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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/… (……) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáiról, 
igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés b) 
pontjában, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és 
Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet 4.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el:  
 

1. § 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális  és gyermekjóléti ellátások formáiról, 
igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014. (VII. 18.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 25-30. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„25. § Az étkeztetés igénybe vétele esetén 
1. számított intézményi térítési díj: 
1.1. az ebéd elvitelével 402,- Ft/nap 
1.2. az ebéd lakásra szállításával 657,- Ft/nap 
2. megállapított intézményi térítési díj: 
2.1. az ebéd elvitelével 270,- Ft/ebéd 
2.2. az ebéd lakásra szállításával 460,- Ft/ebéd 
26. § A házi segítségnyújtás igénybevételének térítési díja: 
1. Számított intézményi térítési díj:  332,- Ft/óra 
2. Megállapított intézményi térítési díj:  100,- Ft/óra 
3. Gondozási szükséglettel nem rendelkezők esetében:              332,- Ft/óra 
27. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
1. szociálisan rászorult személy esetén  
1.1. számított intézményi térítési díj:  113,- Ft/nap 
1.2. megállapított intézményi térítési díj:  110,- Ft/nap 
2. szociálisan nem rászorult személy esetén 300,- Ft/nap 
28. § 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:                                                     3.303,- Ft/óra  
1.1.2. megállapított intézményi térítési díj:  180,- Ft/óra 
1.2.szociálisan nem rászorult személy esetében  800,- Ft/óra 
2. Szállító szolgálat térítési díja  
2.1. szociálisan rászorult személy esetében  
2.1.1. Számított intézményi térítési díj:      660,- Ft/km 
2.1.2. megállapított intézményi térítési díj:                                                   60,- Ft/km 
2.2.szociálisan nem rászorult személy esetében                                          200,- Ft/km 
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29. § A Szenvedélybetegek Nappali Intézménye ellátásának igénybe vétele esetén: 
1. számított intézményi térítési díj:       876,- Ft/nap 
2. Megállapított intézményi térítési díj:                                 térítésmentes 
30. § A Bolyky Tamás úti Idősek Klubja ellátásnak igénybe vétele esetén: 
1. számított intézményi térítési díj:                                                           1.546,- Ft/nap 
2. megállapított intézményi térítési díj:                                           térítésmentes” 
 

2. § 
 
A Rendelet 31-34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„31. § Idősek otthona szolgáltatásainak térítési díja: 
1. Szent István úti intézményi egység esetében 
1.1. számított napi intézményi térítési díj:  4.932,- Ft/nap, 
1.2. számított havi intézményi térítésid díj:     147.960,- Ft/hó 
1.2. megállapított napi intézményi térítési díj:  2.720,- Ft/nap 
1.2.1. megállapított havi intézményi térítési díj:  81.600,- Ft/hó 
2. Szabolcs közi intézményi egység esetében  
2.1. számított napi intézményi térítési díj:  5.213,- Ft/nap, 
2.1.2. számított havi intézményi térítési díj:  156.390,- Ft/hó 
2.2. megállapított napi intézményi térítési díj:  2.720,- Ft/nap 
2.2.1. megállapított havi intézményi térítési díj:  81.600,- Ft/hó 
3. Bulcsú úti intézményi egység esetében  
3.1. számított napi intézményi térítési díj:  4.191,- Ft/nap, 
3.1.1. számított havi intézményi térítési díj:    125.730,- Ft/hó 
3.2. megállapított napi intézményi térítési díj:  2.720,- Ft/nap 
3.2.1. megállapított havi intézményi térítési díj:   81.600,- Ft/hó  
32. § Átmeneti Szállás szolgáltatásainak térítési díja 30 napot meghaladó igénybe vétel esetén 
1. számított napi intézményi térítési díj:  2.598,- Ft/nap 
1.1. számított havi intézményi térítési díj:                77.940,- Ft/hó 
2. megállapított napi intézményi térítési díj:                                  350,- Ft/nap 
2.1. megállapított havi intézményi térítési díj:                                      10.500,- Ft/hó 
33. § Katona József úti Bölcsőde szolgáltatásainak térítési díja: 
1.1. számított gondozási intézményi térítési díj:  
1.1.1. nem hátrányos helyzetű gyermek ellátása esetén:        1.612,- Ft/nap 
1.1.2. hátrányos helyzetű gyermek ellátása esetén:                 1.505,- Ft/nap 
1.1.3. halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ellátása esetén:   1.397,- Ft/nap 
2. megállapított gondozási intézményi térítési díj az 1.1.1.-1.1.3. pontban meghatározott 
esetekben:                             0,- Ft 
3. megállapított intézményi étkeztetési térítési díj:                      300 Ft + ÁFA/nap/fő 
34. § Újváros téri Bölcsőde szolgáltatásainak térítési díja:  
1.1. számított gondozási intézményi térítési díj:  
1.1.1. nem hátrányos helyzetű gyermek ellátása esetén:   575,- Ft/nap 
1.1.2. hátrányos helyzetű gyermek ellátása esetén:                  468,- Ft/nap 
1.1.3. halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ellátása esetén:   360,- Ft/nap 
2. megállapított gondozási intézményi térítési díj az 1.1.1.-1.1.3. pontban meghatározott 
esetekben:                             0,- Ft 
3. megállapított intézményi étkeztetési térítési díja:                  300 Ft + ÁFA/nap/fő” 
 

3. § 
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Ez a rendelet 2017. június 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
              
 

dr. Almási Csaba      Janiczak Dávid 
                 jegyző          polgármester 
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Általános indokolás 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 92. § (1) bekezdés b) pontja, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (3) bekezdése értelmében – 
amennyiben a szociális, gyermekjóléti ellátásokat nyújtó intézmény fenntartója 
önkormányzati 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. 
 
Ózd Kistérség Többcélú Társulása – mint az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Integrált Intézmény (a továbbiakban: ÓTSZEGYII) fenntartója –, a fent 
hivatkozott jogszabályokban előírtak teljesülése érdekében a Társulási Megállapodás II. 
Fejezet „A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök” cím 7. pontjában Ózd Város 
Önkormányzatát jelölte ki rendeletalkotásra. 
 
A Társulás a 6/2017. (III.30.) határozatában megállapította az ÓTSZEGYII által nyújtott 
szociális szolgáltatások és szakosított ellátások, valamint a gyermekjóléti alapellátások 
formáit, igénybe vételük módját és az intézményi térítési díjakat. 
 
A fent leírtak alapján Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének – mint rendelet 
alkotásra kijelölt önkormányzat képviselő-testületének – a Társulás 6/2017. (III.30.) 
határozatában foglaltak szerint módosítania kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014. (VII. 18.) 
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet). 
 

Részletes indokolás 
 

Az 1-2. §-okhoz 
 
Az Szt. vonatkozó szabályozása szerint az intézményi térítési díj megállapításának alapja a 
szolgáltatási önköltség, vagy az, hogy mennyibe kerül egy-egy szolgáltatás biztosítása. Ennek 
alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
ellenértékeként megállapított összeg, amely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A 
rendelet-tervezetben vastag szövegrész jelzi a 2017. évi szolgáltatási önköltség alapján 
számított intézményi térítési díj mértékét. 
 
A gyermekjóléti alapellátásokat a fentiek nem érintik, ugyanis csak a bölcsődei ellátás 
tekintetében kerül sor intézményi térítési díj megállapítására, amely tekintetében a Gyvt. 147. 
§ (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj: a szolgáltatási önköltség és a központi 
költségvetésről szóló törvényben az adott szolgáltatás támogatására biztosított összeg 
különbözete. 
 
A Társulási Tanács a bölcsődei ellátás esetében – a korábbiakhoz hasonlóan – a gondozási 
térítési díjat 0,- Ft-ban állapította meg, tehát a bölcsődés gyermekek ellátása tekintetében 
továbbra is csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni, amely a 2016. évben elfogadott 
nyersanyagnormával azonos mértékű 300,- Ft/nap+Áfa összeg. 
 
Ugyancsak térítésmentes igénybe vételről döntött a Társulási Tanács ebben az évben is az 
idősek és szenvedélybetegek nappali ellátása vonatkozásában.  
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A Társulási Tanács döntése alapján az intézményi térítési díjak mértéke a 2016. évihez képest 
egyes szociális szolgáltatásoknál minimális mértékű emelést tartalmaz. Étkeztetés esetében 
20,- Ft/adag, házi segítségnyújtás esetében 20,- Ft/óra, támogató szolgáltatás szállítási díjánál 
20,- Ft/km, Szabolcs közi és Bulcsú úti bentlakásos intézményi egységek tekintetében 600,- 
Ft/hó. 
 
Tekintettel arra, hogy a családsegítés, a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely igénybe 
vételét és az Átmeneti Szállás 30 napot meg nem haladó igénybe vételét az Szt., míg a 
gyermekjóléti szolgáltatást a Gyvt. alapján ingyenesen kell biztosítani, intézményi térítési díj 
megállapítására nem került sor, ezért erre vonatkozóan a Határozat, illetve ennek alapján a 
rendelet-tervezet nem tartalmaz rendelkezéseket. 
 

A 3. §-hoz 
 

A rendelet-módosítás 2017. június 1. napjával történő hatálybaléptetéséről, illetve azt követő 
nappal a hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 
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 TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján 

  
  
1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe: 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... ./… . (… . ... .) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáiról, 
igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014. (VII.18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
2. A képviselő-testületi ülés időpontja: 
2017. május 18. 
  
3. Társadalmi hatások  
A rendelet-tervezet hatályára tekintettel - helyi szinten megszervezett szociális és 
gyermekjóléti ellátások tekintetében - a rendeleti szabályozás az ózdi kistérség minden lakosa 
számára garanciát jelent a szolgáltatások igénybe vételének lehetőségére. 
Figyelemmel arra, hogy a rendelet-tervezet a hatályos törvényi szabályozásokra alapozottan, 
azokban foglaltak betartásával készült, ezáltal biztosítja a térség valamennyi lakosa számára a 
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. 
  
4-5. Gazdasági és költségvetési hatások 
A rendelet-tervezet gazdasági hatása abban a relációban érvényesül, hogy a Rendeletben 
szabályozott szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása a koruk, egészségi állapotuk, 
szociális körülményeik miatt rászoruló lakosok jövedelmét figyelembe vevő, megfizethető 
szolgáltatások biztosításával támogatja az aktív korú lakosság munkavállalási képességét, 
átvállalva a személyes gondoskodás bizonyos szegmensét. 
 
6. Környezeti következmények 
A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye. 
  
7. Egészségi következmények 
A rendelet egészségi következményei abban a relációban értékelhetőek, hogy miután a 
szociális alapszolgáltatások, vagyis az otthon közeli ellátások térítési díjának mértéke 
alacsonyan, illetve minimáli emelést tartalmazva  kerül megállapításra, ezért az egészségi 
állapotuk miatt rászoruló lakosok igénybe tudják venni azokat. Ezzel segítséget kapnak 
egészségi állapotuk megtartásához, az állapotromlás megelőzéséhez, esetleges 
rehabilitációjukhoz.  
 
8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet további adminisztratív terheket sem az ellátást igénybe vevőkre, sem a szolgáltató 
intézményre tartósan nem ró azzal, hogy a hatályba lépést követően az ellátásban részesülők 
teljes körének személyi térítési díját felül kell vizsgálni a jövedelmek – nyugdíj, egyéb 
ellátások – változása miatt.  
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9. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A Szociális törvény 92. § (1) bekezdés b) pontja, és a Gyermekvédelmi törvény 29. § (3) 
bekezdése értelmében – amennyiben a szociális, gyermekjóléti ellátásokat nyújtó intézmény 
fenntartója önkormányzati 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. Amennyiben nincs rendeletbe foglalva, a térítési díj nem emelhető. 
rendelet 
 
10. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételei 
A rendelet alkalmazásához, végrehajtásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi 
feltételek, és az azok működtetéséhez szükséges pénzügyi feltételek az intézmény 
költségvetésében rendelkezésre állnak.  
 
 

 


