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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, 

igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (4)  bekezdésében 
meghatározott  feladatkörében  eljárva, Ózd  Város  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról  szóló 7/2011. (III.  31.)  önkormányzati  rendelet  2.  melléklete  2.6. pontjában 
biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Rendészeti  Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

     1. § Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális  ellátások  formáiról,  igénybevételéről  és  térítési  díjáról  szóló  9/2011.  (IV.  22.) 
önkormányzati  rendelete (a továbbiakban: Rendelet)  1. § a)-b) pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
[ E rendelet hatálya kiterjed a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott]
    „a) étkeztetés vonatkozásában Domaháza, Kissikátor, Ózd település

b) házi  segítségnyújtás  vonatkozásában Borsodbóta,  Domaháza,  Farkaslyuk,  Hangony, 
Járdánháza, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Sajónémeti, Ózd, Uppony település”

       [közigazgatási területén élőkre.]
       2. § A Rendelet 1. § f)-g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[ E rendelet hatálya kiterjed a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott]
      „f)  szenvedélybetegek  nappali  ellátása  vonatkozásában  Arló,  Bánréve, Borsodbóta, 
Borsodnádasd,  Borsodszentgyörgy,  Bükkmogyorósd,  Csernely,  Csokvaomány,  Domaháza, 
Dubicsány,  Farkaslyuk,  Gömörszőlős,  Hangony,  Hét, Járdánháza,  Kelemér, Királd, 
Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny,  Ózd,  Putnok, Sajómercse, Sajónémeti,  Sajópüspöki, 
Sajóvelezd, Serényfalva, Sáta, Uppony település
       g)  támogató  szolgáltatás  vonatkozásában  Arló,  Borsodnádasd,  Borsodszentgyörgy, 
Bükkmogyorósd, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Királd, 
Nekézseny, Sajónémeti, Ózd település”

       [közigazgatási területén élőkre.]
          3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon 

hatályát veszti. 

    dr. Almási Csaba                                                                 Fürjes Pál 
   jegyző                                                                polgármester 



Általános indokolás

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2011. (IV. 22.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993.  évi  III.  törvény (a  továbbiakban:  Szt.)  és  Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulása  (a 
továbbiakban:  Társulás) 6/ÓKTH/2010.  (III.  9.)  számú  határozatával  módosított  társulási 
Megállapodás 25. pontja alapján - szabályozza a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ 
által  biztosított  szociális  alapszolgáltatásokat és szakosított ellátási  formákat,  azok igénybe 
vételét és térítési díját. 

A rendelet-tervezet a  Kézenfogva  Szociális  Szolgáltató  Központ  által  biztosított  szociális 
ellátások  működtetése  érdekében  kiadott,  2011.  szeptember  1-jén  érvényes  működési 
engedélyekben  meghatározott  ellátási  területekhez  tartozó  települések  teljes  körű 
átvezetéséről rendelkezik.

Részletes indokolás

1.2. §-hoz

A  Rendelet 1.  §-a a  jogszabály  hatályát  szabályozza,  felsorolva  valamennyi  szociális 
szolgáltatás tekintetében az ellátási területhez tartozó településeket.

A Társulási Tanács - Domaháza és Kissikátor Községi Önkormányzatok kérésének helytadva 
-  a  17/2011.  (VII.  27.)  ÓKTH határozatában  arról  döntött,  hogy Domaháza  és  Kissikátor 
települések  közigazgatási  területén  élő  lakosság  részére  a  Társulás  által  fenntartott 
Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ biztosítja a szociális étkeztetést.

A  döntés  alapján  az  étkeztetés  ellátási  területe  vonatkozásában  a  B.-A.-Z.  Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által módosításra került az intézmény működési 
engedélye.  A B-BA/2670-6/2011. határozat  2011. augusztus 25-én jogerőre emelkedett,  az 
abban kiadott módosított működési engedély 2011. szeptember 1-jétől érvényes. 

A rendelet-tervezet  a  Kézenfogva  Szociális  Szolgáltató  Központ  által  biztosított  szociális 
ellátások  működtetése  érdekében  kiadott,  2011.  szeptember  1-jén  érvényes működési 
engedélyekben  meghatározott  ellátási  területekhez  tartozó  települések  teljes  körének 
átvezetését tartalmazza.

3. §-hoz

A 3. § hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 


