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2020. január 1-tő1 módosultak a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési  díjairól  szóló  29/1993.  (ll.  17.)  Korm.  rendeletben (a továbbiakhan: Te.1  a
bentlakásos intézmények térítési díjára vonatkozó rendelkezések.
2019. december 31-ig a Te. 3. § (1) szerint az intézményi és személyi térítési
díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra kellett
meghatározni, ennek pontos leírását pedig a (2) bekezdés tartalmazta akként,
hogy mind az intézményi, mind a személyi térítési díj esetében a napi térítési
díj  a  havi  térítési  díj  harmincad  része  volt  a  hónapok  naptári  napjainak
számától függetlenül.
2020. január 1-jétő1 a  Tr.  3. §  (1) bekezdés fl pontja  szerint  az intézményi térítési
díjat és a személyi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén csak ellátási
napra kell meghatározni. A Tr. 3. (2) bekezdés ennek értelmében hatályát veszti.

Bentlakásos  intézményi  ellátásnak  minősül  A  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról  szóló 1993.  évi  III.  törvény  (  a  továbbiakban:  Szt.)  57.  §  (2)  bekezdés
szerint:
A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás

a) az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
b) a rehabilitációs intézmény,

c) a lakóotthon [a továbbiakban a)—c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény),
d) az  átmeneti  elhelyezést  nyújtó  intézmény  (a  továbbiaklian  a)—d)  pont  együtt:

bentlakásos intézmény].

Az új térítési díj vetítési alap fogalomrendszere miatt módosul a Tr. 16. §-a, amely a
távollét esetén szabályozza a díjszámítást, így  ebben  az esetben  a hónapok tényleges
napjaival kell számolni. A törvény továbbá szabályozza az ellátás típusától függő
személyi térítési díj megállapítását, így a Szent Lőrinc Gondozóotthon esetében a
demencia diagnózissal  felvett  vagy demencia diagnózissal  rendelkező ellátottak
esetében eltérő térítési díjat állapított meg. 

A szolgáltatási  önköltség  és  a  normatív  állami  hozzájárulás  különbözete,  melyet  az
intézményvezető konkrét összegben állapít meg, amely változásról az ellátást igénylőt az
ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.



Ha az ellátott törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető személy, a fenntartó által
megállapított térítési díj összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A
bíróság jogerős határozatáig korábban megállapított térítési díjat kell megfizetnie.

A Szent Lőrinc Gondozóotthon napi térítési díj megállapítása átlagos ellátásban részesülő
gondozottak esetében

2021. év május hó 1. napjától napi 4500,- Ft

A Szent Lőrinc Gondozóotthon napi térítési díj megállapítása  demens ellátásban részesülő
gondozottak esetében

2021. év május hó 1. napjától napi 4600,- Ft

Belépési hozzájárulás:

Az  1993.  III.  Törvény  117/§  alapján  a  magas  komfortfokozattal  rendelkező
egyszemélyes apartman ellátás igénybevételénél 3.000.000. Forint egyszeri belépési
hozzájárulást állapít meg a fenntartó. 


