Ostoros Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX.30.) önkormányzati
rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint térítési
díjakról
(egységes szerkezetbe foglalva 2022.02.16-ig)
Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, a 132. § (4)
bekezdés d) pontjában, a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. § (1) és (3) bekezdésében, 147. § (1)-(2) bekezdésében, a 151. § (2f) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szoctv.) 3. §-ában, valamint a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre terjed ki, akik
ostorosi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, illetve akik az Önkormányzat által
fenntartott intézményekben veszik igénybe a szolgáltatásokat.
(2) Ostoros községben az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátási formákat az Ostoros Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: Alapszolgáltatási Központ),
valamint az Ostorosi Szőlőfürt Óvoda és Mini Bölcsőde és a Szolgáltatóház-Diákkonyha
közreműködésével biztosítja. E rendelet szabályait ezen intézményben igénybe vett ellátások
esetében kell alkalmazni.
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások
2. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások:
a)
szociális étkeztetés,
b)
házi segítségnyújtás,
c)
idősek nappali ellátása.
3. §
(1) Az Alapszolgáltatási Központ szociális étkeztetést biztosít a Szoctv. 62. § (1) bekezdésében
felsorolt szociális rászorulók és eltartottjai részére a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása
esetén.
(2) Szociálisan rászorult személy:
a)
aki 65. életévét betöltötte és napi egyszeri meleg étkezésről önmaga és eltartottjai részére
gondoskodni képtelen,
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b)
c)
d)

egészségi állapota, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt, ha az erre vonatkozó
háziorvosi, illetve szakorvosi igazolást becsatolta,
hajléktalanság miatt, ha a hajléktalan életvitelszerűen Ostoros községben tartózkodik és itt
bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik.
CSED-en, GyED-en vagy GyES-en lévő és a gyermekét otthon gondozó kismama.

(3) Az étkeztetést munkanapokon biztosítja az Alapszolgáltatási Központ.
(4) Az étkeztetés történhet helyben fogyasztással, elvitelének lehetővé tételével és kiszállítással.
(5) A vendég-étkezést bármely természetes személy igénybe veheti, melynek térítési díját a
szolgáltatónál köteles rendezni.
4. §
Az Alapszolgáltatási Központ a Szoctv. 63. §-ában meghatározottak szerint házi segítségnyújtás
keretében gondoskodik az ellátást jogszerűen igénylőről.
5. §
(1) Az Alapszolgáltatási Központ idősek nappali ellátása keretében gondoskodik a Szoctv. 65/F §ában meghatározott személyek ellátásáról.
(2) A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi
állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására
részben képes személyek, napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető
higiéniai szükségleteik kielégítésére szolgál.
(3) A nappali ellátás munkanapokon, valamint előre meghirdetett programokon vehető igénybe.
(4) Az idősek klubjába nem vehető fel a másokat veszélyeztető, a közösségi életet súlyosan zavaró
magatartást tanúsító pszichiátriai vagy szenvedélybeteg személy.
3. Szociális szolgáltatások igénybevételének általános szabályai
6. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes.
(2) A 2. § a-c) pontjai szerinti ellátásokat az ellátást igénybe vevőnek az Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetőjénél az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell kérelmezni. A kérelem
mellé a kért ellátási típusnak megfelelően mellékelni kell a külön jogszabályban előírt mellékleteket.
(3) Az intézmény a kérelem elbírálása előtt - indokolt esetben - a helyszínen meggyőződik a
szolgáltatás indokoltságáról.
(4) A kérelemről az Alapszolgáltatási Központ vezetője – a becsatolt mellékletek alapján - dönt és az
ellátottal a szolgáltatásról az ellátási forma szerinti megállapodást köt.
(5) A megállapodás kötelező tartalmi elemei:
a)
a szolgáltatás nyújtásának helye,
b)
az ellátást igénybe vevő személyes adatai, lakcíme,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

TAJ-száma,
az ellátás időtartama, a szolgáltatás kezdetének időpontja,
a megállapodás tárgya,
az intézmény által nyújtott szolgáltatások,
a térítési díj megfizetésének módja és határideje,
az intézményi jogviszony megszűnésének esetei.

(6) Amennyiben az igénylő az alapszolgáltatás nyújtásának felfüggesztését kéri - és azt három
hónapon belül újból nem igényli - a szolgáltatás megszüntethető.
(7) A jogosult, illetve törvényes képviselője az ellátás megszüntetését kezdeményezheti az intézmény
vezetőjénél. Az ellátás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban
foglaltak szerint szűnik meg.
(8) Az intézményvezető megszünteti az ellátását:
a)
ha másik ellátási forma indokolt,
b)
a jogosult halálával,
c)
határozott időtartam lejártával,
d)
ha az igénylő a szolgáltatást 90 napot meghaladóan nem veszi igénybe, amely időszak
legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg,
e)
a bejelentést követő 2. napon, ha az ellátást igénybe vevő, illetve hozzátartozó a jogviszony
megszüntetését kéri,
f)
ha az ellátást igénybe vevő a házirendet súlyosan megsérti,
g)
három hónapot meghaladó térítési díj megfizetésének elmaradása esetén,
h)
az intézmény jogutód nélküli megszűnésével.
(9) Az együttműködési megállapodás kötelező tartalmi elemei:
a)
az ellátást igénybe vevő személyes adatai, lakcíme, TAJ-száma, a szolgáltatás kezdetének
időpontja,
b)
a megállapodás tárgya,
c)
az intézmény által nyújtott szolgáltatások,
d)
az intézményi jogviszony megszűnésének esetei.
(10) A jogosult, illetve törvényes képviselője az ellátás megszüntetését kezdeményezheti az
intézmény vezetőjénél.
(11) Az intézményvezető megszünteti az ellátást:
a)
a felek közös megegyezése szerint,
b)
ha gyermekjóléti szolgáltatás esetén a jogosult 18. életévét betölti,
c)
a jogosult halálával,
d)
ha az ellátást igénybe vevő a házirendet súlyosan megsérti,
e)
az intézmény jogutód nélküli megszűnésével.
(12) Az ellátás megszüntetéséről az intézményvezető írásban értesíti az igénybe vevőt, megjelölve a
megszüntetés ellen tehető jogorvoslati lehetőséget. Ha az igénybe vevő nem ért egyet az ellátás
megszüntetésével, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban az intézmény
fenntartójához fordulhat. Ebben az esetben biztosítani kell az ellátást mindaddig, amíg a fenntartó
vagy a bíróság jogerős, végrehajtható döntést nem hoz.
4. Szociálpolitikai kerekasztal
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7. §
(1) Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési
koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel
kísérésére.
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
a)
Ostoros község polgármestere,
b)
Ostoros község jegyzője,
c)
Alapszolgáltatási Központ vezetője, a szociálpolitikai kerekasztal elnöke,
d)
a Képviselő-testület szociális feladatokat ellátó bizottságának elnöke,
e)
nevelési-oktatási intézmények vezetői,
f)
körzeti védőnő,
g)
háziorvos,
h)
az önkormányzati hivatal illetékes ügyintézője,
i)
a szakterületekhez kapcsolódó tanácsnok.
(3) A szociálpolitikai kerekasztalt évente egy alkalommal, vagy indokolt esetben az Alapszolgáltatási
Központ vezetője hívja össze.
5. Család- és gyermekjóléti alapellátások
8. §
(1) Család- és gyermekjóléti alapellátások:
a)
család- és gyermekjóléti szolgáltatás,
b)
gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, óvoda)
c)
intézményi és szünidei gyermekétkeztetés.
(2) A 8. § a) pontja szerinti ellátásokat az ellátást igénybe vevőnek az Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetőjénél kell kérelmezni, aki az ellátottal vagy kiskorú esetében törvényes
képviselőjével együttműködési megállapodást köt a 6. §-ban meghatározott szabályok
figyelembevételével.
9. §
(1) A családsegítést az Alapszolgáltatási Központ a Szoctv. 64. §-ában foglaltaknak megfelelően
biztosítja.
(2) A családsegítés igénybevétele önkéntes jelleggel történik.
(3) A szolgáltatás igénybevételéért a Szoctv. 115/A. § (1) bek. c) pontja alapján térítési díjat nem kell
fizetni.
10. §
(1) Az Alapszolgáltatási Központ a gyermekjóléti szolgáltatást - a Gyvt. 38/A. és 38/B. § kivételével
- a Gyvt. 38-40. §-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele - a védelembe vétel során jogszabályban előírt
gyermekjóléti szolgáltatás kivételével - önkéntes jelleggel történik.
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(3) A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
11. §
A gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére vonatkozó kérelmet a bölcsőde, óvoda
vezetőjénél kell benyújtani. Az intézményvezető saját hatáskörében dönt az ellátás biztosításáról,
figyelemmel a Gyvt. 42/A §-ra.
12. §
(1) A bölcsődébe történő felvétel az indokoltság sorrendjében történik.
(2) A felvételnél előnyt élveznek a Gyvt. 43. §-ában felsorolt családok.
(3) Ha a felvételt követően a szülő gyermeke részére a bölcsődei ellátást egybefüggően 15 napon át
bejelentés nélkül, igazolatlanul nem veszi igénybe, a mini bölcsődei ellátást az intézmény vezetője
megszüntetheti.
(4) A törvényes képviselő – függetlenül a gyermek betegségétől, egyéb okból történő távollétététől –
teljes havi gondozási díj fizetésére kötelezett, kivéve:
a)
a bölcsőde fenntartó által jóváhagyott zárva tartása esetén,
b)
vis maior helyzet esetén,
c)
egészségügyi zárlat esetén.
13. §
(1) Az Önkormányzat az általa fenntartott Ostorosi Szőlőfürt Óvodába és Mini Bölcsőde, valamint az
Egri Tankerületi Központ által fenntartott Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola Árpád
Fejedelem Tagiskolájába járó gyermekeknek és tanulóknak az Önkormányzattal szerződéses
jogviszonyban álló vállalkozás útján biztosítja a településen az óvodai és iskolai intézményi és
szünidei gyermekétkeztetést.
(2) A bölcsődei és óvodai szünidei ingyenes gyermekétkeztetést a zárvatartás idejére az
Önkormányzat nyújtja.
(3) Az iskolai tanulók szünidei ingyenes gyermekétkeztetését
a)
a tavaszi, őszi és téli szünetek teljes tartalmában kell biztosítani és a szülő által igényelt étkezés
legrövidebb időtartama 3 munkanap lehet,
b)
a nyári szünetben legalább 43 napon át kell biztosítani és a szülő által igényelt étkezés
egybefüggő legrövidebb időtartama 10 munkanap lehet és legfeljebb 2 alkalommal szakítható
meg.
6. Térítési és gondozási díjak általános szabályai
14. §
(1) A szociális ellátások és a gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díját a Képviselő-testület
az intézményvezetők javaslata alapján a Humán Erőforrás Bizottság előterjesztésében minden év
február 28-ig állapítja meg külön rendeletben.
(2) A személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező személyek esetében 15 napos
határidő megjelölésével az intézményvezető írásban szólítja fel kötelezettet tartozásának rendezésére.
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(3) Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a
fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és az írásbeli felszólítás csatolásával együtt tájékoztatja
az önkormányzati adóhatóságot a térítési díjhátralék közadók módjára történő behajtása érdekében.
7. A szociális alapszolgáltatások intézményi és személyi térítési díja
15. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül:
a)
a szociális étkeztetésért,
b)
a házi segítségnyújtásért,
c)
az idősek nappali ellátásáért
térítési díjat kell fizetni.
(2) A térítési díj megfizetésére a Szoctv. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek.
(3) Az ingyenes ellátásban részesülők körét a Szoctv. 114. § (3) bekezdése határozza meg.
(4) Az intézményi térítési díjakat és számítási módját e rendelet 1. melléklete részletezi.
(5) A személyi térítési díjat az érvényben lévő jogszabályok alapján az intézmény vezetője konkrét
összegben állapítja meg, mely e rendelet 2. melléklete.
(6) A 2. mellékletben szereplő aktuális ellátásnál a legmagasabb sávba tartozó személyi térítési díjat
kell alkalmazni tartási vagy öröklési szerződés esetén.
8. A gyermekétkeztetés és bölcsődei gondozás térítési díja
16. §
(1) A Gyvt. 147. § (1) bekezdése és a Gyvt. 151. § (2f) bekezdése alapján a gyermekek napközbeni
ellátását biztosító intézményekben az alapellátás keretébe tartozó szolgáltatások közül az
étkeztetésért az Önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek intézményi térítési díját
és intézményenként e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A normatív kedvezményezettek körét külön jogszabály határozza meg.
(3) A rendelet mellékletében meghatározott térítési díjat a tárgyhót megelőző hónap 15. napjáig kell
befizetni.
17. §
(1) A bölcsődében a gyermekétkeztetés térítési díján felül a gondozásért térítési díjat kell fizetni.
(2) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

díjának

alapja

az

élelmezés

(3) A bölcsődei gondozási díj alapja a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló
törvényben biztosított támogatás különbözete.
(4) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője köteles a személyi térítési díj
kiszámításához szükséges – jogszabály alapján meghatározott – iratokat benyújtani.
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9. Záró rendelkezések
18. §
Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.

Böjt László
polgármester

Vasas Ágostonné
jegyző

A rendelet elfogadásra került: 2021. szeptember 27.
Ez a rendelet kihirdetésre került: 2021.szeptember 30.
Vasas Ágostonné
jegyző
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1. melléklet1
Intézményi térítési díjak és számításuk módja
1. Szociális étkeztetés
1.1. 2022. évben az étkeztetés tervezett önköltsége 9.431.782 Ft
1.2. Tervezett ellátottak száma 2022.évben: 37 fő/249 gondozási nap
1.3. Intézményi térítési díj 9.431.782 / 37 fő /249 gondozási nap = 1.024 Ft/nap
1.4. Intézményi térítési díj csak étkezés esetén (kerekítve): 1.025 Ft/fő/nap
2. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás
2.1. 2022. évben a házi segítségnyújtás tervezett önköltsége: 12.906.788 Ft
2.2. Tervezett ellátotti létszám 2022. évben: személyi gondozás: 7 fő
2.3. 2 fő gondozónő munkaórája 2 fő x 8 óra x 249 gondozási nap 3.984 munkaóra/év
2.4. Önköltség: 12.906.788/3.984 =3.241 Ft/óra
2.5. Intézményi térítési díj (kerekítve) 3.240 Ft/óra
3. Házi segítségnyújtás
3.1. 2022. évben a házi segítségnyújtás tervezett önköltsége: 12.906.788 Ft
3.2. Tervezett ellátotti létszám 2022. évben: szociális segítés: 1 fő
3.3. 2 fő gondozónő munkaórája 2 fő x 8 óra x 249 gondozási nap 3.984 munkaóra/év
3.4. Önköltség: 12.906.788 /3.984 =3.241 Ft/óra
3.5. Intézményi térítési díj (kerekítve) 3.240 Ft/óra
4. Ebéd szállítása
4.1. Tervezett ellátotti létszám 2022. évben: 37 fő
4.2. Szállítási önköltség: 2.074.680 Ft / 37 fő/249 gondozási nap= 114 Ft/nap (A szállítási
szolgáltatásnak nincs normatív támogatása, a szociális étkeztetésben foglalkoztatott dolgozó napi 2
órai bére és annak járuléka a szállítási önköltség számításának az alapja.)
4.3. Intézményi térítési díj (kerekítve): 115 Ft/nap
5. Nappali ellátást nyújtó intézmény étkezés nélkül
5.1. 2022. évi tervezett önköltsége: 9.430.926 Ft
1

Az 1. melléklet az Ostoros Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
1. §-ával megállapított szöveg.
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5.2. Tervezett ellátotti létszám 2022. évben 16 fő
5.3. Önköltség 9.430.926/ 16 fő /249 gondozási nap = 2.367Ft / nap
6. Bölcsődei gondozási díj
6.1. 2022. évben a tervezett önköltség: 14.801.454.- Ft
6.2. Tervezett ellátotti létszám: 7 fő 6.3. Költségvetési támogatás: 13.045.000.- Ft 6.3. Önköltség:
1.756.454.-Ft/7 fő/230 gondozási nap=1.091.- Ft/fő/na
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2. melléklet
Személyi térítési díjak
1. Szociális étkezés
1
2
3
4

Jövedelem Ft/ hó
69.999 Ft alatt
70.000-94.999
95.000-119.999
120000-

Étkezés Ft/ nap
400
500
600
700

Az ebéd kiszállításának személyi térítési díja: 165.-Ft/alkalom
2. Házi segítségnyújtás
1.

Szociális segítés Ft/óra
300

Személyi gondozás Ft/óra
300

3. Nappali ellátást nvújtó intézmény igénybevétele étkezés nélküli igénybevételéért térítési díjat
nem kell fizetni
Az étkezés nélkül igénybe vett nappali szociális ellátásért személyi térítési díjat nem kell fizetni.
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3. melléklet
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja a nevelési–oktatási intézményekben
1. Ostorosi Szőlőfürt Óvoda és Mini Bölcsőde óvoda részlege:
1.1. Napi háromszori étkezés térítési díja: 550.- Ft/nap/adag tízórai, ebéd, uzsonna
1.2. Napi négyszeri étkezés: 470.- Ft/nap/adag reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna
1.3. Gondozási díj: 200.- Ft/nap/fő
2. Árpád Fejedelem Tagiskola:
2.1. Napi háromszori étkezés térítési díja: 585.-Ft/nap/adag 1. korcsoport tízórai, ebéd, uzsonna
2.2. Napi háromszori étkezés térítési díja: 600.-Ft/nap/adag 2. korcsoport tízórai, ebéd, uzsonna
2.3. Napi egyszeri étkezés térítési díja: 460.-Ft/nap/adag 1. korcsoport ebéd
2.4. Napi egyszeri étkezés térítési díja: 475.-Ft/nap/adag 2. korcsoport ebéd
3. A feltüntetett térítési díjak 0-., és 5.- Ft-ra kerekítettek és az általános forgalmi adót is tartalmazzák.
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