Szt. 115/A. §-ában foglalt ellátásokat, szolgáltatásokat.
(10)13 Az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja az idősek nappali ellátását, valamint átvállalja a
rendelet 1. számú, 2. számú, 3. számú mellékleteiben meghatározott ellátásokért fizetendő személyi
térítési díj összegét azon személyek esetében, akiknek az Szt. 116. § (1) bekezdésében meghatározott
havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg.
(11)14 A személyi térítési díjat az ellátást igénybe vevő személy az ellátást követő hónap 10.

napjáig köteles megfizetni, kivéve a Somogyi László Szociális Szolgálat időskorúak
gondozóházában. Az átmeneti elhelyezést igénybe vevő személyek esetében a személyi
térítési díjat legfeljebb egy havi időtartamra előre kell megfizetni.
5. §15 (1) A szociális rászorultságot a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén vizsgálni kell.
(2) A szociális rászorultság feltételeit az Szt. 65. § (4)-(6) bekezdései szabályozzák.
6. § 16 A gondozási szükségletet a házi segítségnyújtás esetén vizsgálni kell. Az Szt. 63. § (5)
bekezdése alapján annak megállapítása, hogy a szolgáltatás kérelmezője esetében szociális segítés vagy
személyi gondozás indokolt az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
7. § (1) Az ellátásra jogosult, vagy fizetésre kötelezett kérelmére a személyes gondoskodásért
fizetendő személyi térítési díjat indokolt esetben a polgármester mérsékelheti.
(2)17 Az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összege csökkenthető vagy
elengedhető abban az esetben, ha az ellátást igénylő a számára e rendelet alapján megállapítható
személyi térítési díj megfizetésével létfenntartását időszakosan vagy tartósan veszélyeztető helyzetbe
kerülne, különösen családi és egészségi állapotában, jövedelmi helyzetében bekövetkezett változás
miatt.
(3)18 Amennyiben a kötelezett a megállapított személyi térítési díj csökkentését, vagy

elengedését kéri, a térítési díj megállapításáról szóló értesítő kézhezvételétől számított 8
napon belül, részletes indokolással ellátott kérelmét a polgármesterhez címezve az intézmény
vezetőjéhez nyújtja be. A kérelemhez minden esetben mellékelni szükséges a kérelemben
megjelölt indokokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat, mert ennek hiányában a
személyi térítési díj csökkentése vagy elengedése nem állapítható meg.
Az Életfa Szociális Szolgálat, a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat, a Somogyi László Szociális
Szolgálat a kérelmező által megjelölt lakóhelyen környezettanulmányt készít.
A kérelmet és az elkészített környezettanulmányt az intézmény vezetőjének a kérelem benyújtását
követő 15 napon belül a fizetendő személyi térítési díj mértékére vonatkozó javaslatával a
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájához kell benyújtani.
(4)19 A polgármester a kérelemről első fokon határozattal dönt, mely alapján a csökkentett térítési
díj a kérelemnek a Humánszolgáltatási Irodához történő benyújtás hónapjának első napjától kerül
megállapításra. Az első fokú határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek
van helye, melyet a Képviselő-testülethez címezve, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Irodájához kell benyújtani.
A Képviselő-testület a jogorvoslati kérelemről a benyújtás utáni soron következő ülésen a Népjóléti
Bizottság javaslata alapján dönt.

Módosította: a 8/2009. (III. 01.), a 12/2010. (III. 19.), 7/2011. (IV. 05.) önkormányzati rendelet: Hatályos: 2011.
V. 1-től
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Étkeztetés
8. § (1)20 (2)21 Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj mértéke nem haladhatja meg az Szt. 116. § (3)
bekezdés a) pontjában meghatározott mértéket.
(3)22 Az étkeztetés intézményi térítési díját, a szállítással igénybe vett étkeztetés intézményi térítési
díját és a fizetendő személyi térítési díjak mértékét jövedelemkategóriánként a rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
(4) Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen
fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják.
(5)23 Étkeztetésre – napi egyszeri meleg étel biztosítására - jogosult
a)24 az a 65. életévét be nem töltött személy, aki

aa) korhatár előtti ellátásban;
ab) rehabilitációs-, rokkantsági ellátásban;
ac) fogyatékossági támogatásban;
ad) aktív korúak ellátásában
részesül, vagy annak elbírálása folyamatban van és egészségi állapota miatt önmaga ellátásáról
nem tud gondoskodni, valamint nincs olyan hozzátartozója, eltartója, aki ellátásáról
gondoskodna;
b)25 az a 65. életévét betöltött személy, aki egészségi állapota vagy kora miatt önmaga
ellátásáról nem tud gondoskodni, és nincs olyan hozzátartozója, eltartója, aki ellátásáról gondoskodna;
c) az a hajléktalan személy, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, és érvényes
negatív tüdőszűrő lelettel és orvosi igazolással alátámasztja, hogy közétkeztetésben
ellátható;
és más intézménynél, szolgáltatónál nem vesz igénybe étkeztetés szociális alapszolgáltatást.
(6)26 Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki
a) mozgásában korlátozott;
b) krónikus betegségben szenved;
c) fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni;
d) pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegsége következtében fekvőbeteg gyógyintézeti
kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.
Az egészségi állapot igazolására 90 napnál nem régebbi szakorvosi vélemény fogadható el.
Házi segítségnyújtás
9. § (1)27 (2)28 A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az Szt. 116. § (3)
bekezdés b) pontjában meghatározott mértéket.
(3)29 Amennyiben az ellátott étkeztetésben és házi segítségnyújtásban egyaránt részesül, a személyi
térítési díj nem haladhatja meg az Szt. 116. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott mértéket.
(4)30 A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját és a fizetendő személyi térítési díj mértékét
jövedelemkategóriánként a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
Családsegítés
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10. § (1)31 Az önkormányzat a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Család- és

Gyermekjóléti Szolgálatán és a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán (a továbbiakban együtt: Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat) keresztül biztosítja az Szt. 64. §-ában meghatározott feladatokat.
(2) A családsegítés igénybevétele térítésmentes.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
11. § (1)32 Az önkormányzat jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít a saját otthonukban élő,
olyan egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt ellátásra szoruló időskorú vagy fogyatékos
személyek, illetve pszichiátriai betegek részére, akik esetében a szolgáltatás segítségével fenntarthatóak
a biztonságos életvitel feltételei. Az ellátást igénybevevő segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó
köteles azonnal intézkedni a krízishelyzet (betegség, otthoni baleset) megoldása érdekében.
(2)33
(3) 34 A szolgáltatást igénybe vevő személyek esetén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
szolgáltatási önköltsége 553.-Ft/nap, intézményi térítési díja: 555.-Ft/ nap.
(4) 35A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj összege: 150.- Ft/nap,
de nem haladhatja meg az Szt. 116. § (3) bekezdése e) pontjában meghatározott mértéket.
Nappali ellátás
12. §36 Az önkormányzat nappali ellátást nyújt:

a) az Életfa Szociális Szolgálat Ezüstfenyő Nappali Szolgálatban;
b) az Életfa Szociális Szolgálat Napraforgó Nappali Szolgálatban;
c) az Életfa Szociális Szolgálatban;
d) a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat Borostyán Nappali Szolgálatban;
e) a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat Reménység Nappali Szolgálatban;
f) a Gyöngyvirág Szociális Szolgálatban, fogyatékkal élő személyek részére;
g) a Somogyi László Szociális Szolgálatban;
h) a Somogyi László Szociális Szolgálatban, demens személyek részére.
13. §37 (1) Az önkormányzat a szociális szolgálatoknál idősek nappali ellátást biztosít a 18. életévüket
betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására részben képes személyek részére.
(2) Az ellátást igénylőnek a nappali ellátás iránti kérelmet a területileg illetékes szociális szolgálatoknál
lehet benyújtania. Az intézmény vezetője az előgondozást követően értesíti a kérelmezőt a felvételről,
vagy az egészségi állapotának megfelelő más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.
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(3)38 A nappali ellátás szolgáltatási önköltsége: 1.935.-Ft/nap, intézményi térítési díja:

1.935.-Ft/nap, személyi térítési díja: 0.-Ft.
14. §39 (1)40 A Gyöngyvirág Szociális Szolgálat középsúlyos értelmi fogyatékosok nappali ellátását
biztosító intézmény. Az intézménybe elsődlegesen a kerületben bejelentett lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkező tankötelezettségből kikerült, önálló életvitelre részben képes értelmi fogyatékosok
napközbeni gondozását, foglalkoztatását és nevelését kell biztosítani. Amennyiben az intézmény
kihasználtsága lehetővé teszi, a polgármester engedélyével a kerületben lakóhellyel nem rendelkezők
ellátását is biztosítani lehet.
(2) A Gyöngyvirág Szociális Szolgálatba az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni, a próbaidő
3 hónapnál hosszabb nem lehet. A próbaidő mértékéről a fogyatékkal élők nappali ellátás vezetője
dönt. Az intézmény vezetője a próbaidőt követően értesíti a kérelmezőt a felvételről vagy más ellátási
forma igénybevételére tesz javaslatot.
(3) A Gyöngyvirág Szociális Szolgálatban a nappali ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem
haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15 százalékát napközbeni tartózkodás, illetve 30
százalékát napközbeni tartózkodás és étkezés biztosítása esetén.
(4) 41A Gyöngyvirág Szociális Szolgálatban a nappali ellátás, valamint a nappali ellátás és étkezés
szolgáltatási önköltség összegét, intézményi térítési díját és a fizetendő személyi térítési díj mértékét
jövedelemkategóriánként a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
14/A. §42 (1) A Somogyi László Szociális Szolgálat a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 84/A.
§ (1) bekezdésében meghatározott szakvéleménnyel rendelkező személyek nappali ellátását biztosító
intézmény. Az intézménybe elsődlegesen a kerületben bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkező 18. életévét betöltött, enyhe fokú, valamint középsúlyos demens személyek napközbeni
gondozását, fejlesztését, foglalkoztatását kell biztosítani. Amennyiben az intézmény kihasználtsága
lehetővé teszi, a polgármester engedélyével a kerületben lakóhellyel nem rendelkezők ellátását is
biztosítani lehet.

(2) A Somogyi László Szociális Szolgálatba demens ellátottakat csak próbaidővel lehet
felvenni, a próbaidő 3 hónapnál hosszabb nem lehet. A próbaidő mértékéről az (1) bekezdésben
meghatározott személyek nappali ellátás vezetője dönt. Az intézmény vezetője a próbaidőt
követően értesíti a kérelmezőt a felvételről vagy más ellátási forma igénybevételére tesz
javaslatot.
(3)43 A Somogyi László Szociális Szolgálatban a demens személyek nappali ellátása
szolgáltatási önköltségének összege 4.734.- Ft/nap, az intézményi térítési díj összege: 4.735.Ft/nap.
(4)44 A demens személyek nappali ellátásáért fizetendő személyi térítési díj összege azonos az
intézményi térítési díj összegével, de nem haladhatja meg az Szt. 117. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott mértéket.
(5)45 A Somogyi László Szociális Szolgálatban a demens személyek nappali ellátása étkezéssel
szolgáltatási önköltségének összege 7.317.- Ft/nap, az intézményi térítési díj összege: 7.315.Ft/nap.
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(6)46 A demens személyek étkezés igénybevételével történő nappali ellátásáért fizetendő
személyi térítési díj összege azonos az intézményi térítési díj összegével, de nem haladhatja
meg az Szt. 117. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéket.
Támogató szolgáltatás
15. §47
Utcai szociális munka
16. § Az utcai szociális munkát az Szt. 65/E. § szabályozza, amelynek igénybevételéért térítési díjat
nem kell fizetni.
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
17. § (1)48 49 Az önkormányzat a Budapest XVIII. kerületi bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkező, azon időskorú, valamint 18. életévüket betöltött beteg személyeknek, akik önmagukról
időlegesen nem tudnak gondoskodni átmeneti elhelyezést biztosít a Somogyi László Szociális
Szolgálatban.
(2)50 51Az elhelyezés iránti kérelmet a Somogyi László Szociális Szolgálatnak lehet benyújtani. Az
intézmény vezetője az előgondozást követően értesíti a kérelmezőt a felvételről, vagy az egészségi
állapotának megfelelő más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.
Az intézmény vezetője az ellátást igénybevevővel legfeljebb 1 évi időtartamra megállapodást köt,
mely indokolt esetben egy alkalommal, maximum 1 évvel meghosszabbítható.
(3)52 A Somogyi László Szociális Szolgálatban az átmeneti elhelyezés szolgáltatási

önköltségének összege 8.231.-Ft/nap, az intézményi térítési díj összege: 8.230.-Ft/nap,
246.900.- Ft/hó.
(4)53 Az átmeneti elhelyezésért fizetendő személyi térítési díj összege: 4.000- Ft/nap,
120.000- Ft/hónap, de nem haladhatja meg az Szt. 117. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott mértéket.
Az ellátás igénybevételének módja
18. § (1) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodás keretébe tartozó
valamennyi ellátás igénybevételét – a családsegítés kivételével - az ellátást igénylő, illetve törvényes
képviselője kérelmezheti az intézmény vezetőjénél.
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(2)54 A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásának igénybevétele önkéntes, kivéve a
pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet
alapján hátralékkezelési szolgáltatásban részesülők esetében, amikor az önkormányzat
együttműködési kötelezettséget ír elő.
(3)55 Az intézményi jogviszony keletkezését a kérelem benyújtását követően az intézmény
vezetőjének döntése alapozza meg. A döntést írásban meg kell küldeni az ellátást igénylőnek, illetve
törvényes képviselőjének.
(4)56 Az intézményi jogviszony keletkezése esetén az intézmény vezetője, az ellátás
igénybevételének időpontjában az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást
köt.
(5) A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles
a) nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásul vételéről, tiszteletben tartásáról;
b) adatokat szolgáltatni az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz;
c) nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult, továbbá
a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az
intézmény vezetőjével.
Az intézményi jogviszony megszűnése és megszüntetése
19. § (1) Az intézményi jogviszony megszűnik, illetve azt az intézmény vezetője megszünteti az Szt.
100. § és 101. §-ában foglaltaknak megfelelően.
(2) Az intézmény vezetője az intézményi jogviszony megszüntetéséről, valamint a megszüntetés
ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat vagy törvényes képviselőjét.
Jogorvoslati eljárások
20. § (1) Ha az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének az
intézményi jogviszony keletkezésével, megszüntetésével, a megállapított térítési díjjal kapcsolatos
döntését vitatja, a döntés ellen, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül felülvizsgálati kérelemmel
fordulhat a polgármesterhez. A felülvizsgálati kérelmet a polgármesterhez címezve, az intézmény
vezetőjéhez kell benyújtani.
(2)57 Az intézmény vezetője döntésének alapos indokolását és a felülvizsgálati kérelmet 3 napon
belül a Humánszolgáltatási Irodához nyújtja be.
(3)58 A polgármester a kérelemről első fokon határozattal dönt. Az első fokú határozat ellen a
kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Képviselő-testülethez
címezve, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájához kell benyújtani. A Képviselő-testület
a jogorvoslati kérelemről a benyújtás utáni soron következő ülésen a Népjóléti Bizottság javaslata
alapján dönt.
A Képviselő-testület által hozott II. fokú döntés ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül
keresettel lehet fordulni a bírósághoz.
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Záró rendelkezések
21. § (1) 12/2008. (IV. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati
rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel 2008. május 1. napján lép hatályba.
(2) 12/2008. (IV. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati
rendelet 17. § (3)-(4) bekezdései, 1/A. sz. melléklet 2/b. pontja, 2/A. sz. melléklet 2/b. pontja, 3/A.
sz., 4. sz., 4/A. sz., 5. sz., 5/A. sz., 6. sz. mellékletei 2008. június 1. napján lépnek hatályba.
(3) 12/2008. (IV. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati
rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről és térítési díjáról szóló 35/2005. (IX. 06.) Budapest XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 4/2006. (II. 07.) Budapest XVIII.
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet, 32/2006. (IV. 28.) Budapest XVIII.
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet, 50/2006. (VII. 28.) Budapest XVIII.
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet, valamint a 7/2007. (III. 01.) Budapest
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletek
– (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – hatályukat vesztik.
(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló
többször módosított 35/2005. (IX. 06.) Önkormányzati rendelet 6. §-a, 7. §-a, 9. §-a, 11. § (3)-(4)
bekezdései, 12. § (4)-(5) bekezdései, 13. §-a, 16. § (4)-(5) bekezdései, valamint 1.,1/A., 1/B. sz., 2.
sz., 3., 3/A., 4. sz. függelékei 2008. május 31. napján vesztik hatályukat.

Budapest, 2008. április 17.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
címzetes főjegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester
INDOKOLÁS

Általános indokolás
A rendelet megalkotását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(Szt.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm.
rendelet 2008. év január 1-jét követő módosításai és a 2008. január 1. napján hatályba lépett a gondozási
szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának
részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22) SzMM rendelet tette indokolttá.
A rendeletben szabályozásra kerültek a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátások
formái, azok igénybevételének módja, valamint az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapítására
vonatkozó általános szabályok.
Meghatározásra került a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátások keretében az
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, a támogató
szolgáltatás, valamint az átmeneti elhelyezést biztosító intézményekben nyújtott ellátás, szolgáltatás
díja, mértéke, módja.
Budapest, 2008. április 17.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
címzetes főjegyző

Dr. Mester László s.k.
Polgármester

1. melléklet a 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez59
Étkeztetés térítési díjai
1. A szolgáltatási önköltség összege
1.1. Az étkeztetés szolgáltatási önköltségének összege: 1.339.-Ft/nap
1.2. Az ételszállítás szolgáltatási önköltségének összege: 204.-Ft/cím
2. Az intézményi térítési díj összege
2.1. Az étkeztetés intézményi térítési díj összege: 1.340.-Ft/nap
2.2. Az ételszállítás intézményi térítési díj összege: 205.-Ft/cím
3. A személyi térítési díj összege
A

B

Havi jövedelem az öregségi Étkeztetésért fizetendő bruttó
nyugdíj mindenkori
személyi térítési díj
legkisebb összegének %(Ft/nap)
ában

Ételszállításért fizetendő
bruttó személyi térítési díj
(Ft/cím)

1.

0 Ft – 150%

0

0

2.

150% + 1 Ft – 160%

25

10

3.

160% + 1 Ft – 170%

45

20

4.

170% + 1 Ft – 180%

65

30

5.

180% + 1 Ft – 190%

85

40

6.

190% + 1 Ft – 200%

105

50

7.

200% + 1 Ft – 210%

125

60

8.

210% + 1 Ft – 220%

145

65

9.

220% + 1 Ft – 230%

165

70

10.

230% + 1 Ft – 240%

190

80

11.

240% + 1 Ft – 250%

220

90

12.

250% + 1 Ft – 260%

240

100

13.

260% + 1 Ft – 270%

270

110

14.

270% + 1 Ft – 280%

300

120

15.

280% + 1 Ft – 290%

330

135

16.

290% + 1 Ft – 300%

360

145

17.

300% + 1 Ft – 310%

395

155

18.

310% + 1 Ft – 320%

425

170

19.

320% + 1 Ft – 330%

445

185

20.

330% + 1 Ft – 350%

490

190

21.

350% + 1 Ft – 450%

525

190

22.

450% + 1 Ft – 550%

580

190

23.

550% + 1 Ft -

630

190

Módosította a 8/2017. (III.01.) sz. rendelet, hatályos: 2017. április 1-től
2/2016. (II.26.) sz. rendelet, hatályos: 2016. március 1-től
15/2015. (III.24.) sz. rendelet, hatályos: 2015. május 1-től
6/2014. (III.14.) sz. rendelet, hatályos: 2014. április 1-től
5/2013. (III.01.) sz. rendelet, hatályos: 2013. április 1.
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C

2. melléklet a 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez60
Házi segítségnyújtás térítési díjai
1. A szolgáltatási önköltség összege:
1.1 szociális segítés: 5.785.-Ft/óra
1.2 személyi gondozás: 5.761.-Ft/óra
2. Az intézményi térítési díj összege:
2.1 szociális segítés: 5.785.-Ft/óra
2.2 személyi gondozás: 5.760.-Ft/óra
3. A személyi térítési díj összege
A

B

Havi jövedelem
az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének %-ában

Fizetendő bruttó személyi térítési díj
(Ft/óra)

1.

0 Ft – 150%

0

2.

150% + 1 Ft – 160%

35

3.

160% + 1 Ft – 170%

65

4.

170% + 1 Ft – 180%

95

5.

180% + 1 Ft – 190%

125

6.

190% + 1 Ft – 200%

155

7.

200% + 1 Ft – 210%

185

8.

210% + 1 Ft – 220%

215

9.

220% + 1 Ft – 230%

240

10.

230% + 1 Ft – 240%

270

11.

240% + 1 Ft – 250%

300

12.

250% + 1 Ft – 260%

330

13.

260% + 1 Ft – 270%

360

14.

270% + 1 Ft – 280%

390

15.

280% + 1 Ft – 290%

440

16.

290% + 1 Ft – 300%

470

17.

300% + 1 Ft – 310%

500

18.

310% + 1 Ft – 320%

530

19.

320% + 1 Ft – 330%

560

20.

330% + 1 Ft – 350%

600

21.

350% + 1 Ft – 450%

700

22.

450% + 1 Ft – 550%

800

Módosította a 8/2017. (III.01.) sz. rendelet, hatályos: 2017. április 1-től
2/2016. (II.26.) sz. rendelet, hatályos: 2016. március 1-től
15/2015. (III.24.) sz. rendelet, hatályos: 2015. május 1-től
6/2014. (III.14.) sz. rendelet, hatályos: 2014. április 1-től
5/2013. (III.01.) sz. rendelet, hatályos: 2013. április 1.
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23.

550% + 1 Ft -

900
3. melléklet a 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez61

Nappali ellátás térítési díjai a Gyöngyvirág Szociális Szolgálatban
(fogyatékkal élők részére)
1. A térítési díj összege nappali ellátás esetén:
1.1. A szolgáltatási önköltség összege: 8.506.-Ft/nap
1.2. Az intézményi térítési díj összege: 8.505.-Ft/nap
1.3. A személyi térítési díj összege:

A

B

Jövedelem (Ft)

Fizetendő bruttó térítési díj (Ft/nap)

1.

0 – 42.750

0

2.

42.751 – 57.750

100

3.

57.751 – 72.750

240

4.

72.751 – 87.750

380

5.

87.751 – 102.750

520

6.

102.751 – 117.750

680

7.

117.751 -

840

2. A térítési díj összege nappali ellátást étkezéssel igénybe vevők esetén:
2.1. A szolgáltatási önköltség összege: 10.139.-Ft/nap
2.2. Az intézményi térítési díj összege: 10.140.-Ft/nap

Módosította a 8/2017. (III.01.) sz. rendelet, hatályos: 2017. április 1-től
2/2016. (II.26.) sz. rendelet, hatályos: 2016. március 1-től
15/2015. (III.24.) sz. rendelet, hatályos: 2015. május 1-től
6/2014. (III.14.) sz. rendelet, hatályos: 2014. április 1-től
5/2013. (III.01.) sz. rendelet, hatályos: 2013. április 1.
61

4. melléklet a 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelethez62
A szociális ellátásokat nyújtó intézmények és telephelyeik
1. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Életfa Szociális Szolgálat
(1184 Budapest, Lakatos utca 9.)
1.1. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Életfa Szociális Szolgálat
Ezüstfenyő Nappali Szolgálat (1183 Budapest, Gyömrői út 178.)
1.2. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Életfa Szociális Szolgálat
Napraforgó Nappali Szolgálat (1183 Budapest, Gárdonyi Géza utca 14.)
2. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Gyöngyvirág Szociális
Szolgálat ( 1182 Budapest, Marosvásárhely utca 6–8.)
2.1. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Gyöngyvirág Szociális
Szolgálat Borostyán Nappali Szolgálat (1188 Budapest, Címer utca 88.)
2.2. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Gyöngyvirág Szociális
Szolgálat Reménység Nappali Szolgálat (1182 Budapest, Fogaras utca 1.)
3. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Somogyi László Szociális
Szolgálat (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.)
4. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Csibész Család- és
Gyermekjóléti Központ (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.)
4.1. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Csibész Család- és
Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 11.)
4.2. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Csibész Család- és
Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (1188 Budapest, Vezér u.
52.)”

Módosította a 8/2017. (III.01.) sz. rendelet, hatályos: 2017. április 1-től
6/2014. (III.14.) sz. rendelet, hatályos: 2014. április 1-től
50/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet, Hatályos: 2012. X. 16-tól
8/2009. (III. 01.), a 12/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2010. V. 1-től
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5. melléklet a 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelethez 63
6. melléklet a 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelethez 64
7. melléklet a 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelethez65
8. melléklet a 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelethez66

Hatályon kívül helyezte a 12/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2010. V. 1-től
Hatályon kívül helyezte a 12/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2010. V. 1-től
65
Hatályon kívül helyezte a 8/2009. (III. 01.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2009. III. 1-től
66
Hatályon kívül helyezte a 8/2009. (III. 01.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2009. III. 1-től
63
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