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Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának  
17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete1 

 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi 

térítési díjakról 
 

 
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. Az önkormányzati rendelet hatálya 
 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XXII. kerület közigazgatási területén a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: 
Szt.) meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevevőire és 
ezen szolgáltatásokat nyújtó, az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekre. 
 
 

2. A szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások formái 
 
 
2.§ Az önkormányzat  
a) az általa fenntartott intézményekben az alapszolgáltatások keretében  

aa) étkeztetést 
ab) házi segítségnyújtást 
ac) családsegítést 
ad) pszichiátriai betegek közösségi ellátását 
ae) támogató szolgáltatást 
af) nappali ellátást 
ag) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást  

 
b) az alapszolgáltatások keretében szerződéses formában 

ba) utcai szociális munkát 
bb) hajléktalan személyek részére nappali ellátást 

 
c) a szakosított ellátások keretében szerződéses formában 

ca) átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátások közül  
caa) időskorúak gondozóháza ellátást 
cab) fogyatékos személyek gondozóháza ellátást 

cb) ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátások keretében idősek otthona ellátást    
biztosít. 

 
 
 

                                                 
1 Elfogadta a Képviselő-testület 2012. június 21-i ülésén, hatályos 2012. július 1-től. 
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3. Az egyes ellátásokkal kapcsolatos különös szabályok  

 
 
3.§ (1) Az étkeztetés történhet: 
a) házhoz szállítással, 
b) igénylő általi elvitellel, 
c) helyben fogyasztással. 
 
(2) Házhoz szállítással történő étkeztetés azon személy részére biztosítható, aki mozgásszervi, 
egészségi állapota miatt az elvitelt nem tudja megoldani, erről háziorvosi vagy szakorvosi 
javaslatot nyújt be, és nincs olyan vele együtt élő személy, aki számára az ételt házhoz tudja 
szállítani.  
 
(3) Étkeztetést különösen azon szociálisan rászorult személy részére kell biztosítani, aki 
a) 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, 
b) krónikus vagy akut megbetegedése, illetve a háziorvos, kezelőorvos igazolása alapján 
mozgásában olyan mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni, 
c) önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni, és fogyatékosságát az Szt. 65/C.§ (6) 
bekezdésében foglaltak szerint igazolja, 
d) aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátásáról nem tud 
gondoskodni, és pszichiátriai, illetve szenvedélybetegségét a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 21.§ (4) 
bekezdésében foglaltak szerint igazolja, 
e) nyilatkozata szerint bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve, akinek bejelentett 
lakóhelye a hajléktalan szállás. 
 
4. § A fogyatékos személyek nappali intézményében a próbaidő 4 hónap, melynek leteltét 
követően az intézményvezető dönt az ellátás folytathatóságáról. 
 
 

4. Eljárási szabályok 
 
 
5. § (1) A 2. § c) pontban felsorolt személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti igényt – a 
(2) bekezdésében foglalt eltéréssel - az intézmény vezetőjénél kell benyújtani. 
 
(2) A rendelet 2. § c) ca) pontjában foglalt átmeneti elhelyezést nyújtó ellátásokra vonatkozó 
igénybevételi kérelmet be lehet nyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális, Egészségügyi és 
Gyámügyi Irodájának vezetőjéhez is. 
 
(3) A kérelemhez csatolni illetve szükség szerint igazolni kell – a támogató szolgáltatás 
kivételével – a jövedelemre, munkaviszonyra, egészségi állapotra, társadalombiztosítási 
jogviszonyra, kapcsolattartó személy személyi adataira, valamint a kérelem elbírálásához 
szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat. 
 
6.§ Az intézményvezető döntése elleni panaszról a polgármester dönt. 
 
7.§ Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, akkor a kifogás tárgyában a polgármester 
dönt. 
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8.§ A személyi térítési díjat havonta utólag, az intézményvezető által megjelölt napon, de 
legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell megfizetni. 
 
9.§ A személyi térítési díjak évenkénti felülvizsgálatával, a befizetések ellenőrzésével, a 
díjhátralék behajtásával kapcsolatos feladatokat az intézmény vezetője látja el. 
 
10.§ Az e rendelet hatálya alá tartozó ellátások megállapításával kapcsolatos eljárási 
cselekmények elektronikus ügyintézés keretében nem gyakorolhatók. 
 
 

5. Térítési díjak 
 
 
11. § (1) Étkeztetés igénybe vételénél, ha az étel házhoz szállítása közös háztartásban élő 
személyek részére történik, a szállításért fizetendő személyi térítési díjat csak az alacsonyabb 
térítési díjat fizető személy részére lehet megállapítani. 
 
(2) Az intézményi és személyi térítési díjat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 
(3) Ha az igénylő havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum (a továbbiakban: 
ÖNYM) tárgyév január 1-jén érvényes összegét, egyedül élő esetében az ÖNYM összegének 
másfélszeresét nem haladja meg, az ellátásért térítési díjat fizetni nem kell. 
 
12. § (1) Ha az igénylő havi nettó jövedelme az ÖNYM tárgyév január 1-jén érvényes 
összegét meghaladja, a házi segítségnyújtás igénybevételéért a gondozásra fordított idő 
arányában személyi térítési díjat kell fizetni.   
 
(2) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díj alapját a rendelet 2. melléklete 
tartalmazza. 
 
13.§ (1) Ha az igénylő havi nettó jövedelme az ÖNYM tárgyév január 1-jén érvényes 
összegének 75%-át meghaladja, a támogató szolgáltatás keretében a személyi segítés 
igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. 
 
(2) Az intézményi és személyi térítési díjat a rendelet 3. melléklete tartalmazza. 
 
14.§ (1) A nappali ellátásért személyi térítési díjat fizetni nem kell. 
 
(2) A nappali ellátási formák intézményi térítési díjait a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 
 
15.§ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat fizetni nem kell. 
 
16. § (1) A megállapított személyi térítési díjat az intézményvezető a méltányosságra okot adó 
körülmény mérlegelésével a megállapított személyi térítési díj legfeljebb 10 %-ával 
mérsékelheti. A méltányosságra okot adó körülményeket az intézményvezető évente köteles 
felülvizsgálni. 
 
(2) Méltányosságra okot adó körülmény különösen: 
a) egy háztartásban legalább ketten részesülnek ellátásban, 
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b) krónikus betegség, 
c) egyhavi gyógyszerköltség az ÖNYM 50 %-át meghaladja, 
d) az ellátott háztartásában kiskorúról is gondoskodik. 
 
 

6. Záró rendelkezések 
 

 
17.§ (1) E rendelet 2012. július 1-én lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/1996. 
(II.14.) Ör. számú rendelet. 

 
 
 
 

 
Szabolcs Attila 

dr. Szántó János 

polgármester jegyző 
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1. melléklet a 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

Étkeztetés 
  

Intézményi térítési díj: 810 Ft/adag + szállítás 150 Ft/adag 
Személyi térítési díj intézményvezető általi megállapításának alapja:  
 

 Ellátott jövedelme az ÖNYM 
%-ban 

Szállítás nélkül 
Ft/adag 

Szállítva 
Ft/adag 

0  % 0 0 
0 - 1,15-szerese között van  60 210 

1,15 - 1,35-szerese között van  90 240 
1,35- 1,5- szerese között van 140 290 
1,5- 1,70-szerese között van  190 340 

1,70- 1,80-szerese között van  230 380 
1,80- 2- szerese között van 270 420 

2 - 2,25- szerese között van 330 480 
2,25- 2,50- szerese között van 390 540 
2,50- 2,70- szerese között van 450 600 
2,70- 2,80- szerese között van 500 650 
2,80- 2,90- szerese között van 540 690 

2,9 - 3-szerese között van  580 730 
3 - 3,6- szerese között van 690 840 

3,6-szerese felett van 810 960 
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2. melléklet a 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

Házi segítségnyújtás 
 
Intézményi térítési díj: 1030 Ft/óra  
Személyi térítési díj intézményvezető általi megállapításának alapja: 
 
 Ellátott jövedelme az ÖNYM %-ban Térítési díj  Ft/óra 

0 % 0 
0 - 1,15- szerese között van 110 

1,15 - 1,35- szerese között van 220 
1,35- 1,5- szerese között van 310 
1,5 -1,65-szerese között van 380 

1,65 - 1,90-szerese között van 450 
1,90- 2,32- szerese között van 550 
2,32 - 2,70- szerese között van 670 
2,70 - 3,20- szerese között van 800 
3,20 - 4,00- szerese között van 870 

4,00- szerese felett van 1 030 
 
 
 

Eseti díjak 
Törvényi szabályozáson felüli gondozási óradíj 1360 Ft 
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3. melléklet a 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelethez 
  

 
 

Támogató szolgáltatás 
  

Intézményi térítési díj: személyi segítés 3.240,-Ft/óra és szállítás 230,-Ft/km  
Személyi térítési díj intézményvezető általi megállapításának alapja: 

 
1. 

 
fogyatékkal élő személyek részére 

Ellátott jövedelme az ÖNYM %-ban 
Személyi segítés   

Ft/óra 
Szállítás 
Ft/km 

0 - 1,5 között van 0 130 
1,5- 2,00 -szerese között van  190 130 
2,00 - 2,15-szerese között van  220 130 
2,15 - 2,30- szerese között van 290 130 
2,30- 2,50- szerese között van 400 130 

2,50 - 2,70- szerese között van 580 130 

2,70 – 3,00 – szerese között van 700 130 
3,00 – szerese felett van 850 130 

 
2. 

szociálisan rászorult személyek részére 
Személyi segítés Ft/óra Szállítás Ft/km 

1.700 230 
  
3. 
 

szociálisan NEM rászorult személyek részére 
Személyi segítés Ft/óra Szállítás Ft/km 

1.700 460 
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4. melléklet a 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

Nappali ellátási formák intézményi térítési díjai 
 

1. Idősek nappali ellátása: 670,- Ft /nap 
 
2. Fogyatékos személyek nappali ellátása: 2 670,-Ft/nap 
 
3. Pszichiátriai betegek nappali ellátása: 1 830.-Ft/nap 

  
 

 
 
 


