
2020. 12. 17. de. 10:49……… számú napirendi pont

3/1. oldalhttp://pilisvorosvar.hu/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1400518430-2013.8.htm

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013. (II. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 11/2011. (IV. 04.) önkormányzati
rendelet módosításáról

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 az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében Pilisvörösvár Város
Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 11/2011. (IV. 04.) önkormányzati rendelet
módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

 
1. § A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 11/2011. (IV. 04.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban rendelet) 1. § (2) bekezdése a következőkre módosul:
„1. § (2) Ha az intézmény a szolgáltatást Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás
(Pilisvörösvár, Pilisjászfalu, Pilisszentiván, Pilisszántó, Remeteszőlős) társult településekkel kötött társulási
megállapodás alapján biztosítja, az ellátást a kérelmező e rendeletben meghatározott feltételekkel veheti igénybe.”

2. § (1) A rendelet 2. § (2) ac) és a (3) e) pontja törlésre kerül.

(2) a 2. § (7) bekezdéséből az „és e)” szövegrész és a (9) bekezdés törlésre kerül.

3. § A rendelet 3. § (2) bekezdésében a „Gyermekjóléti törvény” megnevezés „Gyermekvédelmi törvény”-re módosul.

4. § A rendelet „Családi napközi” alcíme és a 13. § törlésre kerül.

5. § A rendelet „Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” alcíme és a 18. § törlésre kerül.

6. § (1) A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

7. § (1) Jelen rendelet 2013. március 01-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 2013. március 02-án hatályát veszti.

 

Pilisvörösvár, 2013. február 7.

 

 
                          Gromon István                                            dr. Krupp Zsuzsanna
                           polgármester                                                         jegyző

 

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő–testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 04.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került
Pilisvörösváron, 2013. február 11. napján.

Pilisvörösvár, 2013. február 11.

                                                                                                 dr. Krupp Zsuzsanna
                                                                                                             jegyző
 

„1. számú melléklet
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Az intézményi étkezési nyersanyagnorma és térítési díjai
 
(1) Jelen rendeletben meghatározott térítési díjakat Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott és
működtetett intézményekre, a Sodexo Magyarország Kft. által biztosított közétkeztetésben résztvevőkre,
valamint a Városi Napos Oldal Szociális Központ által nyújtott szolgáltatások térítési díjaira kell alkalmazni.
 
(2) Az étkezési nyersanyagnorma és térítési díjak megállapításánál a Szociális törvény és a Gyermekvédelmi
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
(3) Az étkezési nyersanyagnorma és a 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 térítési
díjak és eladási árak a következők:
 

I. Gyermekétkeztetés:
 

Megnevezés Nettó nyersanyag-
norma

Térítési díj
(Bruttó

nyersanyagnorma)
Bruttó eladási ár

Óvoda tízórai 62 78 142

Óvoda uzsonna 62 78 142

Óvoda ebéd 230 294 530

Óvoda 3x-i összesen 354 450 814

Óvoda felnőtt ebéd 280 355 645
Iskolai, gimnáziumi
ebéd 280 355 645

Gimnáziumi reggeli 174 222 398

Gimnáziumi, vacsora 293 370 672
 

II. Szociális étkeztetés:
 

Megnevezés Nettó nyersanyag-
norma

Bruttó
nyersanyagnorma Bruttó eladási ár

 Szociális reggeli 104 134 237

Szociális ebéd 280 356 645

Szociális vacsora 167 214 383

Szociális összesen 551 704 1265

Dolgozói ebéd C 311 397 719
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2. számú melléklet
 
 

Városi Napos Oldal Szociális Központ szolgáltatásainak térítési díjai
 
 
Intézményen kívüli szolgáltatások

a)     Étel házhoz szállítása                                                               85 Ft/ alkalom, de legfeljebb
a havi rendszeres jövedelem 5 %-a

b)       Szállítási szolgáltatás igénybe vétele esetén a szállítási díj:        85 Ft/alkalom
c)      Házi segítségnyújtás                                                               575 Ft/gondozási óra

Intézményen belüli szolgáltatások

a)   Idősek klubja:
–      csak nappali tartózkodást igénybe vevők                             60 Ft/nap
–      napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők         705 Ft/nap

b)   Értelmi fogyatékkal élők klubja
−      csak nappali tartózkodást igénybe vevők                             60 Ft/nap
−      napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők         705 Ft/nap

c)    Idősek Átmeneti Gondozóháza                                                2 890 Ft/nap,
                                                                                            86.790 Ft/hó

d)   Gondozóházi szolgáltatás                                                        4 820 Ft/nap,
                                                                                            144.660 Ft/hó

Gyógyászati segédeszközök kölcsönzési díja:                                   30 Ft/eszköz/nap”
 


