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az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által
nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybevételének módjára és
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Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke
Előkészítő: ÓTSZEGYII mb. igazgatója

Ózd, 2019. május 14.

Tisztelt Társulási Tanács!
Ózd Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) fenntartóként működteti az Ózd
és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézményt (a továbbiakban:
ÓTSZEGYII). A hatályos jogszabályok alapján, mint intézmény-fenntartónak szabályoznia
kell az ÓTSZEGYII által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáit,
igénybevételének módját és az azokért fizetendő térítési díjakat.
Jelen előterjesztés jogszabályi alapja:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.),
- a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM
rendelet,
- a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.),
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 8.) NM rendelet, és
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr. rend.).
Az Szt. 115. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az intézményi térítési díj a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a
továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg
a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.
Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként kell
meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a
szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.
Az Szt. vonatkozó szabályozása szerint az intézményi térítési díj megállapításának alapja a
szolgáltatási önköltség, vagyis 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 fő szabályként csak azt köti ki, hogy az
intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.
Az Szt. 63. § (10) bekezdése lehetővé teszi a házi segítségnyújtás esetén a gondozási
szükséglettel nem rendelkező személy ellátását is, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat
megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi
térítési díj megfizetését.
A gyermekjóléti alapellátásokat a fentiek nem érintik, ugyanis esetünkben 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 határozati javaslat tartalmazza az ellátások igénybevétele tekintetében a Szt-ben és a Gyvtben meghatározott elemeket.

Az intézményi térítési díjak megállapítását megalapozó számításokat az előterjesztés 1.
melléklete tartalmazza.
Az Szt. szociális rászorultság vizsgálatát írja elő a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a
támogató szolgáltatás igénybevétele esetére. Ugyanakkor nem zárja ki – az abban
meghatározott kritériumok szerint – a szociálisan nem rászoruló személyek ellátását sem.
Részükre a szolgáltatást piaci áron lehet adni, annak térítési díját a fenntartó szabadon
állapíthatja meg.
A Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a családsegítés, szenvedélybetegek közösségi
ellátása, a nappali melegedő, és az éjjeli menedékhely – az Szt. és a Gyvt. alapján –
szolgáltatásait térítésmentesen kell biztosítani az igénybe vevők számára, intézményi térítési
díjat nem kell megállapítani.
Az előterjesztés a 2018. évi intézményi térítési díjak mértékének megtartását
tartalmazza, erre tekintettel javaslom, hogy 2019. évben a szociális és gyermekjóléti
ellátások intézményi térítési díja ne emelkedjen, és az ingyenesen nyújtott szolgáltatások
igénybe vétele továbbra is ingyenes maradjon.
Tisztelt Társulási Tanács!
Kérem, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a fent leírtakra és az előterjesztés 1.
mellékletére figyelemmel a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el.

1. melléklet a „Javaslat Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének
módjára és intézményi térítési díjára” tárgyú előterjesztéshez
Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által
nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjának meghatározását
megalapozó számítások
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg a személyes gondoskodás
körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díja megállapításának szabályait.

1. Házi segítségnyújtás
Szolgáltatási önköltség: 2019. évi tervezett ráfordítás 73.757.204,- Ft / 46.368 gondozási óra
= 1.590,- Ft.
Javasolt intézményi térítési díj: 100,- Ft/óra
Gondozási szükséglettel nem rendelkező személy esetében: 318,- Ft/óra

2. Étkeztetés
Szolgáltatási önköltség:
2019. évi tervezett ráfordítás összesen: 67.371.605,- Ft, ebből
- elvitel esetében a költségek: 25.601.209,- Ft / 251 / 200 fő = 509,- Ft
- lakásra szállítás költségei: 41.770.396,- Ft / 251 / 200 fő = 832,- Ft.
Javasolt intézményi térítési díj, elvitel esetén: 270,- Ft
Javasolt intézményi térítési díj, lakásra szállítással: 460,- Ft
3. Bolyky Tamás úti Idősek Klubja
Szolgáltatási önköltség egy ellátottra jutó napi összege: 5.848.003,- Ft / 20 ellátott / 251
gondozási nap = 1.164,- Ft
Javasolt intézményi térítési díj: 0,- Ft

4. Támogató szolgálat
A Korm. rendelet 14/A. § (1) bekezdése alapján „A támogató szolgáltatás térítési díja az
óradíjból és szállítási kilométerdíjból áll.”
A támogató szolgáltatás éves önköltsége: 14.493.284,- Ft
A befogadott feladategységek száma:
3.894 db
Az egy feladategységre jutó önköltség:
3.721,- Ft/db
Feladategység támogató szolgáltatás esetén a halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt
szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult
személyek segítésével töltött 1 óra, illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása közben
megtett 5 kilométer.

Személyi segítés szolgálati óradíja: 3.721,- Ft/óra
Javasolt személyi segítségnyújtási óradíj: 180,- Ft/óra
A szociálisan nem rászorult személyek esetében a térítési díj 800,- Ft/óra
Szállítási kilométerdíj: 3.721,- Ft (feladategység) / 5 = 744,- Ft/km
Javasolt kilométerdíj: 60,- Ft/km
A szociálisan nem rászorult személyek esetében a szállítási kilométerdíj: 200,- Ft/km

5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Szolgáltatási önköltség egy ellátottra jutó napi összege: 1.684.000,- Ft / 40 ellátott / 365
gondozási nap = 115,- Ft
Javasolt intézményi térítési díj: 110,- Ft/nap
A szociálisan nem rászorultak esetében 300,- Ft/nap térítési díj megállapítása javasolt.

6. Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
Szolgáltatási önköltség egy ellátottra jutó napi összege: 11.928.065,- Ft / 70 fő / 251 nap =
678,- Ft.
Javasolt intézményi térítési díj: 0,- Ft

7. Szent István úti egység
Szolgáltatási önköltség egy ellátottra jutó napi összege: 96.340.797,- Ft / 49 fő / 365 nap =
5.386,- Ft.
Javasolt intézményi térítési díj: 2.720,- Ft/nap
81.600,- Ft/hó

8. Szabolcs közi egység
Szolgáltatási önköltség egy ellátottra jutó napi összege: 56.401.766,- Ft / 29 fő / 365 nap =
5.328,- Ft.
Javasolt intézményi térítési díj: 2.720,- Ft/nap
81.600,- Ft/hó

9. Bulcsú úti egység
Szolgáltatási önköltség egy ellátottra jutó napi összege: 59.272.774,- Ft / 33 fő / 365 nap =
4.920,- Ft.
Javasolt intézményi térítési díj: 2.720,- Ft/nap
81.600,- Ft/hó

10. Átmeneti Szállás
Szolgáltatási önköltség egy ellátottra jutó napi összege: 43.349.443,- Ft / 40 fő / 365 nap =
2.969,- Ft.
Javasolt intézményi térítési díj: 350,- Ft/nap
10.500,- Ft/hó

11. Katona József úti Bölcsőde
A Gyvt. 147. § (2) bekezdése szerint a bölcsődei ellátás keretében az intézményi térítési díjat
külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, a nappali felügyeletére és a vele
történő foglalkozásra (a továbbiakban: gondozására), valamint a Gyvt. 151. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.
A Tr. rend. 9. § (1) bekezdése szerint a gondozására számított intézményi térítési díj az
élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás
összegének
különbözete.
Az
élelmezés
nyersanyagköltségének
meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni.
A Tr. rend. 9. § (2) bekezdése szerint, ha a bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak
személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell
meghatározni és írásban dokumentálni.
Bölcsőde 2019. évre tervezett kiadása élelmezési nyersanyagköltséggel csökkentve:
73.216.241,- Ft
1 ellátottra jutó havi önköltség: 73.216.241,- Ft / 80 férőhely / 230 nap = 3.979,- Ft
1 gyermekre jutó havi normatív állami hozzájárulás: 848.620,- Ft / 230 nap = 3.689,- Ft
Számított gondozási intézményi térítési díj: 3.979,- Ft – 3.689,- Ft = 290,- Ft
Megállapított gondozási intézményi térítési díj: 0,- Ft

11. Újváros téri Bölcsőde
Bölcsőde 2019. évre tervezett kiadása élelmezési nyersanyagköltséggel csökkentve:
30.726.426,- Ft
1 ellátottra jutó havi önköltség: 30.726.426,- Ft / 28 férőhely / 230 nap = 4.771,- Ft
1 gyermekre jutó havi normatív állami hozzájárulás: 848.620,- Ft / 230 nap = 3.689,- Ft
Számított gondozási intézményi térítési díj: 4.771,- Ft – 3.689,- Ft = 1.082,- Ft.
Megállapított gondozási intézményi térítési díj: 0,- Ft
A bölcsődében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az élelmezés
nyersanyagköltségének áfával növelt összege, amely 2019. évben 300 Ft + ÁFA/nap/fő.

A gyermekétkeztetés javasolt intézményi térítési díja: 300,- Ft + ÁFA/nap/fő.

Határozati javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának .../2019. (V. 14.) határozata
az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által
nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáiról, azok igénybevételének módjáról
és intézményi térítési díjáról
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozta:
I.

Ózd Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás), mint fenntartó biztosítja az
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény (a
továbbiakban: ÓTSZEGYII) működésének feltételeit.

II. E határozat hatálya kiterjed az ÓTSZEGYII által nyújtott
a) szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások tekintetében a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a 7. § (1) bekezdésében
meghatározott,
b) gyermekjóléti alapellátások tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában
meghatározott,
az intézmény alapító okirata szerinti települések közigazgatási területén élő személyekre.
III. Az ÓTSZEGYII által nyújtott
a) szociális alapszolgáltatások formái:
aa) étkeztetés,
ab) házi segítségnyújtás
ac) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
ad) támogató szolgáltatás – Támogató szolgálat
ae) családsegítés - Család- és Gyermekjóléti Központ
af) szenvedélybetegek közösségi ellátása
ag) idősek nappali ellátása – Bolyky Tamás úti Idősek Klubja
ah) szenvedélybetegek nappali ellátása - Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
ai) hajléktalanok nappali ellátása – Nappali melegedő
b) szociális szakosított ellátások formái:
ba) időskorúak otthona – Szent István úti, Szabolcs közi, Bulcsú úti intézményi egység
bb) hajléktalanok átmeneti bentlakásos elhelyezése: Éjjeli Menedékhely és Átmeneti
Szállás
c) gyermekjóléti alapellátások formái
ca) gyermekjóléti szolgáltatás – Család- és Gyermekjóléti Központ
cb) gyermekek napközbeni ellátása – Katona József úti Bölcsőde és Újváros téri
Bölcsőde

IV. a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások, ellátások igénybevétele
önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli
kérelmére, indítványára történik.
b) Étkeztetés igénybe vételére jogosult az a személy, aki tekintetében az Szt. 62. § (1)
bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt feltételek valamelyike teljesül, vagy betöltötte a 70.
életévét.
V. Az ÓTSZEGYII által nyújtott szociális szolgáltatások, ellátások igénybevételi eljárása:
a) A szolgáltatások, ellátások iránti kérelmet formanyomtatványon, egyéb írásos
formában és szóban is elő lehet terjeszteni az igényelt szolgáltatást nyújtó intézményi
egység szakmai munkatársánál.
b) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás esetében a szociális
rászorultságot vizsgálni kell.
c) A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell és be kell nyújtani
ca)
étkeztetés igénybevétele esetén: a jogosultsági feltételt igazoló iratot, illetve
annak másolatát, vagy nyilatkozatot, lakásra szállítás igénylése esetén a háziorvos
igazolását
a
lakásra
szállítás
indokoltságáról,
jövedelemnyilatkozatot,
jövedelemnyilatkozatban feltüntetett rendszeres jövedelmek tartalma szerinti igazolást,
cb)
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató
szolgáltatás, idősek nappali ellátása, bentlakásos intézmény (az éjjeli menedékhely
kivételével) esetén meghatározott orvosi igazolást, jövedelemnyilatkozatot,
jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek tartalma szerinti igazolást,
cc)

tartós bentlakásos ellátás esetén vagyonnyilatkozatot,

cd)
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a Támogató szolgálat igénylése esetén:
a szociális rászorultság igazolására a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 22. § (1) – (3) bekezdéseiben
meghatározott iratot, illetve annak másolatát.
d) A kérelemről az igazgató dönt.
Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt – kivéve családsegítés, hajléktalanok nappali
melegedője, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, valamint a hajléktalanok átmeneti szállása
szolgáltatásainak 30 napot meg nem haladó igénybevétele esetén – az igazgató az ellátást
igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt, amellyel az ellátás
igénybe vételére intézményi jogviszony létesül.
VI. A szociális rászorultság feltételei
a) Támogató Szolgálat igénybevétele során szociális rászorultnak minősül az Szt. 65/C. §
(5) bekezdése alapján súlyosan fogyatékosnak minősülő személy.
b) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele során szociálisan rászorultnak
minősül az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve

súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a
szolgáltatás folyamatos biztosítását.
VII. Az igazgató az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők
elhelyezéséről. Ha az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, az
igazgató dönt a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá az
igények teljesítésének sorrendjéről.
VIII. Az ÓTSZEGYII által nyújtott gyermekjóléti alapellátás igénybevételi eljárása:
1.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások igénybevétele
önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik.
2. A kérelmet a Gyvt. 31. §-ában foglaltak szerint kell előterjeszteni.
3. Az ellátás igénybevételének elutasítása esetén a kérelmezőt, illetve törvényes
képviselőjét az igazgató írásban értesíti.
4. Abban az esetben, ha az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője az igazgató
intézkedését vitatja, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon
belül az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Osztályához (a
továbbiakban: Hatósági és Szociális Osztály) benyújtott, de a Társulás Társulási
Tanácsához címzett fellebbezéssel élhet, ezt követően a fenntartó döntésének
felülvizsgálata bíróságtól kérhető.
5. A bölcsődei ellátás igénybevételének megkezdése előtt az igazgató a kérelmezővel,
illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt, amellyel az ellátás igénybe
vételére intézményi jogviszony létesül.
IX. Az ÓTSZEGYII által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnésének
módja:
1. a) Szociális szolgáltatások esetében az igénybe vevő intézményi jogviszonya
megszűnik az Szt. 100. §-ában meghatározott feltételek valamelyikének teljesülése
esetén.
b) A gyermekjóléti alapellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. § (1) bekezdésében
foglaltak esetében.
c) A gyermekjóléti alapellátás megszüntetésre kerül a Gyvt. 37/A. § (2)-(4)
bekezdésében foglalt esetekben.
2.
Amennyiben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásra irányuló jogviszony
keletkezését
a) az igazgató intézkedése alapozta meg, az intézményi jogviszony megszűnését,
megszüntetését az igazgató intézkedése alapozza meg,
b)
meg.

határozat alapozta meg, az intézményi jogviszonyt csak határozat szüntetheti

3.
Az ellátás megszűnéséről, és a megállapodás felmondásáról az igazgató írásban
értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét.

4.
Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az igazgató döntését
vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Hatósági és
Szociális Osztályhoz benyújtott, de a Társulási Tanácshoz címzett fellebbezéssel élhet,
ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.
X. A Társulási Tanács az ÓTSZEGYII által nyújtott szociális és gyermekjóléti szolgáltatások
és ellátások intézményi térítési díját az alábbiak szerint határozza meg:
1. Szociális alapszolgáltatások igénybevétele esetében az intézményi térítési díj mértéke:
a) Házi segítségnyújtás
Számított intézményi térítési díj:
Megállapított intézményi térítési díj:
Gondozási szükséglettel nem rendelkezők esetében:

1.590,- Ft/óra
100,- Ft/óra
318,- Ft/óra

b) Támogató szolgálat
ba) személyi segítő szolgálat
- szociálisan rászorult személy esetében
számított intézményi térítési díj:
3.721,- Ft/óra
megállapított intézményi térítési díj:
180,- Ft/óra
- szociálisan nem rászorult személy esetében
800,- Ft/óra
bb) szállító szolgálat
- szociálisan rászorult személy esetében számított
intézményi térítési díj:
744,- Ft/km
megállapított intézményi térítési díj:
60,- Ft/km
- szociálisan nem rászorult személy esetében
200,- Ft/km
c) Étkeztetés
Számított intézményi térítési díj:
- az ebéd elvitelével
- az ebéd lakásra szállításával
b) Megállapított intézményi térítési díj:
- az ebéd elvitelével
- az ebéd lakásra szállításával

509,- Ft/nap
832,- Ft/nap
270,- Ft/ebéd
460,- Ft/ebéd

d) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
da) szociálisan rászorult személy esetén
számított intézményi térítési díj:
megállapított intézményi térítési díj:
db) szociálisan nem rászorult személy esetén

115,- Ft/nap
110,- Ft/nap
300,- Ft/nap

e) Szenvedélybetegek nappali intézménye
Számított intézményi térítési díj:
Megállapított intézményi térítési díj:

678,- Ft/nap
térítésmentes

f) Bolyky Tamás úti Idősek Klubja
Számított intézményi térítési díj:
Megállapított intézményi térítési díj:

1.164,- Ft/nap
térítésmentes

2. Szociális szakosított ellátás igénybevétele esetén az intézményi térítési díj mértéke:
a) Idősek otthona
aa) Szent István úti egység esetében
Számított intézményi térítési díj:
Megállapított intézményi térítési díj:

5.386,- Ft/nap,
161.580,- Ft/hó
2.720,- Ft/nap
81.600,- Ft/hó

ab) Szabolcs közi egység esetében

Számított intézményi térítési díj:
Megállapított intézményi térítési díj:
ac) Bulcsú úti egység esetében
Számított intézményi térítési díj:
Megállapított intézményi térítési díj:
b) Átmeneti Szállás
Számított intézményi térítési díj:
Megállapított intézményi térítési díj:

5.328,- Ft/nap,
159.840,- Ft/hó
2.720,- Ft/nap
81.600,- Ft/hó
4.920,- Ft/nap,
147.600,- Ft/hó
2.720,- Ft/nap
81.600,- Ft/hó
2.969,- Ft/nap
89.070,- Ft/hó
350,- Ft/nap
10.500,- Ft/hó

3. Gyermekjóléti alapellátás igénybevétele esetén az intézményi térítési díj mértéke:
a)

Katona József úti Bölcsőde
Intézményi (étkeztetési) térítési díj:
300 Ft + ÁFA/nap/fő
Számított gondozási intézményi térítési díj:
290,- Ft
Megállapított gondozási intézményi térítési díj:
0,- Ft

b)

Újváros téri Bölcsőde
Intézményi (étkeztetési) térítési díja:
300 Ft + ÁFA/nap/fő
Számított gondozási intézményi térítési díj:
1.082,- Ft
Megállapított gondozási intézményi térítési díj:
0 Ft

XI. A szociális szolgáltatások és ellátások igénybe vételéért fizetendő személyi térítési díj
mértékének megállapítására és megfizetésére az alábbi szabályokat kell alkalmazni:
1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért a személyi térítési díjat az
Szt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott tartásra köteles és képes személy köteles
megfizetni.
2. Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik, a
szolgáltatásokat térítésmentesen kell biztosítani.

3. A tartós bentlakásos intézményi elhelyezést biztosító intézményekben a napi személyi
térítési díjat 30 %-kal csökkenteni kell a Házirendben szabályozott módon, amennyiben az
ellátott az intézményi étkezést nem veszi igénybe.
4. Az alapfeladatokon túl nyújtott szolgáltatásokért, az intézmény által szervezett
programokért, továbbá az intézményi jogviszonyban nem álló személyek – hozzátartozók –
által igénybe vett egyes intézményi szolgáltatásokért az igénybe vevőnek önköltséget
meghaladó mértékű térítési díjat kell megfizetnie, melynek mértékét és megfizetésének
módját a Házirend tartalmazza.
5. A személyi térítési díj megfizetésének szabályait az intézményi jogviszonyt létesítő
megállapodás tartalmazza.
6.

A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg.

7. Térítési díjkedvezményt, mentességet az intézményvezető adhat. Az intézményvezető
a személyi térítési díj 50 %-áig terjedő térítési díjkedvezményt, vagy térítési
díjmentességet adhat abban az esetben, ha az igénybe vevő életkörülményeiben
kedvezőtlen változás következett be, különösen ha
a) elemi kárt szenvedett,
b) bűncselekménnyel - lopással vagy rablással - megkárosították,
c) lakásában rendkívüli esemény miatt súlyos kár keletkezett,
d) egészségében állapotrosszabbodás következett be,
e) családi körülményeiben olyan változás állt be,
amely miatt az ellátott a személyi térítési díjat átmenetileg nem tudja megfizetni.
8. Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség legfeljebb 6 hónap időtartamra adható.
9. Amennyiben az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összegével a
jogosult, illetve a fizetésre kötelezett személy nem ért egyet, az intézményvezető intézkedése
ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül Ózdi Polgármesteri Hivatal Hatósági és
Szociális Osztályához benyújtott, a Társulási Tanácshoz címzett fellebbezéssel lehet élni, ezt
követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.
XII. A gyermekjóléti ellátások igénybe vételéért fizetendő személyi térítési díj mértékének
megállapítására az alábbi szabályokat kell alkalmazni:
1. Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik, a
szolgáltatásokat térítésmentesen kell biztosítani.
2. A személyi térítési díjat az ellátást igénybe vevő nagykorú, a szülői felügyeletet
gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: térítési díj
fizetésére kötelezett) köteles megfizetni.
3. A személyi térítési díj mértékét az intézményvezető állapítja meg.
4. Amennyiben az intézményvezető által megállapított személyi térítési díjat a térítési díj
fizetésére kötelezett vitatja, a kézhezvételtől számított nyolc napon belül Ózdi Polgármesteri
Hivatal Hatósági és Szociális Osztályához benyújtott, a Társulási Tanácshoz címzett

fellebbezéssel lehet élni, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól
kérhető.
5. A személyi térítési díj összegét az intézményvezető az igénybe vevő, vagy a díjfizetésre
kötelezett személy kérelmére csökkentheti, elengedheti - a szakmai egységvezető írásos
javaslatának figyelembe vételével -, különösen, ha
a)
a díjfizetésre kötelezett személy jövedelme 40%-ot meghaladó mértékben
csökken,
b)
a térítési díj fizetésére kötelezett személy, vagy a háztartásában élő családtagja
esetében súlyos, három hónapot meghaladó betegség alakul ki,
c)
a térítési díj fizetésére kötelezett személy családjában haláleset következik be.
6. Az intézményi térítési díj csökkentésének, elengedésének időtartama legfeljebb hat
hónap lehet az igénybe vétel teljes időtartama alatt.
7. A személyi térítési díj megfizetésének szabályait az intézményi jogviszonyt létesítő
megállapodás tartalmazza.
XIII. Az e határozatban megállapított intézményi térítési díjakat 2019. július 1-jétől kell
alkalmazni. A Társulási Tanács felhívja Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatóját, hogy a 2019. július 1-jétől fizetendő
személyi térítési díjak megállapításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: az ÓTSZEGYII igazgatója
Határidő: 2019. június 30.
XIV. A Társulási Tanács felhívja a Munkaszervezet Vezetőjét, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. július 1. napjával történő hatályba lépéssel módosítsa e Határozat alapján
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáiról,
igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014. (VII.18.) önkormányzati rendeletet.
Felelős: a Munkaszervezet Vezetője
Határidő: 2019. június 30.
XV. A Társulási Tanács a 10/2018. (V. 30.) határozatát 2019. június 30. napjával hatályon
kívül helyezi.

