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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
Tárgy:  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2008. 
(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 
elfogadni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük a 
jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
Az 1993. évi III. tv. 115. § (9) bek. értelmében a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre 

tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1. napjáig kell megállapítani. 
A rendelet módosítás mellékletében feltüntetett intézményi térítési díj módosítás 

következtében az étkezés esetében a helyben fogyasztásnál vagy elvitelnél a 71.251 
Ft-tal és a feletti jövedelemmel rendelkezők esetében a személyi térítési díj 25 Ft-tal, 
házhozszállítás esetében 40 Ft-tal emelkedik. 

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres segítségnyújtás, időskorúak gondozóháza 
esetében az intézményi térítési díj összege csökken. 

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A rendelet módosítása közvetlen környezeti és egészségi következményekkel nem 

jár. 
c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A rendelet módosítása nem jár többlet adminisztratív teherrel 
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A rendelet módosítás szükségességét az a) pontban feltüntetett indokok teszik 

szükségessé. 
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak, azok többlet erőforrást nem igényelnek. 
 

 
Újpest, 2013. április 19. 
 
 
 
 
         Nagy István 
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Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló – többször módosított - 
37/2008. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és 
ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2013. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV.  kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2013. (…...)  
önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló – többször 
módosított - 37/2008. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló – többször módosított - 37/2008. (XII.22.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete helyébe az e rendelet melléklete lép. 

 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba.  
(2) Az e rendelettel meghatározott térítési díjakat 2013. május 1. napjától 

kezdődően kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

 Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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melléklet a …/2013. (…...) önkormányzati rendelethez 

 

 

Az intézményi és személyi térítési díjak mértéke 
 
1. Étkeztetés 
 
a) Étkezés helyben vagy elvitelre 

 
Jövedelemhatárok %-an 
(a legkisebb öregségi 
nyugdíjhoz viszonyítva) 

Jövedelemhatárok Ft-ban Intézményi 
térítési díj 
Ft/nap/fő 

Személyi 
térítési díj 
Ft/nap/fő 

0% 0.-Ft 515.-Ft 0.-Ft 
50% 1.-Ft – 14. 250.-Ft 515.-Ft 75.-Ft 
100% 14. 251.-Ft - 28. 500.-Ft 515.-Ft 150.-Ft 
150% 28. 501.-Ft - 42. 750.-Ft 515.-Ft 220.-Ft 
200% 42. 751.-Ft – 57. 000.-Ft 515.-Ft 295.-Ft 
250% 57. 001.-Ft – 71. 250.-Ft 515.-Ft 370.-Ft 
250% - felett 71. 251.-Ft – felett 515.-Ft 515.-Ft 
 
b) Étkezés házhozszállítással 

a)  

Jövedelemhatárok %-an 
(a legkisebb öregségi 
nyugdíjhoz viszonyítva) 

Jövedelemhatárok Ft-ban Intézményi 
térítési díj 
Ft/nap/fő 

Személyi 
térítési díj 
Ft/nap/fő 

0% 0.-Ft 685.-Ft 0.-Ft 
50% 1.-Ft – 14. 250.-Ft 685.-Ft 230.-Ft 
100% 14. 251.-Ft - 28. 500.-Ft 685.-Ft 305.-Ft 
150% 28. 501.-Ft - 42. 750.-Ft 685.-Ft 380.-Ft 
200% 42. 751.-Ft – 57. 000.-Ft 685.-Ft 450.-Ft 
250% 57. 001.-Ft – 71. 250.-Ft 685.-Ft 525.-Ft 
250% - felett 71. 251.-Ft – felett 685.-Ft 685.-Ft 
 
2. Házi segítségnyújtás 
 
Jövedelemhatárok %-an 
(a legkisebb öregségi 
nyugdíjhoz viszonyítva) 

Jövedelemhatárok Ft-ban Intézményi 
térítési díj 
Ft/óra/fő 

Személyi 
térítési díj 
Ft/óra/fő 

0% 0.-Ft 1305.-Ft 0.-Ft 
100% 1.-Ft - 28. 500.-Ft 1305.-Ft 125.-Ft 
150% 28. 501.-Ft - 42. 750.-Ft 1305.-Ft 250.-Ft 
200% 42. 751.-Ft – 57. 000.-Ft 1305.-Ft 375.-Ft 
250% 57. 001.-Ft – 71. 250.-Ft 1305.-Ft 500.-Ft 
300% 71. 251.-Ft – 85. 500.-Ft 1305.-Ft 625.-Ft 
300% felett 85. 501.-Ft - felett 1305.-Ft 750.-Ft 
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3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
Szociális rászorultság esetén  0.-Ft/nap 0.-Ft/hónap 
Személyi térítési díj  165.-Ft/nap 4. 950.-Ft/hónap 
Intézményi térítési díj 345.-Ft/nap 10. 350.-Ft/hónap 
 
4, Időskorúak gondozóháza 
 
Személyi térítési díj  maximum a nyugdíj 60%-a 
Intézményi térítési díj /Ft/fő/nap 6. 260.-Ft 
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Indokolás 
 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III tv. 115. § (9) 
bekezdése értelmében a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, 
a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy 
alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díja a 
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály 
szerinti költségvetési támogatásának különbözete. 
 
Önköltség/fő/ellátási nap illetve óra: tárgyévre tervezett költségek/ellátási napok illetve 
gondozási órák száma, kivéve az időskorúak átmeneti otthona esetében a szakmai 
dolgozók 2013. évi költségeit osztva a szakmai dolgozók létszámával, 1 napra 
számolva. 

 
A rendelet módosítás mellékletében feltüntetett intézményi térítési díjak kerültek 
megállapításra. 


