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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 3. napján 15:45 
órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak: 
Bukodi Károly polgármester 
Murinainé Murár Emília alpolgármester 
Balló Benő képviselő 
dr. Gallai Zoltán képviselő 
Icsó László Csaba képviselő 
Krisztián László képviselő 
Török László képviselő 
Valóczki Melinda Andrea képviselő 
 
Meghívottak:  
dr. Molnár Csaba jegyző 
 
Bukodi Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
8 fővel határozatképes, távol van Darócziné Kozma Judit képviselő. Szavazást kér a következőre: 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testület e a kiküldött napirendet tárgyalásra elfogadja. 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt.  
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

295/2022. (XI. 3.) számú ÖK Határozat 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet tárgyalásra elfogadta. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 

Napirend 
 
1. Tárgy: Döntés intézményi és személyi térítési díj-emelésről 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 
 
 
Napirend tárgya: 
1. Tárgy: Döntés intézményi és személyi térítési díj-emelésről 
 
Bukodi Károly polgármester: A társulás vonatkozásában valahogy mindig úgy szabnak 
határidőt, hogy az Ócsa számára sehogy se jó, ezért úgy gondolták, hogy ha már a mai napon 
rendkívüli ülésre kerül sor, emiatt a napirend miatt ne jöjjenek össze újra a jövő héten. Megkéri 
Jegyző urat, foglalja össze a napirendet. 
 
dr. Molnár Csaba jegyző: Elmondja, hogy a házi segítségnyújtás, mint ellátási forma átruházásra 
került társulási formába, melyet a „Kertváros” Kistérségi Társulás lát el. Ők azok, akik javaslatot 
tesznek feltételrendszerre, díjazásra, díjszabásra. A napirend keretében az intézményi, illetőleg 
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személyi térítési díj emelés tárgyában is. Az emelés indokaként szerepel, hogy sor került egy 
Kormányhivatali ellenőrzésre, melynek keretében javaslatot tettek a díjak emelésére. A központ 
feltérképezte a környező települések díjait és erre tekintettel az emelésre tett javaslatot. 
 
Bukodi Károly polgármester: Ha kérdés, észrevétel nincs, szavazást kér a következőre: Ócsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 17/2022. (X. 27.) TT 
határozatának 1.) pontjában foglaltakat – azaz, hogy a „Kertváros” Önkormányzati 
Társulás által fenntartott és működtetett Kertváros Szociális Központ által nyújtott házi 
segítségnyújtás (szociális segítés és személyi gondozás) esetében az intézményi térítési díj 
2023. január 1. napjától a jelenlegi 1.440 Ft/óra összegről 1.750 Ft/óra összegre 
emelkedjen – jóváhagyja.  

2.) a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 17/2022. (X. 27.) TT 
határozatának 2.) pontjában foglaltakat jóváhagyja, azaz, hogy a házi segítségnyújtás 
vonatkozásában az ellátottak személyi térítési díja 2023. január 1. napjától 
jövedelemarányosan kerüljön megállapításra az alábbiak szerint: 

 

Öregségi nyugdíj 
százalékában 
(28.500 Ft/hó) 

Szociális segítés személyi 
térítési díja (Ft/óra) 

Személyi gondozás 
személyi térítési díja 
(Ft/óra) 

200 %-ig, azaz 
57.000 Ft /hó-ig 

0 0 

201 % és 260 % 
között, azaz 57.001 
Ft/hó-tól 74.100 
Ft/hó-ig 

275 550 

261 % és 300 % 
között, azaz 74.101 
Ft/hó-tól 85.500 
Ft/hó-ig 

350 700 

301 % és 350 % 
között, azaz 85.501 
Ft/hó-tól 99.750 
Ft/hó-ig 

425 850 

351 % és 400 % 
között, azaz 99.751 
Ft/hó-tól 114.000 
Ft/hó-ig 

500 1000 

401 % és 450 % 
között, azaz 114.001 
Ft/hó-tól 128.250 
Ft/hó-ig 

575 1150 

451 % és 500 % 
között, azaz 128.251 
Ft/hó-tól 142.500 
Ft/hó-ig 

650 1300 

501 % és 550 % 
között, azaz 142.501 
Ft/hó-tól 156.750 
Ft/hó-ig 

725 1450 

551 % és 600 % 800 1600 
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között, azaz 156.751 
Ft/hó-tól 171.000 
Ft/hó-ig 

601 % felett, azaz 
171.001 Ft/hó-tól  

875 1750 

 
 
A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

296/2022. (XI. 3.) számú ÖK Határozat 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.) a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 17/2022. (X. 27.) TT 
határozatának 1.) pontjában foglaltakat – azaz, hogy a „Kertváros” Önkormányzati 
Társulás által fenntartott és működtetett Kertváros Szociális Központ által nyújtott házi 
segítségnyújtás (szociális segítés és személyi gondozás) esetében az intézményi térítési díj 
2023. január 1. napjától a jelenlegi 1.440 Ft/óra összegről 1.750 Ft/óra összegre 
emelkedjen – jóváhagyja.  

4.) a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 17/2022. (X. 27.) TT 
határozatának 2.) pontjában foglaltakat jóváhagyja, azaz, hogy a házi segítségnyújtás 
vonatkozásában az ellátottak személyi térítési díja 2023. január 1. napjától 
jövedelemarányosan kerüljön megállapításra az alábbiak szerint: 

 

Öregségi nyugdíj 
százalékában 
(28.500 Ft/hó) 

Szociális segítés személyi 
térítési díja (Ft/óra) 

Személyi gondozás 
személyi térítési díja 
(Ft/óra) 

200 %-ig, azaz 
57.000 Ft /hó-ig 

0 0 

201 % és 260 % 
között, azaz 57.001 
Ft/hó-tól 74.100 
Ft/hó-ig 

275 550 

261 % és 300 % 
között, azaz 74.101 
Ft/hó-tól 85.500 
Ft/hó-ig 

350 700 

301 % és 350 % 
között, azaz 85.501 
Ft/hó-tól 99.750 
Ft/hó-ig 

425 850 

351 % és 400 % 
között, azaz 99.751 
Ft/hó-tól 114.000 
Ft/hó-ig 

500 1000 

401 % és 450 % 
között, azaz 114.001 
Ft/hó-tól 128.250 
Ft/hó-ig 

575 1150 
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451 % és 500 % 
között, azaz 128.251 
Ft/hó-tól 142.500 
Ft/hó-ig 

650 1300 

501 % és 550 % 
között, azaz 142.501 
Ft/hó-tól 156.750 
Ft/hó-ig 

725 1450 

551 % és 600 % 
között, azaz 156.751 
Ft/hó-tól 171.000 
Ft/hó-ig 

800 1600 

601 % felett, azaz 
171.001 Ft/hó-tól  

875 1750 

 
Határidő: 1.)-2.) 2023. január 1. napjától folyamatos 
Felelős: 1.)-2.)--- 
 
Bukodi Károly polgármester: Szavazást kér a következőre:  

.../2022. (….) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló 16/2016.(IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti 
jogalkotói hatáskörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-
ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 48. § (4) 
bekezdésében, valamint a 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (IX.01.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 19.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A szolgáltatás intézményi térítési díja: 1.750 Ft/óra.” 
 

2. §  
 
Az Ör. 9.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) Az ellátottak személyi térítési díját az 1. melléklet tartalmazza.”  

 

3. § 

 

Az Ör. e rendelet 1. mellékletével egészül ki. 

 

4. § 

 
(1) E rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 
 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 
28/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 16/2016.(IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti 
jogalkotói hatáskörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-
ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 48. § (4) 
bekezdésében, valamint a 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (IX.01.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 19.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A szolgáltatás intézményi térítési díja: 1.750 Ft/óra.” 
 

2. §  
 
Az Ör. 9.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) Az ellátottak személyi térítési díját az 1. melléklet tartalmazza.”  

 

3. § 

 

Az Ör. e rendelet 1. mellékletével egészül ki. 

 

4. § 

 
(1) E rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  
 
A napirendek megtárgyalását követően a polgármester az ülést bezárta. 
 

k.m.f. 
 

 
 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 


