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

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

Fejezet

Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott
a) étkeztetés vonatkozásában Ózd település
b)
házi segítségnyújtás vonatkozásában Borsodbóta, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony,
Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Ózd, Sajónémeti, Uppony település
c)
családsegítés vonatkozásában Borsodbóta, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány,
Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sajónémeti,
Sáta, Uppony település
d)
szenvedélybetegek közösségi ellátása vonatkozásában Borsodnádasd, Járdánháza,
Arló, Borsodszentgyörgy, Domaháza, Hangony, Kissikátor, Farkaslyuk, Ózd település
e)
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában Ózd település
f)
szenvedélybetegek nappali ellátása vonatkozásában Borsodbóta, Borsodnádasd,
Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Királd,
Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sajónémeti, Sáta, Uppony település
g)
támogató szolgáltatás vonatkozásában Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy,
Bükkmogyorósd, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Királd,
Nekézseny, Ózd, Sajónémeti település
h)
idősek nappali ellátása vonatkozásában Borsodbóta, Borsodnádasd, Bükkmogyorósd,
Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Királd, Kissikátor,
Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sajónémeti, Sáta, Uppony település
i)
idősek
otthona
vonatkozásában
Arló,
Borsodbóta,
Borsodszentgyörgy,
Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Hangony, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc,
Nekézseny, Ózd, Sajónémeti, Sáta, Uppony település
j)
nappali melegedő 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, Sáta, Serényfalva,
Uppony település
k)
éjjeli menedékhely 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, Sáta, Serényfalva,
Uppony település
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l)
átmeneti szállás vonatkozásában az Ózdi kistérség 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, Sáta,
Serényfalva, Uppony település
közigazgatási területén élőkre.
2. A szociális ellátások formái
3. § A Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szociális alapszolgáltatások:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
d) családsegítés,
e) szenvedélybetegek közösségi ellátása,
f) támogató szolgáltatás, amit a Támogató szolgálat biztosít,
g) nappali ellátás, amit
ga) a Bolyky Tamás úti Idősek Klubja,
gb) a Szenvedélybetegek Nappali Intézménye,
gc) a Nappali Melegedő intézményi egysége nyújt.
4. § A Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által biztosított szakosított ellátási formák:
a) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
aa) az Éjjeli Menedékhely,
ab) az Átmeneti Szállás;
b) tartós elhelyezés keretében ápolást, gondozást nyújtó intézmény
ba) a Szent István úti egység,
bb) a Szabolcs közi egység,
bc) a Bulcsú úti egység.
3. A szociális ellátások igénybevétele
5. § A szociális ellátások igénybevétele iránti kérelem benyújtására a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 3. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni.
6. § Az intézményi jogviszonyt a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ
intézményvezetőjének (a továbbiakban: intézményvezető) intézkedése keletkezteti.
7. § Abban az esetben, ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az
intézményvezető döntését vitatja, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc
napon belül Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztályához (a
továbbiakban: Szociális és Egészségügyi Osztály) benyújtott, de Ózd Kistérség Többcélú
Társulása (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsához címzett fellebbezéssel élhet.
4. Az intézményi jogviszony megszüntetése
8. § Az igénybe vevő intézményi jogviszonyát meg kell szüntetni, ha kéthavi személyi
térítési díjfizetési kötelezettségének – az intézményvezető felszólítása ellenére – nem tesz eleget.
9. § Az intézményi jogviszonyt az intézményvezető intézkedése szünteti meg.
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10. § Abban az esetben, ha az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve
törvényes képviselője vitatja, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon
belül a Szociális és Egészségügyi Osztályhoz benyújtott, de a Társulás Társulási Tanácsához
címzett fellebbezéssel élhet.
5. Az étkeztetés igénybevétele
11. § Az étkeztetést csak szociálisan rászorult személy veheti igénybe.
12. § Szociálisan rászorult
a) az ötvenedik életévét betöltött,
b) a megromlott egészségi állapotú,
c) a fogyatékos,
d) a pszichiátriai beteg,
e) a szenvedélybeteg,
f) a hajléktalan,
g) a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe vagy
h) a kedvezőtlenül megváltozott életkörülmények közé került
személy.
II. Fejezet
Térítési díjak
6. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások térítési díja
13. § Az étkeztetés igénybe vétele esetében
1. Számított intézményi térítési díj:
1.1. az ebéd elvitelével
1.2. az ebéd lakásra szállítással
2. megállapított intézményi térítési díj:
2.1. az ebéd elvitelével
2.2.az ebéd lakásra szállítással
14. § A házi segítségnyújtás igénybevételének térítési díja:
1. Számított intézményi térítési díj
2. Megállapított intézményi térítési díj
15. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
1. szociálisan rászorult személy esetén
1.1. számított intézményi térítési díj:
1.2. megállapított intézményi térítési díj:
2. szociálisan nem rászorult személy esetén
16. § A Támogató szolgálat igénybevételének térítési díja:
1. Személyi segítő szolgálat térítési díja
1.1. szociálisan rászorult személy esetében
1.1.1. számított intézményi térítési díj
1.1.2. megállapított intézményi térítési díj
1.2. szociálisan nem rászorult személy esetében
2. Szállító szolgálat térítési díja
2.1. szociálisan rászorult személy esetében

232,- Ft/nap
426,- Ft/nap
230,- Ft/ebéd
420,- Ft/ebéd
82,- Ft/óra
80,- Ft/óra

110,- Ft/nap
110,- Ft/nap
270,- Ft/nap

767,- Ft/óra,
180,- Ft/óra
770,- Ft/óra;
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2.1.1. számított intézményi térítési díj:
2.1.2. megállapított intézményi térítési díj:
2.2. szociálisan nem rászorult személy esetében
17. § A szenvedélybetegek nappali intézménye
1. Számított intézményi térítési díj:
2. Megállapított intézményi térítési díj:
18. § A Bolyky Tamás úti Idősek Klubja
1. számított intézményi térítési díj:
2. megállapított intézményi térítési díj:

153,- Ft/km,
50,- Ft/km
155,- Ft/km;
- 339,- Ft/nap
térítésmentes
1.243,- Ft/nap
térítésmentes

7. Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások térítési díja
19. § Idősek otthona szolgáltatásainak térítési díja:
1. Szent István úti egység esetében
1.1. számított napi intézményi térítési díj
1.1.1. számított havi intézményi térítési díj
1.2. megállapított napi intézményi térítési díj
1.2.1. megállapított havi intézményi térítési díj
2. Szabolcs közi egység esetében
2.1. számított napi intézményi térítési díj
2.1.2. számított havi intézményi térítési díj
2.2. megállapított napi intézményi térítési díj
2.2. megállapított havi intézményi térítési díj
3. Bulcsú úti egység esetében
3.1. számított napi intézményi térítési díj
3.1.1. számított havi intézményi térítési díj
3.2. Megállapított napi intézményi térítési díj
3.2.1. Megállapított havi intézményi térítési díj
20. § Átmeneti Szállás szolgáltatásainak térítési díja:
4.1.számított napi intézményi térítési díj
4.1.1. számított havi intézményi térítési díj
4.2. megállapított napi intézményi térítési díj
4.2.1. megállapított havi intézményi térítési díj

3.889,- Ft/nap,
116.670,- Ft/hó
2.600,- Ft/nap
78.000,- Ft/hó
2.948,- Ft/nap,
88.440,- Ft/hó
2.600,- Ft/nap
78.000,- Ft/hó
2.552,- Ft/nap,
76.560,- Ft/hó
2.500,- Ft/nap
75.000,- Ft/hó
617,- Ft/nap
18.510,- Ft/hó
350,- Ft/nap
10.500,- Ft/hó

21. § Az alapfeladatokon túl nyújtott szolgáltatásokért, az intézmény által szervezett
programokért, továbbá az intézményi jogviszonyban nem álló személyek által igénybe vett egyes
intézményi szolgáltatásokért az igénybevevőnek önköltséget meghaladó mértékű térítési díjat kell
megfizetnie, amelynek eseteit, mértékét és megfizetésének módját az intézményi egységek
Házirendje tartalmazza.
8. A személyi térítési díj megállapítása és megfizetése
22. § A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg.
23. § A személyi térítési díj megfizetésének szabályait az intézményi jogviszonyt létesítő
megállapodás tartalmazza.
24. § Abban az esetben, ha az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj
összegével a jogosult, illetve a fizetésre kötelezett személy nem ért egyet, az intézményvezető
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döntése ellen az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Szociális és Egészségügyi
Osztályhoz benyújtott, de a Társulás Társulási Tanácsához címzett fellebbezéssel lehet élni.
9. A térítési díjkedvezmény és díjmentesség
25. § Térítési díjkedvezmény, díjmentesség iránt benyújtott kérelemről az intézményvezető
dönt.
26. § Az intézményvezető a személyi térítési díj 50 %-áig terjedő térítési díjkedvezményt,
vagy díjmentességet adhat abban az esetben, ha a kötelezett életkörülményeiben kedvezőtlen
változás következett be, különösen ha
a)
elemi kárt szenvedett,
b)
bűncselekménnyel jelentősen megkárosították,
c)
lakásában rendkívüli esemény miatt súlyos kár keletkezett,
d)
egészségében állapotrosszabbodás következett be, vagy
e)
családi körülményeiben változás állt be,
amely miatt az ellátott a személyi térítési díjat részben vagy egészben átmenetileg nem tudja
megfizetni.
27. § Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség legfeljebb hat hónap időtartamra adható.
28. § Abban az esetben, ha a térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség megállapításával a
jogosult, illetve a fizetésre kötelezett személy nem ért egyet, az intézményvezető döntése ellen a
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Szociális és Egészségügyi Osztályhoz benyújtott,
de a Társulás Társulási Tanácsához címzett fellebbezéssel lehet élni.
III. Fejezet
Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) A 13-28. §-ok 2011. május 1-jén lépnek hatályba.

dr. Almási Csaba
jegyző

Fürjes Pál
polgármester

Általános indokolás
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése és a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szociális
törvény vagy Szt.) 86. § (2) bekezdés d) pontja az önkormányzat részére kötelező szociális
szolgáltatás-szervezési feladatokat határoz meg. Ezen belül a szociálisan - koruk, egészségi
állapotuk, szociális helyzetük miatt - rászoruló lakosság részére személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokat kell biztosítania az önkormányzatnak.
Ózd Város Önkormányzata fenti feladatait 2008-ig saját fenntartású intézményein keresztül
biztosította. 2008. október 1-jétől – a társulási forma pénzügyi előnyeit kihasználva -, a
szolgáltatás-szervezési és fenntartói feladatát Ózd Kistérség Többcélú Társulásában (a
továbbiakban: Társulás) való részvétellel látja el.
A Társulás által fenntartott Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ intézményi egységei
biztosítják Ózd város – és további tizenhét település, illetve bizonyos szolgáltatások esetében
az Ózdi kistérség teljes közigazgatási területének - lakossága részére a kötelező szociális
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátási formákat, valamint a nem kötelező feladatként
ellátott idősek tartós bentlakást nyújtó elhelyezését (a továbbiakban együtt: szociális
ellátások).
A Szociális törvény 92. § (1) bekezdés b) pontja értelmében – amelyet a 2010. évi CLXXI.
törvény 13. §-a állapított meg és 2011. január 1-jétől hatályos -, amennyiben az intézmény
fenntartója többcélú kistérségi társulás, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, a társulási megállapodásban kijelölt
települési önkormányzatnak kell rendeletet alkotnia a társulási megállapodásban
meghatározottak szerint.
A Társulás Társulási Tanácsa a Szociális törvényben előírtak végrehajtása érdekében
6./ÓKTH/2010. (III.9.) számú határozatában módosította a társulási Megállapodást, amely
alapján annak 25. pontjában Ózd Város Önkormányzatát jelölte ki a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet
megalkotására.
A Társulás Társulási Tanácsa a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által biztosított
szociális ellátásokat, azok igénybevételét a 6/ÓKTH/2010. (III. 9.) határozatában (a
továbbiakban: igénybevételi határozat), a szolgáltatások és ellátások intézményi térítési díját a
8/ÓKTH/2010. (III.9.) határozatában (a továbbiakban: térítési díjról szóló határozat)
szabályozta.
A Képviselő-testületnek a Szociális törvény 92. § (1) bekezdés b) pontja szerint az
önkormányzati rendeletét a Társulás – tárgyban hozott – fent hivatkozott két határozatában
meghatározottak szerint kell megalkotnia.
A szociális ellátások igénybe vételét főszabályként a Szociális törvény 93-94/D. §-a, valamint
a 9/1999. (XI.20.) SzCsM rendelet szabályozza. A Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ
által biztosított szociális ellátások igénybevételének módjára a rendelet-tervezet ezen
jogszabályok és a Társulási Tanács igénybevételi határozata szerint tesz javaslatot.
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Az intézményi és személyi térítési díjak mértéke megállapításának és megfizetésének módját
a Szociális törvény 114.-119/A. §-a és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.)
szabályozza.
A Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által biztosított szociális ellátások
igénybevételének módjára a rendelet-tervezet a fenti jogszabályok és a Társulási Tanács
térítési díjról szóló határozata szerint tesz javaslatot.
Fentiek alapján az önkormányzati rendelet érdemben nem térhet el a Társulási Tanács
hivatkozott határozataiban foglaltaktól.
A rendelet-tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) és a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet alkalmazásával került
megalkotásra. A Jat. 3. §-a értelmében a helyi jogszabályban nem ismételhető meg magasabb
szintű jogszabály rendelkezése, a szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy
többszintű. Ennek alapján a rendelet-tervezet nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyeket
az Szt. vagy annak valamely végrehajtási rendelete tartalmaz.
Részletes indokolás
Bevezető részhez
A rendelet-tervezet bevezető része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek
egyrészt az önkormányzatnak tárgyi témakörökben felhatalmazást adnak a rendeletalkotásra,
másrészt a szociális szolgáltatás-szervezés feladatkörének ellátását határozzák meg.
Az 1. §-hoz
E szakasz a rendelet-tervezet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz. A Kézenfogva
Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának 6. pontja határozza meg azt, hogy az
intézmény által nyújtott egyes szociális ellátás vonatkozásában mely településre terjed ki az
ellátási területe, mely települések lakossága részére jogosult azokat biztosítani.
Az egyes szolgáltatásokat igénybevevő települések nevét tartalmazza a rendelet-tervezet e
szakasza. Az itt meghatározott települések közigazgatási területén élő, a Szociális törvény 3.
§ (1) bekezdésében és a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott lakosokra javasolja a
hatályt kiterjeszteni. Ebbe a körbe tartoznak a
a) magyar állampolgárok,
b) bevándoroltak és letelepedettek,
c) hontalanok,
d) magyar hatóság által menekültként elismert személyek, továbbá
e) szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában
az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodási jogát a rendelet-tervezet 1. §-ában meghatározott települések közigazgatási
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területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
A 2. §-hoz
A rendelet-tervezet javasolja meghatározni azt, hogy rendelkezéseit a Kézenfogva Szociális
Szolgáltató Központ által nyújtott szociális ellátások igénybevétele során kell alkalmazni. Ezt
az indokolja, hogy a Társulás igénybevételi és térítési díjról szóló határozatai is csak ennek az
intézménynek a szolgáltatásaira vonatkozóan tartalmaznak rendelkezéseket.
A 3-4. §-hoz
Az Szt. 92. § (2) bekezdés a) pontja alapján a rendelet-tervezet meghatározza a Kézenfogva
Szociális Szolgáltató Központ által biztosított ellátási formákat. Ezek mindegyike önállóan
rendelkezik működési engedéllyel. Az alapszolgáltatásokon túl az alapellátás körébe tartozik a
nappali ellátás is, amely esetében – az öt típus közül – az idősek, a szenvedélybetegek és a
hajléktalan személyek részére biztosított ez az ellátási forma, és intézményes hátteret
biztosítanak a különböző alapszolgáltatásoknak. Nevesítésre kerülnek a rendelet-tervezetben a
bentlakást nyújtó ellátási formák is: a hajléktalan személyek részére átmeneti elhelyezést
biztosító éjjeli menedékhely ás átmeneti szállás, valamint a tartós bentlakásos elhelyezés
keretében ápolást, gondozást nyújtó három intézményi egység, idősek otthona. A rendelettervezet azokban az esetekben, ahol rendelkezésre álló férőhely is meghatározható,
tartalmazza azok számát.
Az 5-7. §-hoz
A rendelet-tervezet e szakaszai a szolgáltatások igénybevételéről rendelkeznek. A szociális
ellátások igénybevétele önkéntes, és szóban vagy írásban lehet előterjeszteni. A kérelem
benyújtásának módját és a kérelemhez csatolandó bizonyítékok körét a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM
rendelet 1. § (2)-(3) bekezdése és a 22. § (1)-(3) bekezdése szabályozza.
A szociális ellátások igénybevételének módjáról az Szt. 93-94/C. §-a részletesen rendelkezik,
ezt a rendelet-tervezet nem ismétli meg. Meghatározza e szakaszokban, hogy a kérelemről a
Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője dönt, és szabályozza a döntése
elleni jogorvoslat módját. Tekintettel arra, hogy a Szociális törvény szerint az
intézményvezető döntése ellen minden esetben a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért az
ellátott, ezért – a társulási fenntartás okán – a jogorvoslati eljárásban a Társulás Társulási
Tanácsa dönt.
A 8. §-hoz
A 8. § – az Szt. 100. §-ában és a 101. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon túl – az intézményi
jogviszony megszüntetésének esetét határozza meg. Akkor, ha az ellátott két hónapban nem
tesz eleget térítési díjfizetési kötelezettségének, az intézményvezető felszólítja őt a térítési díj
megfizetésére. Amennyiben az ellátott ennek ellenére nem tesz eleget fizetési
kötelezettségének, a rendelet-tervezet szerint az intézményi jogviszonyát meg kell szüntetni.
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Az Szt. fent hivatkozott rendelkezései alapján az intézményi jogviszony megszűnik
 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
 a jogosult halálával,
 a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával,
 a jogosult kérelmére,
illetve meg kell szüntetni, ha
 másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
 a házirendet súlyosan megsérti,
 intézményi elhelyezése nem indokolt.
A 9-10. §-hoz
A 9. § kimondja, hogy az intézményi jogviszonyt az intézmény vezetőjének intézkedése
szünteti meg. A 10. § a jogosult részére nyitva álló jogorvoslati lehetőségről rendelkezik arra
az esetre, ha az intézményvezető tárgyi ügyben hozott döntésével nem ért egyet. A
jogorvoslati eljárásban ebben az esetben is a Társulás Társulási Tanácsa dönt.
A 11-12. §
A szociális alapszolgáltatás keretében biztosított étkeztetést csak szociálisan rászorult személy
veheti igénybe. Az Szt. 132. § (4) bekezdés d) pontjában felhatalmazza a települési
önkormányzatot, hogy határozza meg rendeletében a szociális rászorultság eseteit. A 12. §
azokra az esetekre tesz javaslatot, amelyek fennállása megakadályozza az egyént abban, hogy
önmaga, vagy családja részére a napi egyszeri meleg étkezést tartósan vagy átmenetileg
biztosítani tudja. Ezek fennállása esetén jogosult az étkeztetés igénybevételére.
A 13-21. §-hoz
A rendelet-tervezet e szakaszai a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátási formák
vonatkozásában tartalmazzák a számított és a megállapított intézményi térítési díjakat,
amelyek az alábbiak figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
A Szociális törvény 114. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokért - ha e törvény másként nem rendelkezik - térítési díjat kell fizetni.
A jogszabály szociális rászorultság vizsgálatát írja elő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és
támogató szolgáltatás igénybevétele esetére. Ugyanakkor a Szociális törvény nem zárja ki
szociálisan nem rászoruló személyek ellátását sem. Részükre a szolgáltatást piaci áron lehet
biztosítani, és annak térítési díját a fenntartó szabadon állapíthatja meg.
A Szociális törvény 115. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó
szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás
különbözete.
A törvény meghatározza a szolgáltatási önköltség fogalmát, amely szerint az előző év adatai
alapján a szolgáltatás kapcsán felmerült összes ráfordítás egy szolgáltatási egységre (ellátott,
óra, nap, stb.) számított értéke. Miután a szolgáltatás társulási formában van
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biztosítva, a szolgáltatási önköltség az ösztönző normatív működési támogatást – mint
normatív támogatást – nem tartalmazhatja.
A személyi térítési díjat az intézményvezető határozza meg azzal, hogy az nem haladhatja
meg a jogosult havi jövedelmének a Szociális törvény 116. § - 117. §-ában meghatározott
mértékét. Az intézményvezető a személyi térítési díj mértékéről írásban értesíti az
igénybevevőt.
A Szociális törvény 115. § (10) bekezdése szerint a fenntartó a számított intézményi térítési
díjtól alacsonyabb összegben is meghatározhatja annak mértékét. A Korm. rend. 2. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint a számított térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az
ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat
alkalmaz.
A Korm. rend. 3. § (4) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat az 1 és 2 forintos
címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III.
törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.
A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj összegéről az intézmény szolgáltatását
igénybevevő személyek, valamint az intézmény ellátási területén élő lakosság tájékoztatást
kapnak a Korm. rend. 4. § (1) bekezdése alapján.

A 22-24. §-hoz
A rendelet-tervezet ezen szakaszai a személyi térítési díj megállapításáról és megfizetésének
módjáról rendelkezik. A személyi térítési díjat az intézményi térítési díj és az ellátott
jövedelmének figyelembe vételével az intézmény vezetője határozza meg. A rendelet-tervezet
a megfizetés módját nem szabályozza, mert azt részletesen az ellátottal megkötött intézményi
jogviszonyt létesítő megállapodás tartalmazza. A 24. § szabályozza a jogorvoslat lehetőségét,
amennyiben a jogosult, vagy törvényes képviselője a személyi térítési díj mértékének
megállapítását vitatja. A jogorvoslati eljárásban ez esetben is a Társulás Társulási Tanácsa
dönt.
A 25-28. §-hoz
Az Szt. 115. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a személyi térítési díj összege a fenntartó
rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és
vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. Ennek alapján szabályozza a rendelet-tervezet a
térítési díjkedvezmény és díjmentesség eseteit, módját és a jogorvoslat lehetőségét.
Ezekben az esetekben is az intézményvezető dönt a kérelemről, a jogorvoslat lehetősége
azonos a korábban leírtakkal.
A rendelet-tervezet a térítési díjkedvezmény, illetve díjmentesség igénybevételére olyan
élethelyzet kialakulása esetén biztosít lehetőséget, amelyek oly módon befolyásolják a térítési
díj megfizetésére kötelezett személy jövedelmi, vagy vagyoni helyzetét, hogy a térítési díj
részben vagy egészben történő megfizetése létfenntartást veszélyeztető élethelyzetet idéz elő.
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A térítési díjkedvezmény, illetve díjmentesség legfeljebb hat hónap időtartamra adható.
[Amennyiben az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a térítési díjfizetési
kötelezettségének nem tud eleget tenni, az Szt. 115. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak
alapján az intézményvezető évente két alkalommal felülvizsgálhatja és megváltoztathatja a
személyi térítési díj összegét.]

A 29. §-hoz
Ez a szakasz a záró rendelkezések körében a rendelet hatályba lépését szabályozza. A
hatályba lépés időpontja a Társulás Társulási Tanácsának a térítési díjról szóló határozatában
megjelölt határidő figyelembe vételével került megállapításra.
A Társulási Tanács döntése szerint a térítési díjról szóló határozatot 2011. május 1. napjától
kell alkalmazni. Erre tekintettel a rendelet-tervezet a hatályba lépés napjaként a kihirdetés
napját követő napot, míg a térítési díjról rendelkező szakaszok vonatkozásában 2011. május
1-jét határozza meg.
A Társulási Tanács a térítési díjról szóló határozat alkalmazásának kezdő időpontjaként azért
határozott meg későbbi időpontot, mert ezzel biztosította a szükséges időt a több mint ezer
ellátott személyi térítési díjának felülvizsgálatához, amely megalapozza az új személyi térítési
díj megállapítását.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az indokolásban leírtakra figyelemmel kérem a rendelet-tervezet elfogadását.

