
31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési 
díjfizetési kötelezettségéről*1

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt) 115. § - 
117.§-aiban kapott felhatalmazás alapján az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat ellátottjainak 
személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről az alábbi rendeletet (a továbbiakban: 
Rendelet) alkotja meg:

                          A rendelet hatálya

1.§ 2

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén élő és ott lakóhellyel  
rendelkező 

a) magyar állampolgárokra,
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,
c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,
e) a  nem VIII.  kerületi  állandó lakóhellyel  rendelkező az  e  Rendelet  1.  §  (2)  bekezdésében 

meghatározott szolgáltatások igénybevevőire.

 (2) A rendelet hatálya az Szt 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások köréből az étkezés és a 
szállás biztosítása tekintetében - ha annak hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti - az (1)  
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a 
külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI.  
törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.

(3) 3

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő 
„Őszirózsa” Gondozó Szolgálat (a továbbiakban: Gondozó Szolgálat) által biztosított 

a) személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokra, úgymint:

- étkeztetésre;
- házi segítségnyújtásra;

1* Rendelkezései beépítve a 12/1995.(III.21.) ök. sz. rendeletbe. Egységes szerkezetben a 42/2005.(IX.15.) ök. 
sz., a 66/2005.(XII.20.) ök. sz., valamint a 21/2006.(VI.15.) ök.sz.  rendeletekben foglaltakkal.
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE 2011. MÁJUS 1-TŐL A 21/2011.(IV.17.) ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET
2 Az 1.§ (1)-(2) bekezdését beiktatta a 66/2005.(XII.20.) ök. sz. rendelet 1.§-a. Hatályos 2006. január 1-től.
3 Az 1.§-t (3) bekezdésnek módosította a 66/2005.(XII.20.) ök. sz. rendelet 1.§-a. Hatályos 2006. január 1-től



- jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra;
- nappali  ellátásra  (időskorúak,  szenvedélybetegek,  fogyatékosok 

nappali ellátására),
b) a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formákra, úgymint:

- átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza
c) egyéb szolgáltatásokra, úgymint:

- gyógytorna;
- masszőr

és ezen szolgáltatásokat igénybe vevő ellátottak térítési díj fizetési kötelezettségére. 

2. §

(1)Az  1.  §-ban  meghatározott  szolgáltatások  személyi  térítési  díjának  megállapításánál  a 
szolgáltatást igénybe vevő ellátott rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.
(2)A térítési díjat az e rendeletben meghatározottak szerint
a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
b) a szülői felügyelettel rendelkező törvényes képviselő,
c)  a  jogosultnak a  házastársa,  élettársa,  egyeneságbeli  rokona,  örökbe fogadott  gyermeke, 
örökbe fogadó szülője, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség 
teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 
kétszeresét,
d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy 
köteles megfizetni.

Az egyes szociális alapszolgáltatások személyi térítési díjának mértéke

3. §

(1)Az  étkeztetés  intézményi  térítési  díjának  alapja  az  élelmezés  nyersanyagköltségének, 
valamint  az  étkeztetéssel  kapcsolatosan  felmerült  költségeknek  egy  ellátottra  jutó  napi 
összege. 
(2)Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj, amely az élelmezési térítési díj általános 
forgalmi adóval megnövelt és az étkezések számának szorzata, nem haladhatja meg az ellátást 
igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át.

(3)A házi  segítségnyújtás  keretében biztosított  ellátás  személyi  térítési  díja  az  óradíj  és  a 
gondozásra  fordított  idő  szorzata,  amely  nem  haladhatja  meg  az  ellátást  igénybe  vevő 
rendszeres havi jövedelmének 20%-át. 

(4)A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás személyi térítési díja az 
óradíj és a gondozásra fordított idő szorzata, amely nem haladhatja meg az ellátást igénybe 
vevő rendszeres havi jövedelmének 20%-át.

(5)Ha a házi segítségnyújtás keretében étkezést is biztosítanak a személyi térítési díj együttes 
összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 30%-át.

(6)A nappali ellátásokért fizetendő személyi térítési díj havi összege nem haladhatja meg az 



igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át.

(7)4 Az 1. § (2) bekezdés a) 4. francia bekezdésében foglalt nappali ellátások köréből a fogyatékosok 
nappali ellátásáért fizetendő személyi térítési díj a (6) bekezdésben meghatározott havi összegén felül  
az 1. § (1) bek. e) pontjában meghatározott igénybevevők 2.000,- Ft/nap/fő fizetésére kötelezettek.

A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási forma személyi térítési díjának 
mértéke

4. §

(1)A Gondozó Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási 
forma az átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza.

(2)Az  átmeneti  elhelyezést  nyújtó  időskorúak  gondozóházában  átmenetileg  tartózkodók 
személyi  térítési  díja  nem  haladhatja  meg  az  ellátást  igénybe  vevő  rendszeres  havi 
jövedelmének 60%-át.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások és szakosított 

ellátási forma térítési díjának megállapítása

5. §

(1)A  személyes  gondoskodás  keretébe  tartozó  szociális  alapszolgáltatások  és  szakosított 
ellátási  forma  térítési  díját,  a  Gondozó  Szolgálatot  fenntartó  Budapest  Józsefvárosi 
Önkormányzat évente kétszer állapíthatja meg, illetve vizsgálhatja felül. 

(2)A személyi térítési díj mértékét a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3)A  személyi  térítési  díj  összegéről  az  igénybe  vevőt  a  Gondozó  Szolgálat  vezetője  a 
szolgáltatás igénybe vételét követően, de legkésőbb 30 napon belül írásban értesíti.

(4)Ha a szolgáltatást igénybe vevő ellátott a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak 
csökkentését,  illetve  elengedését  kéri,  az  írásbeli  értesítés  kézhezvételétől  számított  nyolc 
napon belül a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) Szociális és Egészségügyi Bizottságához fordulhat, mely határozattal dönt 
a személyi térítési díj összegéről.

(5)A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül (az Szt 115. § (5) 
bek. a), b) pontja kivételével) évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg.

(6)5

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások személyi térítési díját havonta 
utólag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell megfizetni. A megrendelt étkezés 

4 Beiktatta a 66/2005.(XII.20.) ök. sz. rendelet 2.§-a. Hatályos 2006. január 1-től.
5 Módosította a 42/2005.(IX.15.) ök. sz. rendelet 1.§-a. 



lemondására az érintett nap(oka)t megelőzően egy munkanappal van lehetőség. Az étkezés 
lemondására az érintetten kívül írásban családtagja is jogosult.

(7)6 Amennyiben a (6) bekezdés alapján a tárgyhóra fizetendő térítési díj összege alacsonyabb 
volna,  mint  a  már  befizetésre  került  összeg,  az  előre  befizetett  térítési  díjat  a  következő 
befizetés  alkalmával  be  kell  számítani,  vagy  azt  vissza  kell  fizetni.  A  visszafizetésről  a 
lemondás  közlésétől  számított  15  napon  belül  a  Józsefvárosi  Szociális  Intézmények 
Gazdasági Hivatala intézkedik.

(8)A  személyes  gondoskodást  nyújtó  szakosított  ellátási  forma  személyi  térítési  díját  a 
tárgyhót követő hó 10. napjáig utólag  kell megfizetni.

 
A személyi térítési díj mérséklése illetve elengedése, meg nem fizetésének 

következményei

6. §

(1)A  személyi  térítési  díj  összege  csökkenthető,  illetve  elengedhető,  amennyiben  a 
szolgáltatást igénybe vevő ellátott jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolják.

(2)A  személyi  térítési  díjat  a  Gondozó  Szolgálat  vezetője  állapítja  meg.  Az  intézmény 
vezetője az Szt 114. § (3) bekezdésben foglaltak alapján csökkenti, vagy elengedi a személyi 
térítési  díj  összegét,  amennyiben  az  Szt  7.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  szociális  ellátás 
elmaradása az ellátásra szoruló életét, vagy testi épségét veszélyezteti. Az intézményvezető 
intézkedése  ellen  benyújtott  fellebbezés  ügyében  a  Képviselő-testület  Szociális  és 
Egészségügyi Bizottsága dönt.

(3)A személyi térítési díj összege 50%-ra csökkenthető, amennyiben a szolgáltatást igénybe 
vevő  ellátott  időszakosan,  vagy  tartósan  létfenntartási  gonddal  küzd  (ezek  különösen:  a 
kötelezettnek temetkezési költsége merült fel, bűncselekmény áldozatává vált).

(4)A  személyi  térítési  díj  összege  elengedhető,  amennyiben  a  szolgáltatást  igénybe  vevő 
ellátott  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került  (ezek  különösen:  a 
kötelezettet elemi kár érte, lakhatásában veszélyeztetett helyzet, hosszantartó kórházi kezelést 
követő lábadozás időszaka).

(5)A  Gondozó  Szolgálat  vezetője  ellenőrzi,  hogy  a  térítési  díj  befizetése  havonként 
megtörténik-e.  Ha  a  kötelezett  a  befizetést  elmulasztotta,  az  intézményvezető  15  napos 
határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj 
befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét,  
lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

(6)A  Gondozó  Szolgálat  vezetője  az  (5)  bekezdés  szerint  nyilvántartott  személyi  térítési 
díjfizetési kötelezettség elmaradásából származó díjhátralékról negyedévente tájékoztatást ad 
a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának.

(7)A (6)  bekezdésben  foglalt  hátralék  teljes  vagy részleges  elengedéséről  a  díj  fizetésére 

6 A bekezdést hatályon kívül helyezte a 42/2005.(IX.15.) ök. sz. rendelet 2.§-a. Hatályos 2005. szeptember 15-
től.



kötelezett kérelme alapján a Gondozó Szolgálat vezetőjének javaslatára a Képviselő-testület 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága dönt.

(8)A díjhátralék  el  nem engedése  esetén  a  Gondozó  Szolgálat  vezetője  intézkedik  annak 
behajtásáról a mindenkori hatályos jogszabályi előírások alkalmazásával.

      Vegyes, záró és hatályba léptető rendelkezések

7. §

(1)Jelen  rendelet  2005.  július  01.  napján  lép  életbe.  Ezzel  egyidejűleg  hatályát  veszti  a 
Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzat  az  „Őszirózsa”  Gondozó  Szolgálat  ellátottjainak 
személyi díj és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 12/1995. (III.21.) sz. önk. 
rendelete.

(2)E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(3)Az  e  rendeletben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról szóló többször mód. 1993. évi III. törvény, valamint a kapcsolódó szociális tárgyú 
jogszabályok az irányadóak.

Budapest, 2005. június 09.

Rónayné dr. Vojnovics Ibolya   Csécsei Béla
jegyző polgármester



7AZ ŐSZIRÓZSA GONDOZÓ SZOLGÁLAT TÉRÍTÉSI DÍJAI 

2006. Július 01-től
30.000 40.000 

alatt
40.001-
44.000

44.001-
48.000

48.001-
52.000

52.001-
56.000

56.001-
60.000

60.001-
64.000

64.001-
68.000

68.001-
72.000

72.001-
77.400

77.401- től

TM. 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Étkezési 
térítés 
szoc.ebéd 
+ szállítás
Klub ebéd

25.- 49.- 98.- 147.- 196.- 245.- 294.- 343.- 392.- 441.- 490.-

Étkezési 
térítés 
Klubok
uzsonna-
reggeli

6.- 12.- 24.- 36.- 48.- 60.- 72.- 84.- 96.- 108.- 120.-

Házi 
segítség-
nyújtás
( fodrász, 
pedikűr, 
takarítás )

35.- 70.- 140.- 210.- 280.- 350.- 420.- 490.- 560.- 630.- 700.-

Társ.Gond
Térítési díj 18.- 35.- 70.- 105.- 140.- 175.- 210.- 245.- 280.- 315.- 350.-
Gyógy-
torna, 
masszőr

A gyógytornáért, masszőrért, fodrászért és pedikűrért a gondozási díj  X 1 óra fizetendő kezelésenként.

Beteg felügyeleti rendszer: a rendszer igénybevétele kerületi lakosok számára térítésmentes. A rendszer működési költsége :
Átmeneti 
elhelyezés
Ft / hó

600.- 700.- 800.- 900.- 1.000.- 1.100.- 1.200.- 1.300.- 1400.- 1.500.- 1.550.-

18.000.- 21.000.- 24.000.- 27.000.- 30.000.- 33.000.- 36.000.- 39.000.- 42.000.- 45.000.- 46.500.-

7 Módosította a 21/2006.(VI.15.) ök. sz. rendelet 1 §-a. Hatályos 2006. július 1-től.
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