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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: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 

módosításában és a Szociális Intézmény szervezeti és működési szabályzatának 

korábbi módosításában foglaltak kerültek átvezetésre. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 115. §. 

értelmében az intézményi térítési díjak felülvizsgálata megtörtént. 
Az új személyi térítési díjak megállapításánál a szociális rászorultság elve volt az 

elsődleges szempont. 

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A szabályozásnak közvetlen környezeti és egészségi hatásai nincsenek. 

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A szabályozás az adminisztratív terheket érdemben nem növeli. 

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
A rendelet módosításának szükségességét az a) pontban meghatározattak teszik 

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

pénzügyi feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek 
rendelkezésre állnak, az alkalmazás többletköltséggel nem jár. 

 
Újpest, 2017. június 22. 
 

         Nagy István 
 

 
 
 

A rendelet melléklete a Képviselő-testületi ülés előtt kerül megküldésre. 
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Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó 

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

szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (……) 

önkormányzati rendeletét.  
 
Felelős: polgármester 

Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

…/2017. (......)  
önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 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 37/2008. (XII.22.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban ÖR) 8. § (3) bekezdés helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„(3) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy a szociális segítés 
tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani.” 

 
 
2. § 

 
Az ÖR 9. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A családsegítés keretében biztosítani kell:) 
„c) a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve 
konfliktusok megoldásának elősegítését.” 

 
3. § 

 
Az ÖR 14. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A személyes gondoskodás igénybe vételére irányuló kérelmet minden esetben 

az ellátást nyújtó szakmai egység (a továbbiakban szakmai egység) vezetőjéhez 
kell benyújtani.” 

 
4. § 

 
Az ÖR 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 

ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési 
díj). Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási 

önköltséget.” 
 
5. § 
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Az ÖR 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi 
térítési díj) a szakmai egység vezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az 

ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi 
térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.” 

 
6. § 

 
Az ÖR 1. melléklete helyébe az e rendelet melléklete szerinti rendelkezések lépnek. 

7. § 

 
Ez a rendelet 2017. augusztus 1. napján lép hatályba.  

 
8. § 

 

Az e rendelettel meghatározott térítési díjakat 2017. augusztus 1. napjától 
kezdődően kell alkalmazni. 

 
9. § 

 

(1) Az ÖR 15. § (1) és (2) bekezdésében, valamint  16. § (3) 
bekezdésében az „intézményegység vezetője” szövegrész helyébe a 

„szakmai egység vezetője” szövegrész lép.  
 (2) Az ÖR 20. § (5) bekezdésében az „intézményegység vezetőjéhez” 
szövegrész helyébe a „szakmai egység vezetőjéhez” szövegrész lép.  

 
(3) Az ÖR. 21. §-ában az „intézményegység vezetőjének” szövegrész helyébe 

„szakmai egység vezetőjének” szövegrész, a „Szociális és Egészségügyi Intézmény” 
szövegrész helyébe a „Szociális Intézmény” szövegrész lép. 
 

 
 

 
  

Dr. Tahon Róbert 

jegyző 

Wintermantel Zsolt 

polgármester 
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Indokolás 

 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 

módosítása és a Szociális Intézmény szervezeti és működési szabályzatának 
korábbi módosítása került átvezetésre a rendeletben. 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 115. § 
(1) bekezdés értelmében az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás 

körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az 
intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásként kell 

meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket 
a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 
Az intézményi térítési díjak ismeretében a személyi térítési díjak összege változik. 

A személyi térítési díjak megállapításánál a szociális rászorultság elve volt az 
elsődleges szempont. 

 


