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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2011. (IV. 04.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról
egységes szerkezetben az azt módosító 

8/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelettel

Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2)
bekezdésében, a 90. § (3) bekezdésében, a 92. § (1) és (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában, a 149. § a 147. § (1) bekezdésében és a 162. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pilisvörösvár Város Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya

1. §

(1) Jelen rendeletben szabályozott ellátásoknál alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szociális törvény) és a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) foglaltakat.

(2) Ha az intézmény a szolgáltatást Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás
(Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Nagykovácsi, Remeteszőlős) társult településekkel kötött ellátási
szerződés alapján biztosítja, az ellátást a kérelmező e rendeletben meghatározott feltételekkel veheti igénybe.

2. §

(1) Jelen rendeletben meghatározott ellátásokat az arra jogosultak részére az intézmény vezetője állapítja meg.

(2) Gyermekjóléti alapellátások
a)       Gyermekek napközbeni ellátása

aa)   óvoda
ab)   iskolai napközi
ac)   családi napközi

b)       Gyermekjóléti szolgáltatás
c)       Helyettes szülő

(3) Szociális alapellátás
a)       étkeztetés
b)       házi segítségnyújtás
c)       családsegítés
d)       nappali ellátást biztosító

aa)   Idősek Klubja
ab)    Fogyatékosok nappali intézménye

e)       jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

(4) Szakosított szociális ellátás
a)       Idősek átmeneti gondozóháza
b)       Gondozóházi szolgáltatás

(5) Egészségügyi szolgáltatás
a)       Otthoni szakápolás

(6) Egyéb szolgáltatás
a)       gyógyászati segédeszközök kölcsönzése.
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(7) A (2) bekezdés b) pontjában és a (3) bekezdés b)-c) és e) pontjaiban szabályozott ellátások biztosítására
Pilisvörösvár Szociális Intézményfenntartói Társulás a Városi Napos Oldal”Szociális Központ, 2085
Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5. szám alatti intézményt működteti.

(8) Az (2) bekezdés aa.)-ab) pontjában felsorolt ellátásokat a gyermekek az alábbi oktatási-nevelési
intézményben vehetik igénybe:
a)       Óvodai ellátások a Német Nemzetiségi Óvodában (2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 6.) és tagintézményeiben,

valamint a Ligeti Cseperedő Óvodában (2085 Pilisvörösvár, Zrínyi u. 48.) és tagintézményében,
b)       Iskolai napközbeni ellátásokat a Templom téri Általános Iskolában (2085 Pilisvörösvár, Templom tér 19.) és

a Német Nemzetiségi Iskolában (2085 Pilisvörösvár, Vásár tér 1.).

(9) A (2) bekezdés ac) pontjában biztosított ellátásokat az Önkormányzat nem állami fenntartóval kötött
szerződés alapján látja el (1. számú függelék).

Általános szabályok
3. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
 
a)      tartásra köteles és képes személy:

aa)   az a közeli hozzátartozó, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség
teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban
öny.) kétszeresét,

ab)   aki tartási-, életjáradéki-, vagy öröklési szerződés alapján vállalta a rászoruló ellátását,
ac)    akit a bíróság tartásra kötelezett;

b)      szociálisan rászorult: az e rendelet alapján nyújtott ellátások tekintetében
ba)     aki tartási-, életjáradéki-, öröklési szerződést nem kötött, vagy
bb)     eltartója tartási kötelezettségét nem teljesíti és az ellátás hiánya az életét és testi épségét

veszélyeztetné, és
bc)     családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öny. legkisebb összegét. A rendelet az

egyes ellátásoknál ettől eltérő jövedelemhatárt is megállapíthat.
c)      rendkívüli élethelyzet: ha a kérelmező és családja időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd,

vagy olyan előre nem látható rendkívüli élethelyzet, mely a b) pont szerinti kérelmező és családja
létfenntartását átmenetileg veszélyezteti.
(Előre nem látható rendkívüli esemény következtében váratlan kiadás lehet különösen: meleg étkezés
költsége, orvosi ellátáshoz kapcsolódó igazolt költségek, kórházi ápoláshoz kapcsolódó költségek, stb.).

(2) E rendeletben nyújtható ellátásokra alkalmazni kell a Szociális törvényben és a Gyermekjóléti törvényben
foglaltakat.

Eljárási rendelkezések
4. §

(1) Az e rendeletben meghatározott szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevétele – ha a törvény
másként nem rendelkezik – önkéntes, az ellátás az igénylő kérelmére történik.

(2) Az ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének
legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti. (9/1999.(XI.24.)
SZCSM rendelet 6. sz. melléklete)

5. §

(1) A szociális ellátások igénybevételéhez a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. sz. mellékletében szereplő kérelem nyomtatványt kell kitöltve
benyújtani.

(2) A kérelem benyújtásához csatolnia kell szociális törvényben meghatározottak szerinti jövedelemigazolást.
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(3) A kérelmeket az ellátást nyújtó intézménynél kell benyújtani, elfogadásáról az intézményvezető dönt.

(4) A szociális szolgáltatások igénybevételénél az intézményi jogviszony létesítésének, megszűnésének eseteit, az
ellátottak érdekvédelmével kapcsolatos szabályokat a szociális törvény írja elő.
 
(5) A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások iránti igény elbírálásakor a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendeletben,
továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (III. 30.) NM számú
rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

Önkormányzati fenntartású intézmények által nyújtott szolgáltatások díjai
6. §

(1) Az e rendeletben szabályozott ellátások étkezési nyersanyagnorma és térítési díjainak általános tételei jelen
rendelet 1. számú mellékletében kerülnek meghatározásra.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátás keretébe tartozó szolgáltatások közül
csak az étkezésért állapítható meg térítési díj.

(3) Az intézményvezető a gyermekétkeztetés személyi térítési díját a Gyermekvédelmi törvényben megjelölt
normatív kedvezmény figyelembe vételével állapítja meg.

(4) A gyermek részére egyéni rászorultsága alapján további kedvezmény állapítható meg, melynek feltételeit
külön rendelet szabályozza.

7. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény térítési díjait a képviselő-testület jelen rendelet 2.
számú mellékletében állapítja meg.

(2) A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások személyi térítési díját az intézményvezető állapítja meg.

(3) Ha a kötelezett jövedelemmel, készpénzvagyonnal, vagy térítési díj alapjául szolgáló készpénz, vagy ingatlan
vagyonnal nem rendelkezik, illetve tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs, részére az ellátás
igénybevételéhez külön rendeletben szabályozott pénzbeli vagy természetbeni támogatás nyújtható.

(4) Jövedelem alapján nem részesíthető kedvezményben az az igénylő, akinek érvényes tartási, életjáradéki,
öröklési szerződése van, kivéve, ha a szerződés felbontása iránt keresetet nyújtottak be a bíróságon.

8. §

(1) A személyi térítési díj befizetése az alábbiak szerint történik:
a)       felnőtt személyes gondoskodás esetén a tárgyhót követő 10. napjáig,
b)       gyermek napközbeni ellátás esetén előre minden hónap 15. napjáig,
c)       átmeneti ellátás esetén a térítési díj megfizetése a beköltözés napjától előre történik.

(2) Ha a jogosult az étkeztetést betegség vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az
intézmény vezetőjénél be kell jelenteni. Ha a Házirend kedvezőbben nem rendelkezik, a bejelentést követő
naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetése alól.

Nem állami fenntartók által nyújtott szolgáltatások díja
9. §

Szerződéses ellátásoknál a térítési díj összegét, a befizetés módját, határidejét a nem állami fenntartó állapítja
meg.

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése
10. §
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(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában megállapított ellátást meg kell szüntetni.

(2) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell az ellátás ellenértékének
megfizetésére. A visszatérítés módját, a méltányossági eseteket
a)       gyermekjóléti ellátásoknál a Gyermekvédelmi törvény
b)       szociális ellátásoknál a Szociális törvény
szabályozza.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
Gyermekjóléti alapellátások

Gyermekek napközbeni ellátása
11. §

(1) A gyermekek napközbeni ellátása a Gyermekvédelmi törvény szerint Pilisvörösváron az óvodai ellátás, az
iskolai napközi otthonos foglalkoztatás, valamint a nyári napközis tábor keretében biztosított.

(2) Az igénybevételre irányuló kérelmet a gyermek törvényes képviselője az érintett intézmény vezetőjénél
terjeszti elő.

(3) Legfeljebb a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű térítés kérhető az intézmény által szervezett,
de az alapfeladatot meghaladó programokért, szolgáltatásokért.

Gyermekjóléti szolgáltatás
12. §

(1) Az Intézményfenntartó Társulás a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására a Városi Napos Oldal
Szociális Központ intézményi keretein belül gyermekjóléti szolgálatot működtet.

(2) A gyermekjóléti szolgálat alapfeladatait a Gyermekvédelmi törvény és a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről
szóló 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet határozza meg.

(3) Gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele a törvényes képviselő kérelmére, vagy a gyámhatóság kötelező
határozatára történik.

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

Családi napközi
13. §

Családi napközi szolgáltatásra irányuló kérelmet közvetlenül a szolgáltatóhoz kell benyújtani.

Helyettes szülő
14. §

(1)A helyettes szülői ellátás a gyermekek átmeneti gondozásának egyik formája, mely ellátást a Városi Napos
Oldal Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálata szervezi.

(2) A helyettes szülői ellátásra a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő a gyermekjóléti
szolgálatnál nyújthat be kérelmet.

(3) A helyettes szülői ellátás igénybe vételénél az alapellátás keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az
étkezésért állapítható meg térítési díj.

(4) A helyettes szülői ellátást Pilisvörösvár város közigazgatási területén élők vehetik igénybe.

Szociális alapellátások
Étkeztetés

15. §

(1) Szociális étkeztetés keretében legalább napjában egyszeri meleg étkezést kell biztosítani szociálisan rászorult
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igénylők részére.

(2) Az ellátás módja lehet:
a)       kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztás,
b)       elvitelének lehetővé tétele,
c)       lakásra szállítása.

(3) Ha az étkezést az ellátott házhozszállítással veszi igénybe, a szállítási költséget meg kell fizetnie.

(4) A szociális étkeztetés ellátási területe Pilisvörösvár város közigazgatási területe.

(5) A szállítási költség – 30 napot figyelembe véve – havi összegét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A
szállítási költség megfizetése a tényleges igénybevétel alapján történik.

Házi segítségnyújtás
16. §

(1) A Szociális törvényben meghatározott feladatok ellátásáról házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni.

(2) A házi segítségnyújtás ellátási formája:
a)       alapfeladatok: lakásban végzett gondozási tevékenység (betegellátás, fürdetés, stb.), ebéd házhozszállítása,
b)       alapfeladatot meghaladó szolgáltatások (pl. beszerzések, kísérés, stb.)

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatás térítésköteles (2. sz. melléklet).

(4) Az étel házhozszállításáért fizetendő díjakat a 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A kérelem benyújtását követően a gondozási szükségletet az intézmény vezetője jogosult vizsgálni.

(6) A házi segítségnyújtás ellátási területe az Intézményfenntartó Társulás településeinek közigazgatási területe.

(7) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet az 5. § szerint kell benyújtani.

Családsegítő szolgáltatás
17. §

 (1) A családsegítés feladatait a Szociális törvényben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben
meghatározottak szerint a Városi Napos Oldal Szociális Központ Családsegítő Szolgálata látja el.

(2) A családsegítő szolgálat tevékenysége körében szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek
együttműködési programját, mely során klubokat működtet. Ilyenek különösen: az álláskeresők klubja és egyéb
csoportos terápiás programok.

(3) A szolgálat prevenciós feladataként klubfoglalkozásokat szervez. Ilyenek különösen: gyermekek nyári
napközis táboroztatása, gyermekek számára szabadidős foglalkoztatások.

(4) A családsegítő szolgáltatás ellátási területe az Intézményfenntartó Társulás közigazgatási területe.

(5) A családsegítő szolgáltatás körében nyújtott ellátás térítésmentes.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
18. §

(1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítható az ellátást igénylő személyek részére. A szolgáltatás
igénybevétele önkéntes.

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátási területe az Intézményfenntartó Társulás
településeinek közigazgatási területe.

(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásért a 2. számú melléklet szerinti személyi térítési díjat kell

megállapítani.
[1]
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(4) Az ellátás iránti kérelmet a Napos Oldal Szociális Központ vezetőjénél kell benyújtani. A kérelemhez csatolni
kell a szolgáltatást igénylő egészségi állapotára és jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolásokat.

Idősek Klubja
19. §

(1) Az Idősek Klubja a Városi Napos Oldal Szociális Központ intézményében nappali ellátást nyújt, mely
elsődlegesen időskorúak napközbeni ellátására szolgál, de egészségi állapotára figyelemmel felvehető a 18.
életévét betöltött személy is.

(2) Az Idősek Klubjában biztosított ellátási formák:
a)       nappali ellátás biztosítása étkezéssel,
b)       nappali ellátás biztosítása csak tartózkodással,
c)       tisztálkodási lehetőség biztosítása,
d)       esetenkénti személyes és csoportos programok szervezése az intézményen belül és az intézményen kívül,
e)       szükség szerint orvosi ellátás biztosítása.

(3) A felvétel iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani.

(4) Az Idősek Klubjába való eljutás, onnan hazajutás érdekében, térítési díj ellenében szállítási szolgáltatás
igénybe vehető.

(5) Az Idősek Klubja szolgáltatás ellátási területe Pilisvörösvár város közigazgatási területe.

(6) Legfeljebb a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű térítés kérhető az intézmény által szervezett,
de az alapfeladatot meghaladó programokért, szolgáltatásokért.

Fogyatékosok nappali intézménye
20. §

(1) A fogyatékosok nappali intézménye a Városi Napos Oldal Szociális Központ intézményében vehető igénybe.

(2) A fogyatékosok nappali intézményében biztosított ellátási formák:
a)       nappali ellátás biztosítása étkezéssel,
b)       nappali ellátás biztosítása csak tartózkodással,
c)       tisztálkodási lehetőség biztosítása,
d)       esetenkénti személyes és csoportos programok szervezése az intézményen belül és az intézményen kívül,

különösen:
da) közös kirándulások,
db) országos találkozó,
dc)  ünnepségek megszervezése, stb.

e)       gyógytornász,
f)        szükség szerint orvosi ellátás.

(3) A fogyatékosok nappali intézményében biztosított ellátások térítési díjait jelen rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.

(4) Legfeljebb a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű térítés kérhető az intézmény által szervezett,
de az alapfeladatot meghaladó programokért, szolgáltatásokért.

(5) A fogyatékosok nappali intézménye ellátási területe Pilisvörösvár város közigazgatási területe.

(6) A fogyatékosok nappali intézményébe akkor vehető fel más településről kérelmező, ha az intézmény
erre szabad férőhellyel rendelkezik.

Szakosított szociális ellátások
Idősek átmeneti gondozóháza, gondozóházi szolgáltatás

21. §
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(1) Az idősek átmeneti gondozóháza Pilisvörösvár város közigazgatási területén élő kérelmezők részére –
ideiglenes jelleggel, legfeljebb egyévi időtartamra – teljes körű ellátást biztosít. Az átmeneti elhelyezés különös
méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembe vételével, egy alkalommal, egy
évvel meghosszabbítható.

(2) Az idősek átmeneti gondozóházában elsősorban azoknak az személyeknek (a továbbiakban: időskorúak)
ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.

(3) Az idősek átmeneti gondozóházában biztosítani kell:
a)       napi háromszori étkeztetést,
b)       nappali tartózkodást és szállást,
c)       tisztálkodási lehetőséget,
d)       esetenkénti személyes és csoportos programok szervezését az intézményen belül és az intézményen kívül,
e)       szükség szerint orvosi ellátást.

(4) Az idősek átmeneti gondozóháza igénybevétele esetén térítési díjat kell fizetni.

(5) Az intézményen kívül szervezett programokért részvételi díjat kell fizetni, amelynek összege nem haladhatja
meg a program önköltségét.

(6) A felvétel iránti kérelmet a Napos Oldal Szociális Központ vezetőjénél kell benyújtani.

(7) Ha az igénylő pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved, ellátásáról más intézmény keretében kell
elkülönítetten gondoskodni.

22. §

(1) Gondozóházi szolgáltatás nyújtható annak a kérelmezőnek, akinek nem Pilisvörösvár város közigazgatási
területén van a lakóhelye.

(2) A kérelmet a Napos Oldal Szociális Központ vezetőjénél kell benyújtani.

(3) Egyebekben a szolgáltatás megegyezik az Idősek átmeneti gondozóháza szolgáltatásaival.

(4) A gondozóházi szolgáltatás igénybevételekor fizetendő térítési díj összege jelen rendelet 2. számú
mellékletében került meghatározásra.

Egészségügyi szolgáltatás
Otthoni szakápolás

23. §

(1) Az otthoni szakápolást az ellátást igénylő otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosának rendelésére,
szakképzett ápoló látja el.

(2) Az otthoni szakápolás keretében a szakképzett ápoló által ellátható feladatok felsorolását a 20/1996 (VIII.
26.) NM. sz. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az ellátásra vonatkozó kérelmet a Városi Napos Oldal Szociális Központ vezetőjénél kell benyújtani.

(4) Az otthoni szakápolás szolgáltatást Pilisvörösvár város közigazgatási területén élők térítésmentesen vehetik
igénybe.

Egyéb szolgáltatás
Gyógyászati segédeszközök kölcsönzése

24. §

(1) A Napos Oldal Szociális Központ vezetője kérelemre, az arra egészségi állapota miatt rászoruló kérelmező
részére – az 2. számú melléklet szerinti térítési díj ellenében – gyógyászati segédeszközt kölcsönözhet.  

(2) A térítési díj összege nem haladhatja meg az eszközök karbantartási, javítási költségeit.

(3) A gyógyászati segédeszközök kikölcsönzéséről az intézmény vezetője nyilvántartást vezet.
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(4) A szolgáltatást Pilisvörösvár város közigazgatási területén élők vehetik igénybe.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
25. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit a már folyamatban lévő ügyekre is
alkalmazni kell.

(2) Hatályát vesztik a Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/2009. (V. 05.)
rendelete, továbbá az intézményi étkezési nyersanyagnorma és térítési díjakról szóló 2/2006. (I. 27.)
önkormányzat rendelete és az azt módosító 3/2007. (III. 02.) 3/2008. (II. 05.), 2/2009. (II. 09.), 2/2010. (II. 01.)
és 9/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletek.

Pilisvörösvár, 2011. március 31.

                           Gromon István                                              dr. Krupp Zsuzsanna
                            Polgármester                                                           jegyző

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 04.) rendeletének 45. §-a alapján kihirdetésre került: Pilisvörösváron,
2011. április 4. napján.

 

                                                                                  Dr. Krupp Zsuzsanna
                                                                                              jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül:
 
Pilisvörösvár, 2012. 02. 10.
                                                                                              Dr. Krupp Zsuzsanna, jegyző

 
1. számú melléklet

Az intézményi étkezési nyersanyagnorma és térítési díjai
 

 
(1) Jelen rendeletben meghatározott térítési díjakat Pilisvörösvár Város Önkormányzat által fenntartott
intézményekre, a Sodexho Magyarország Kft. által biztosított közétkeztetésben résztvevőkre, valamint a Napos
Oldal Szociális Központ által nyújtott szolgáltatások térítési díjaira kell alkalmazni.
 
(2) Az intézményi étkezési nyersanyagnorma és térítési díjak megállapításánál a Szociális törvény és a
Gyermekvédelmi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
(3) Az étkeztetési nyersanyagköltségek és térítési díjak az előző évi KSH által közzétett nemzetgazdasági és
ágazati infláció (éves) mértéke 90 %- ának megfelelően emelkednek.
 
(4) Jelen rendeletben felsorolt szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevétele során alkalmazandó
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nyersanyagköltségek és eladási árak a következők:
[2]

 

Megnevezés

Nettó
nyersanyag-
norma 2012.
március 1-től

Bruttó
nyersanyagnorma

(térítési díj)
2012. március 1-től

Önkormányzati
támogatás

Bruttó
eladási ár

Óvoda tízórai 59 74 61 135

Óvoda uzsonna 59 74 61 135
Óvoda ebéd 219 278 227 504

Óvoda 3x-i összesen 336 427 348 775

Óvoda felnőtt ebéd 266 338  613

Iskolai, gimnáziumi
ebéd 266 338 275 613

Gimnáziumi reggeli 165 211 167 378

Gimnáziumi,
vacsora 278 352 287 639

 Szociális reggeli 99 127  225
Szociális ebéd 266 338  613
Szociális vacsora 159 203  363
Szociális összesen 525 668 0 1200
Dolgozói ebéd C 296 377  683

 
(5) A térítési díj csökkentésére vagy elengedésére a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti
ellátásról szóló önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.

 

 
2. számú melléklet

A szociális szolgáltatások és gyógyászati segédeszközök térítési díjai
[3]

 
Intézményen kívüli szolgáltatások

a)     Étel házhoz szállítása                                                         81 Ft/ alkalom, de legfeljebb
            a havi rendszeres jövedelem 5 %-a

b)      Szállítási szolgáltatás igénybe
vétele esetén a szállítási díj:                                                      81 Ft/alkalom
c)      Házi segítségnyújtás                                                          535 Ft/gondozási óra
d)     Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

da)  Szociális törvényben meghatározott rászoruló 
– az Intézményfenntartó társulás közigazgatási 
területén élő személyeknél – az ellátást igénylő 
havi jövedelmének 2 %-a,
Egyéb esetben                                                             1 763 Ft/hó/készülék és
                                                                                   59 Ft/nap/készülék
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Intézményen belüli szolgáltatások
a)   Idősek klubja

–      csak nappali tartózkodást igénybe vevők                        59 Ft/nap
–      napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők     613 Ft/adag

b)   Értelmi fogyatékkal élők klubja                                            613 Ft/nap
c)    Idősek Átmeneti Gondozóháza                                           2 760 Ft/nap,
     82.800 Ft/hó
d)   Gondozóházi szolgáltatás                                                   4 600 Ft/nap,
     138 000 Ft/hó

Gyógyászati segédeszközök kölcsönzési díja:                                   30 Ft/eszköz/nap
 
 

1. számú függelék

Nem állami fenntartók jegyzéke
 
Önkormányzati feladatot ellátási szerződéssel biztosító nem állami fenntartók:
 
 

Ellátást nyújtó Székhelye Ellátás módja Vezetője
    
    
    

 
 
 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK
 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya

Általános szabályok

Eljárási rendelkezések
Önkormányzati fenntartású intézmények által nyújtott szolgáltatások díjai
Nem állami fenntartók által nyújtott szolgáltatások díja
Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
Gyermekjóléti alapellátások

Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatás
Családi napközi
Helyettes szülő

Szociális alapellátások
Étkeztetés



2020. 12. 17. de. 11:29Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

11/11. oldalhttp://pilisvorosvar.hu/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1400518419-2011.11.htm

Házi segítségnyújtás
Családsegítő szolgáltatás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Idősek Klubja
Fogyatékosok nappali intézménye

Szakosított szociális ellátások
Idősek átmeneti gondozóháza, gondozóházi szolgáltatás

Egészségügyi szolgáltatás
Otthoni szakápolás

Egyéb szolgáltatás
Gyógyászati segédeszközök kölcsönzése

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. számú melléklet
Az intézményi étkezési nyersanyagnorma és térítési díjai
2. számú melléklet
A szociális szolgáltatások és gyógyászati segédeszközök térítési díjai
1. számú függelék
Nem állami fenntartók jegyzéke

 

[1]
 Módosította a 8/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2012. március 01-től

[2]
 Módosította a 8/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2012. március 01-től

[3]
 2. számú mellékletet módosította a 8/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2012. március 01-től


