Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
hatáskörében eljáró
Oroszlány Város Polgármesterének
32/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelete

Tárgy:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelemi helyi szabályairól szóló
17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előkészítő:

Szemző Ildikó osztályvezető
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Az Önkormányzati Szociális Szolgálat intézményvezetője, valamint az iskolák étkeztetését ellátó Bakos és
Társai Bt. a fizetendő térítési díjak felülvizsgálatát, módosítását kérték.
A Bakos és Társai Bt. a jelenleg érvényes eladási árak 8%-os emelését kérte, amelyet a következőkkel
indokolt: „Cégünk költségvetését rendkívül megviselte a mintegy 6 hónapos leállás. Hozzávéve az idei
magasabb béreket, és a jövőre várható újabb bérfejlesztési kötelezettségeket, ami valószínűsíthetően meg
kell hogy haladja a 3,4-3,6 százalékosra jósolt infláció értékét, a konyhák és tálalók fertőtlenítésére,
személyi higiéniára, a fokozott élelmiszerbiztonságra elköltött milliós összegeket. Ezen hatások ellenére
szeretnénk továbbra is a lehető legjobb minőségű szolgáltatást nyújtani. A fenti folyamatok összessége
késztet kérésem előterjesztésére.”
Az Önkormányzati Szociális Szolgálat által ellátott feladatok esetében szintén felülvizsgálatra kerültek az
étkezések nyersanyagnormái, valamint a feladatok szolgáltatási önköltsége, amelyek alapján megállapítható,
hogy a térítési díjak emelése indokolt.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-a, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 115. §-a alapján a személyes
gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját az intézményt fenntartó önkormányzat - ha azt
a tárgyidőszaki folyamatok indokolják - évente egyszer módosíthatja.
A Képviselő-testület a személyes gondoskodás körébe tartozó intézményi térítési díjakat a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII.12.)
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 5. és 6. számú mellékletében szabályozza. A fentiek
figyelembevételével javaslom, hogy a térítési díjak az alábbiak szerint módosuljanak:
5. melléklet:
Intézményi térítési díjak
Ellátási forma
Étkeztetés
Étkeztetés házhozszállítással
Étkeztetés
házhozszállítással
Kecskéd
Házi segítségnyújtás
Idősek Klubja
Napközbeni tartózkodás
Étkeztetés igénybevételével
Idősek Átmeneti Otthona
Napi térítési díj
Családok Átmeneti Otthona
Napi térítési díj
Havi térítési díj
Bölcsődei reggeli
Bölcsődei tízórai
Bölcsődei ebéd
Bölcsődei uzsonna
Bölcsődei étkeztetés térítési díja
Bölcsődei gondozás díja

Jelenlegi bruttó térítési díj
510,- Ft/nap
635,- Ft/nap
655,- Ft/nap
650,- Ft/óra
Nappali ellátást nyújtó intézmény

Javasolt bruttó térítési díj
2021. január 1-től
585,- Ft/nap
775,- Ft/nap
815,- Ft/nap
1.000,- Ft/óra

200,- Ft/nap
510,- Ft/nap
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

300,- Ft/nap
585,- Ft/nap

3.500,- Ft/nap
Gyermekek átmeneti gondozása

4.025,- Ft/nap

1.645,- Ft/nap
49.350,- Ft/hó
Gyermekek napközbeni ellátása
0,- Ft/nap
0,- Ft/nap
0,- Ft/nap
0,- Ft/nap
0,- Ft/nap
0,- Ft/nap

1.890,- Ft
56.760,- Ft
0,- Ft/nap
0,- Ft/nap
0,- Ft/nap
0,- Ft/nap
0,- Ft/nap
0,- Ft/nap
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6. melléklet:
Gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjai
Ellátási forma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Óvodai reggeli
Óvodai ebéd
Óvodai uzsonna
Óvodai ellátás
Általános iskolai reggeli
Általános iskolai ebéd
Általános iskolai uzsonna
Általános iskolai napközi
Általános
iskolai
kollégium
Középiskolai reggeli
Középiskolai ebéd
Középiskolai vacsora
Középiskolai kollégium

0,- Ft/nap
0,- Ft/nap
0,- Ft/nap
0,- Ft/nap
95,- Ft/nap
405,- Ft/nap
95,- Ft/nap
595,- Ft/nap

Javasolt bruttó térítési
díj 2021. január 1-től
0,- Ft/nap
0,- Ft/nap
0,- Ft/nap
0,- Ft/nap
105,- Ft/nap
435,- Ft/nap
105,- Ft/nap
645,- Ft/nap

965,- Ft/nap
280,- Ft/nap
440,- Ft/nap
370,- Ft/nap
1.090,- Ft/nap

1.045,- Ft/nap
300,- Ft/nap
475,- Ft/nap
400,- Ft/nap
1.175,- Ft/nap

Jelenlegi bruttó térítési díj

Felülvizsgálatra kerültek a Rendelet egyéb előírásai is, és az alábbiak kerültek módosításra:
 a szociálpolitikai kerekasztal tagjai (kiegészítésre került az újonnan alakult Idősügyi Tanácsadói
Körrel);
 lakásfenntartási támogatás ellenőrzésének lehetősége.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet hozom:
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Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
hatáskörében eljáró
Oroszlány Város Polgármesterének
32/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem
helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszlány Város Polgármestere a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32.
§. (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2)
bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdése, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2)
bekezdéseiben, 131. § (1) bekezdésében, 151. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., 8a.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. § Oroszlány Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, amelynek
tagjai az önkormányzat működési területén szociális intézményeket működtető fenntartók, és a
szociális intézmények képviselőin kívül a Járási Hivatal képviselője, az Idősügyi Tanácsadó Kör, az
Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat.

2. §

A rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9)
Az önkormányzat e rendelet 4. § (8) bekezdés a-c) pontjaiban meghatározottakat jogosult a
helyszínen ellenőrizni.”

3. §

A rendelet 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3)
A rendelet 5. melléklete 11-15. pontjaiban, valamint a rendelet 6. melléklete 1-4. pontjaiban
meghatározott térítési díjakat nem kell megfizetni.”

4. §

A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. §

A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6. §

Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és 2021. január 2. napján hatályát veszti.
Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. december 14.

Dr. File Beáta
jegyző
Oroszlány, 2020. december 14.
Lazók Zoltán
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