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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban Képviselő-testület) a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális 

ellátások igénybevételének feltételeit, továbbá a fizetendő térítési díjakat „A személyes 

gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008 (IV.25.) önkormányzati rendeletben” (a 

továbbiakban: Rendelet) szabályozza. 

  

2020. január 1 napjával módosultak a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) a bentlakásos 

intézmények térítési díjára vonatkozó rendelkezések.  

 

2019. december 31-ig a Tr. 3. § (1) bekezdése szerint az intézményi és személyi térítési díjat 

bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra a hónapra kellett meghatározni, ennek 

pontos leírását pedig a (2) bekezdés tartalmazta, mely szerint mind az intézményi, mind a 

személyi térítési díj esetében a napi térítési díj a havi térítési díj harmincad része volt a 

hónapok naptári napjainak számától függetlenül.  

2020. január 1-jétől a Tr. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerint az intézményi térítési díjat és a 

személyi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén csak ellátási napra kell 

meghatározni.  

 

Bentlakásos intézményi ellátásának minősül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 57. §. (2) bekezdése szerint a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás:  

a) az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,  

b) a rehabilitációs intézmény 

c) a lakóotthon (továbbiakban a) - c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény). 

d) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (továbbiakban: a) - d) pont együtt 

bentlakásos intézmény).  

 

Az új térítési díj vetítési alap forgalomrendszere miatt módosult a Tr. 16. §-a, amely a távollét 

esetén szabályozza a díjszámítást. Tehát, ha az ellátott a bentlakásos intézményi ellátást a 

hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a távolléti napok számát meg kell szorozni a Tr. 

28.§-ban foglaltak szerint számított csökkentett összegű napok személyi térítési díjjal, a 

jelenléti napok számát pedig meg kell szorozni a teljes összegű napi személyi térítési díjjal. A 

két szorzat összege az adott hónapra fizetendő térítési díj.  A jelenléti napok számát úgy kell 

meghatározni, hogy az adott hónap napjainak számától le kell vonni a távolléti napok számát, 

valamint azoknak a napoknak a számát, amelyekben az intézményi jogviszony nem áll fenn.  

 

A fent részletezett módosítások a Szt. térítési díj megállapításával kapcsolatos szabályokat 

nem érintették, tehát ezen törvényi szintű szabályok nem változtak, azokat továbbra is be kell 

tartani.  

 

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi 

térítési díját a fenntartó tárgyév április 1. napjáig állapítja meg. Az intézményi térítési díj 

összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben 

egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi 

térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a 

szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a 

közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

(Szt. 115. § (1) bekezdés) 

 

A 2020. január 1. napjától hatályba lépett fentebb vázolt jogszabályi módosítások 

következtében válik szükségessé Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 
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Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008 (IV.25.) önkormányzati 

rendelete  módosítása is. 

 

A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetője 2020. május hónapban a 

Képviselő-testületi ülés anyagainak leadására megjelölt időpont után, levelében kérte a 

jogszabály módosításra és a technikai módosításra tekintettel a kapcsolódó 

önkormányzati rendelet módosítását.  

 

A módosítás a Rendelet 18. §-ának pontjait, valamint a 3. és a 4. számú mellékeltét érinti.  

 

A Rendelet 4. számú mellékletének módosítása kizárólag technikai funkciót tölt be, mivel a 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő -testülete a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) rendelet módosításáról szóló 8/2020 (II.18.) 

önkormányzati rendeletével döntött a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális 

ellátásokért fizetendő térítési díjakról. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet – tervezet 

elfogadását.   

Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. 

A rendelet-tervezet elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített szótöbbséget igényel. 

Budapest, 2020. június 26.  

  

dr. Palla Gabriella      dr. Szabó Tibor 

                     előterjesztés készítője             jegyző 

          előterjesztő   

 

Az előterjesztés melléklete: 

1. Rendelet-tervezet (Általános és részletes indokolással) 

2.  Hatásvizsgálati lap 

3. Egyeztető lap 

4.  Rendelet tükör 
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1. melléklet 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének ……../…….. (……..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás 

keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendelet módosításáról 

 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) 

pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, 23. § (5) bekezdés 11. 

pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  

 

 

1. § 

 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) rendelet (a továbbiakban: ÖR) 

18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Fizetendő személy térítési díj: havi jövedelem x 12 hó x 0.6 % /366 = ellátási nap napi 

díj.” 

 

2. § 

 

 

Az ÖR 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.   

 

 

3. § 

 

 

Az ÖR 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép   

 

 

 

 

 

 

4. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az ÖR. 18. § (2) bekezdése. 
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  Bese Ferenc              dr. Szabó Tibor   

   polgármester                   jegyző   

 

 

 

Záradék: A rendelet-tervezet 2020. július……. napján az Önkormányzat hivatalos 

hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került   

 

Budapest, 2020. ………………hó …… nap   

 

 

 

A jegyző nevében eljáró:   

 

 

Vittmanné Gerencsér Judit   

         osztályvezető - helyettes 

           Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


