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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott 

felhatalmazással élve, figyelemmel szociális törvény, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.)Korm.rendelet szabályaira , 

kezdeményezzük a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítását. 

 

A térítési díjak megállapítása során egyrészt figyelemmel kell lennünk arra a jogszabályi 

előírásra, amely szerint a személyi térítési díj alapja az adott szolgáltatás állami normatívával 

csökkentett önköltsége („intézményi térítési díj”). A korábbi rendelet módosítás során a 

Támogató szolgáltatás személyi térítési díjainak megállapításánál, a három legmagasabb 

jövedelmi sáv tekintetében adminisztrációs hiba folytán magasabb térítési díj lett 

megállapítva, mint az adott szolgáltatás intézményi térítési díja. Az intézményben, a tévesen 

megállapított térítési díj fenti törvényességi okokból nem került alkalmazásra. Emiatt 

szükségessé vált, hogy a korábban elfogadott módosított rendelet korrigálásra kerüljön a jelen 

előterjesztés mellékletét képező személyi térítési díj táblázat alapján.  

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet szövegét 

fogadja el és alkossa meg rendeletét a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes 

szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
Budapest, 2010. május 17. 

Horváth Gyula 
 
 
Rendeletalkotás: 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról szóló 
rendeletét megalkotja. 

 
A rendelet megalkotásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 

…/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. 

rendelet módosításáról 

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 
bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92.§-ában, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban Gyvt.) 29.§-ában kapott felhatalmazás alapján Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális 
és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. 
rendelete (a továbbiakban: Intr.) módosítására a következő rendeletet alkotja: 

 
1. § Az Intr. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
2. § (1) E rendelet 2010. június 15-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult 
ügyekben kell alkalmazni. 
(2) E rendelet 2010. június 16-én hatályát veszti. 
 
 
 
 

Tóth Mihály Dr. Szeles Gábor
Polgármester Jegyző

 

 

Záradék:
Kihirdetve 2010. június            napján 



 4

1 számú melléklet a …/2010. (V.15.) Kt. számú rendelethez 

2. számú melléklet a 27/2003. (X.21.) Kt. számú rendelethez 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások, ellátások  
személyi térítési díjainak mértékéről 

 

  
Szociális étkeztetés 
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1x-i 
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2x-i 
étkezés+
nappali 
ellátás Óradíj 

km 
díj 

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 -20000 40 50 10 70 10 20 50 60 70 30

20001 -40000 100 120 20 80 10 30 120 130 80 30
40001 -60000 150 190 40 110 20 60 200 210 110 50
60001 -85000 180 230 50 350 30 70 240 250 350 70
85001 -105000 250 300 50 600 40 90 320 340 600 90

105001 -125000 320 380 60 700 50 120 420 440 700 110
125001 -145000 420 490 70 800 60 130 530 550 800 130
145001 -165000 460 540 80 900 70 140 580 600 800 150
165001 felett  480 580 100 1100 70 150 610 630 800 170

Az étkeztetés térítési díja tartalmazza az általános forgalmi adót 

Az időskorúak átmeneti gondozóházában a fizetendő személyi térítési díj mértéke: az ellátást igénybe vevő 
figyelembe vehető havi jövedelme 60 %-a, azonban nem haladhatja meg e rendelet 1. számú mellékletében 
szereplő intézményi térítési díj összegét 
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