Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A FELNŐTT ÉS GYERMEK SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ
ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ
a 40/2004. (VI.24.), 63/2004. (X.20.),
22/2005. (III.23.), 29/2005. (IV.20.),
49/2005. (IX.20.), 18/2006. (III.29.)
35/2006. (VI.21), 7/2007. (III.20.),
24/2008. (IV.29.),10/2009. (IV.27.),
18/2010. (V.03.),24/2010. (VI.01.)
43/2010. (XII.17.) 43/2011. (X.28.)
12/2012. (IV.27.), 13/2016. (IV.22.),
29/2016. (IX.23.),14/2017. (IV.28.), 37/2017. (XI.17.), 7/2018. (IV.27.),
10/2019. (IV.23.) és a 7/2020. (IV.03.)
önkormányzati rendeletek által módosított

24/2004.(IV.20.) rendelet

egységes szerkezetbe foglalt szövege
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 92. §, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban Gyvt.) 29. §. pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat
személyes gondoskodást nyújtó ellátásairól az alábbi rendeletet alkotja.
E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
Budaörs Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) illetékességi
területén meghatározza a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit,
intézmény-rendszerének kereteit, a jogosultság feltételeit és azok elbírálásának
szabályait, a fizetendő térítési díjakat. 1
I .FEJEZET
A RENDELET HATÁLYA
1.§ 2
A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Budaörs Város Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező,
az Szt. 3. §-a szerinti személyekre, illetve
b) a Budaörs Város Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, a
Gyvt. 4. §-a szerinti személyekre.
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A 35/2006. (VI.21.) rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2006. július elsejétől.
A 49/2005. (IX.20.) rendelet 1. §-a által módosított szöveg. Hatályba lépett 2005. szeptember 20-án.
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2.§
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 3
Az ellátások formái
(1)

4

Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosít az alábbiak szerint:
1. Szociális alapszolgáltatások
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e) támogató szolgáltatás
f) 5
g) utcai szociális munka
h) nappali ellátás (Idősek Klubja, Fejlesztő Napközi, nappali melegedő)
2. 6 A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások
a.) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (éjjeli menedékhely)
b.) ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona)
3. 7 Gyermekjóléti alapellátások
a) gyermekjóléti szolgáltatás,
b) gyermekek napközbeni ellátása,
- bölcsőde
c) gyermekek átmeneti gondozása,
- gyermekek átmeneti otthona
- családok átmeneti otthona ”

(2) 8

(3) 9 Az Önkormányzat
1. a szociális alapszolgáltatásokat
a) az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
valamint az időskorúak és fogyatékkal élők (értelmileg sérült) nappali ellátása
tekintetében ellátási szerződés útján,
b) a családsegítés, a támogató szolgáltatás tekintetében Esély Szociális Társulás
Szociális és Gyermekjóléti Központ,
c) az utcai szociális munka tekintetében ellátási szerződés,
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A 35/2006. (VI.21.) rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos 2006. július elsejétől.
A 35/2006. (VI.21.) rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos 2006. július elsejétől.
5
A 24/2008. (IV.29.) rendelet 1. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2008. május elsejétől.
6
A 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése által módosítva. Hatályos: 2016. április 23-tól.
7
A 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése által módosítva. Hatályos: 2016. április 23-tól.
8
A 35/2006. (VI.21.) rendelet 3. §-a által hatályon kívül helyezve.
9
A 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése által módosítva. Hatályos: 2016. április 23-tól.
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2. a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátásokat ellátási
szerződések útján biztosítja.
(4) 10 Az Önkormányzat a gyermekjóléti alapellátásokat
a) a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében az Egyesített Bölcsődei
Intézmények,
b) a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében Esély Szociális Társulás Szociális és
Gyermekjóléti Központ,
c) a gyermekek átmeneti gondozása és a családok átmeneti otthona tekintetében
ellátási szerződés
útján biztosítja.
(5) 11 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosító intézményeket e
rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(6) 12 Az ellátási szerződés keretében biztosított szociális és gyermekjóléti
szolgáltatásoknál az Szt. illetve Gyvt. és végrehajtási rendeleteik szabályai az
irányadók.

3. § 13
E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használatos fogalmak
meghatározása a Szt. 4. § alapján, valamint a Gyvt. 5. §. alapján történik.”
4. §.
Ellátás igénybevételének módja
(1) 14 A szociális szolgáltatások és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
ellátások igénybevételére az Szt. 93-94/D. §-aiban, a Gyvt. 31-32. §-aiban,
valamint az e rendeletben szabályozottak az irányadóak. E rendelet 2. §-ában
meghatározott ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve
törvényes képviselője (továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére történik. A
2. § (1) bekezdés 3. a) és b) pontjában foglalt ellátások igénybevétele esetén,
ha az ellátás önkéntes igénybevételével a gyermek védelme nem biztosított az
ellátás kötelező igénybevétele rendelhető el. Cselekvőképtelen személy
kérelmét a törvényes képviselője, korlátozottan cselekvőképes személy
kérelmét a törvényes képviselő beleegyezésével a kérelmező önállóan
terjesztheti elő.
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A 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése által módosítva. Hatályos: 2016. április 23-tól.
A 35/2006. (VI.21.) rendelet 6. §-a által kiegészítve. Hatályos 2006. július elsejétől.
12
A 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a által kiegészítve. Hatályos 2010. december 18-tól.
13
A 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos: 2016. április 23-tól.
14
A 24/2008. (IV.29.) rendelet 4. §-a által módosítva. Hatályos 2008. május elsejétől
11
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(2) 15 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelemről az
intézményvezető dönt.
Az Önkormányzat által ellátási szerződés keretében biztosított szolgáltatások
esetén, a fenntartó intézményi elhelyezésre irányuló döntése ellen a közléstől
számított nyolc napon belül az Önkormányzathoz lehet fordulni. A kérelemről a
Polgármester határozattal dönt.
(3) Az intézményvezető köteles a kért ellátást biztosítani, amennyiben a rászorultság
feltételei fennállnak.
(4) Az intézmény vezetője külön eljárás nélkül biztosíthatja az ellátást, ha a
kérelmező életét vagy testi épségét veszélyeztető élethelyzetbe kerül.
(5)

16

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet – a családsegítés, a
hajléktalan személyek nappali ellátása, a hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
továbbá a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekjóléti szolgáltatás
kivételével - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott
formanyomtatványon
kell
benyújtani,
amelyhez
mellékelni
kell
a
jövedelemnyilatkozatban felsorolt jövedelmekről szóló igazolást, továbbá a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás esetében a
szociális rászorultságot igazoló iratokat.”

(6) 17 Önkormányzat által fenntartott intézmény esetén, ha a díjfizetésre kötelezett a
személyi térítési díjat vitatja, úgy az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon
belül az Önkormányzathoz fordulhat. Ellátási szerződés útján biztosított szociális
és gyermekjóléti szolgáltatások esetében az Szt. 94/D. § az irányadó.
(7) 18 A gyermekjóléti ellátásoknál e rendelet szabályain túl a Szociális és
Egészségügyi Bizottság jogosult méltányosság gyakorlására az alábbi esetekben:
a) az intézménybe történő felvétel,
b) az intézményvezető által meghatározott térítési díj mérséklése, elengedése
c) az intézményi ellátással kapcsolatos fellebbezések.
(8) 19 A gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet az illetékes intézmény vezetőjénél kell
benyújtani.
(9) Az életet vagy testi épséget veszélyeztető helyzetben szóbeli kérelem alapján is
nyújtható szociális ellátás.
(10) 20 Az ellátások igénylésénél csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző havi
rendszeres jövedelmet tanúsító igazolást.
(11)

21
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A 35/2006. (VI.21.) rendelet 7. §-a által kiegészítve. Hatályos 2006. július elsejétől.
A 24/2008. (IV.29.) rendelet 4. §-a által módosítva. Hatályos 2008. május elsejétől.
17
A 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos 2010. december 18-tól.
18
A 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos 2010. december 18-tól.
19
A 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos 2010. december 18-tól.
20
A 24/2008. (IV.29.) rendelet 4. §-a által módosítva. Hatályos 2008. május elsejétől.
16
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(12) A bölcsődei normatív és szociális kedvezmény igénybevételére csatolni kell a
jogosultság igazolására szolgáló bizonylatokat.
(13)
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5. §. 23,

24

Az ellátások megszüntetésének esetei
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni:
a) a jogosult vagy törvényes képviselője kérelme alapján,
25
b)
c) a rászorultság megszűnése esetén,
d) abban az esetben, ha a jogosult az ellátást 3 hónapig bejelentés nélkül nem
veszi igénybe,
e) a jogosult halála esetén.
(2) Az ellátás megszűntetésének időpontjaként az utolsó ellátásban töltött napot kell
figyelembe venni.
II. FEJEZET
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
6. § 26
6/A. § 27
7. §. 28
7/A. § 29
21

A 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2010.
december 18-tól.
22
A 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2010.
december 18-tól.
23
A 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2010.
december 18-tól.
24
A 14/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a által megállapítva. Hatályos: 2017. április 29-től.
25
A 37/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a által hatályon kívül helyezve. Hatálytalan 2017. november
18-tól.
26
A 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2010.
december 18-tól.
27
A 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2010.
december 18-tól.
28
A 43/2011. (X.29.) önkormányzati rendelet 12. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2011. október
29-től.
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7/B. § 30
7/C. § 31
A hajléktalan személyeknek nyújtott szociális alapszolgáltatásokat, valamint az éjjeli
menedékhely működtetését az önkormányzat ellátási szerződés útján biztosítja.
8. §

32

III. FEJEZET
GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK
9. § 33
Gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekek napközbeni ellátása a gyermek korától függően a nappali bölcsődékben, és a nevelési-oktatási intézményekben szervezett óvodai és iskolai ellátás
keretében valósul meg.
10. §
Egyesített Bölcsőde 34
35

(1)

A bölcsődei ellátásra a Gyvt. 42. § - 42/A. §-ai, továbbá a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.)
NM rendelet 35. § - 45. § rendelkezései az irányadók.

(2)

36 37

,

A bölcsőde ellátást biztosít:

29

A 43/2011. (X.29.) önkormányzati rendelet 12. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2011. október
29-től.
30
A 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2010.
december 18-tól.
31
A 49/2005. (IX.20.) rendelet 11. §-a által kiegészített szöveg. Hatályba lépett 2005. szeptember 20án.
32
A 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos
2010. december 18-tól.
33
A 49/2005. (IX.20.) rendelet 14. § -a által módosított szöveg. Hatályba lépett 2005. szeptember 20án.
34
A 22/2005. (III.23.) rendelet 4. §-a által módosított szöveg. Hatályba lépett 2005. április elsején.
35
A 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 4. §-a által módosítva. Hatályos 2010. december 18tól.
36
A 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos 2012. április 28-tól.
37
A 29/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése által módosítva. Hatályos 2016.
szeptember 24. napjától.
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a) budaörsi lakcímmel rendelkező gyermek,
b) Budaörs Város érdekében közfeladatot ellátó munkavállaló gyermeke,
c) Budaörsön munkát vállaló szülő gyermeke
részére. 38
(2a) A bölcsődei felvétel során a (2) bekezdés c) pontjába tartozó gyermek akkor
vehető fel, ha a (2) bekezdés a) és b) pontja alapján nincs felvételre várakozó. 39
40

(3) Az önkormányzat bölcsődében biztosítja a családban nevelkedő:
a) 3 éven aluli gyermek,
b) a 3. életévét betöltött, de testi vagy szellemi fejlettsége miatt még nem
óvodaérett gyermek (4. évének betöltését követő augusztus 31-ig),
napközbeni ellátását, szakszerű gondozását nevelését,
c) szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos
gyermek (legfeljebb hatéves koráig) fejlődését biztosító korai fejlesztését,
gondozását vagy fejlesztő felkészítését.
(4) 41 Az önkormányzat a bölcsődés, az óvodás korú gyermekek és oktatási
intézmények tanulói részére gyermekétkeztetést, továbbá térítési díj ellenében, külön
szolgáltatásként:
a)
b)
c)
d)
e)
(5)

Időszakos gyermekfelügyeletet
Játszócsoportot
Vizi terápiát
Sószoba használatot
Cini-cini muzsika foglalkozást biztosít.

42

(6) A gyermeki jogok védelme, a szülői jogok gyakorlásának biztosítása céljából az
Egyesített Bölcsőde intézményeiben érdekképviseleti fórumot kell működtetni.
(7) 43 A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés
intézményi térítési díját külön rendelet szabályozza. A gyermekétkeztetés személyi
térítési díját a Gyvt. 21/B. § bekezdésében biztosított normatív kedvezmények,
valamint Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati
rendelete 27. §-a figyelembevételével az intézményvezető állapítja meg.
(8)

44

A szolgáltatások térítési díja:

Pitypang Bölcsőde és Gyermekközpont
a) Játszócsoport – 500 Ft/óra/család
38

A 14/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a által megállapítva. Hatályos: 2017. április 29-től.
A 14/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a által megállapítva. Hatályos: 2017. április 29-től.
40
A 49/2005. (IX.20.) rendelet 15. §-a által kiegészített szöveg. Hatályba lépett 2005. szeptember 20án.
41
A 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése által módosítva. Hatályos: 2016. április 23-tól.
42
A 24/2008. (IV.29.) rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2008. május elsejétől.
43
A 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése által módosítva. Hatályos: 2016. április 23-tól.
44
A 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése által módosítva. Hatályos: 2016. április 23-tól.
39
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b)
c)
d)
e)

Só-szoba – 500 Ft/30 perc/fő
Cini-cini muzsika 500 Ft/30 perc/fő
Vizi terápia – 1.400 Ft/óra/fő
Az időszakos gyermekfelügyelet díja 500 Ft/család

Százszorszép Bölcsőde
a) Játszócsoport – 500 Ft/óra/család
b) Só-szoba – 500 Ft/30 perc/fő
c) Cini-cini muzsika 500 Ft/30 perc/fő
d) Az időszakos gyermekfelügyelet díja 500 Ft/család/óra
(9) 45 A bölcsődében a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a
vele történő foglalkozásra (továbbiakban együtt: gondozására) a Gyvt. 147. § (1)
bekezdésben foglaltak szerint a fenntartó intézményi térítési díjat állapít meg,
melynek számítását e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. A Gyvt. 147. § (4)
bekezdése alapján a fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj összege
nulla.
(10) Bölcsőde gyermekétkeztetésre a gyermekek napközbeni ellátása keretében
biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb
étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III.28.) önkormányzati
rendelet szabályai az irányadók.”
11. § 46
Gyermekjóléti Szolgálat
(1) Budaörsön a gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató
keretében működik. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § és 40. §
(2) bekezdése szerinti gyermekjóléti szolgáltatás feladatait, valamint a családsegítés
Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.”
„(2) A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek testi, lelki egészségének, családban
történő nevelésének elősegítése érdekében végzett tevékenység, melyet a Gyvt. 39 40. § (1), (2) bekezdései alapján az Esély Szociális Társulás Szociális és
Gyermekjóléti Központ a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó egyéb
intézmények és szervezetekkel való együttműködés keretében látja el.

12. §.
Gyermekek és családok átmeneti gondozása
45

A 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése által módosítva. Hatályos: 2016. április 23-tól.

46

A 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 4. §-a által módosítva. Hatályos: 2016. április 23-tól.
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(1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb
szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról,
mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről,
lakhatásáról kell gondoskodni.
(2) 47 A gyermekek és a családok átmeneti gondozásáról az önkormányzat ellátási
szerződés útján gondoskodik. A férőhely-kijelölésről, a szerződés alapján, az Esély
Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ javaslatára a Polgármesteri
Hivatal intézkedik.

IV. FEJEZET
SZOCIÁLIS KEREKASZTAL
13. §.
(1) A Képviselő-testület a helyi szociális, gyermekvédelmi ellátórendszer közötti
információ nyújtására az állampolgárok nagy részét érintő döntések,
intézkedések, jogszabály-tervezetek véleményezésére szociális kerekasztalt hoz
létre. Feladata a szociális koncepcióban meghatározott célkitűzések folyamatos
figyelemmel kísérése.
(2) 48 Tagjai: az önkormányzat szociális ügyekért felelős alpolgármestere, a Szociális
és Egészségügyi Bizottság elnöke, a Polgármesteri Hivatal Szociális és
Egészségügyi Irodájának vezetője, az önkormányzat szociális és gyermekjóléti
intézményeinek vezetői, települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei, az Idősügyi
Tanács elnöke, az Önkormányzattal megállapodást kötött szociális karitatív és
gyermekjóléti feladatokat ellátó civil szervezetek képviselői, valamint az
Önkormányzattal ellátási szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók képviselői.
(3) A szociális kerekasztal tagjai maguk közül 4 év időtartamra elnököt választanak.
Az elnök feladata a szociális kerekasztal képviselete, az ülések összehívása,
vezetése.
49
(4) A szociális kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart
ülés.

V. FEJEZET
JOGOSULTAK ÉRDEKVÉDELME
47

A 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 5. §-a által módosítva. Hatályos: 2016. április 23-tól.

48

A 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 6. §-a által módosítva. Hatályos: 2016. április 23-tól.
A 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 6. §-a által módosítva. Hatályos 2010. december 18-tól.

49
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14. § 50
VI. FEJEZET
TÉRÍTÉSI DÍJAK
15. §
(1) 51 Az intézményi és személyi térítési díjak mértéke a Gyvt. 147.§-150.§, valamint a
328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet vonatkozó szabályainak megfelelően kerül
megállapításra.
(2) 52
(2)

53

(3)

54

A kötelezett által fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja
meg melyről az ellátás igénybevétele után, de legkésőbb az igénybevételtől
számított harminc napon belül írásban értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet.
A személyi térítési díjat a Gyvt. 146.§ (2) bekezdésében meghatározott személy
köteles megfizetni.

(4)

55

(6)

56

(7) 57
(8). 58
(9) 59
(10)

60

Az Önkormányzat által ellátási szerződés keretében biztosított szolgáltatások
térítési díját a szolgáltató fenntartója, a Szt. és a Gyvt. által szabályozottak
szerint állapítja meg.

50

A 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2010.
december 18-tól.
51
A 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a által módosítva. Hatályos 2012. április 28-tól.
52
A 43/2011. (X.29.) önkormányzati rendelet 12. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2011. október
29-től.
53
A 35/2006. (VI.21.) rendelet 21. §-a által módosítva. Hatályos 2006. július elsejétől.
54
A 43/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 12. §-a által módosítva. Hatályos 2011. október 29-től.
55
A 22/2005. (III.23.) rendelet 5. §-a által hatályát vesztett szöveg.
56
A 22/2005. (III.23.) rendelet 5. §-a által hatályát vesztett szöveg.
57
A 22/2005. (III.23.) rendelet 5. §-a által hatályát vesztett szöveg.
58
A 10/2009. (IV.27.) rendelet 3. §-a által hatályát vesztett szöveg. Nem hatályos 2009. június elsejétől.
59
A 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2010.
december 18-tól.
60
A 35/2006. (VI.21.) rendelet 23. §-a által kiegészítve. Hatályos 2006. július elsejétől.
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61

(11) – (13)
16. §.
Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe
venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjénél be kell jelenteni. A bejelentést
követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének
kötelezettsége alól.
VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
17. §.
(1) E rendelet 2004. május 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A kihirdetéssel hatályát veszti Budaörs Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2000. (III.17) ÖKT sz., 14/2003. (IV.18.) ÖKT. sz. rendeletei “A
felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról”.
(3)

62

Budaörs, 2004. április 16.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Tevanné dr. Südi Annamária
jegyző

61

A 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 9. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2010.
december 18-tól.
62
A 22/2005. (III.23.) rendelet 5. §-a által hatályát vesztett szöveg.
11

A 24/2004. (IV.20.) ÖKT. rendelet 2004. április 20-án a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság
út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Erdős Károlyné
irodavezető
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1. számú melléklet 63

63

A 43/2011. (X.29.) önkormányzati rendelet 12. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2011. október
29-től.
13

64

A 43/2011. (X.29.) önkormányzati rendelet 12. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2011. október
29-től.
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3. számú melléklet 65

65

A 24/2008. (IV.29.) rendelet 13. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2008. május elsejétől.
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4. számú melléklet 66

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

66

Szociális
alapszolgáltatások

Szolgáltatást nyújtó intézmény
neve, címe

Szolgáltatást nyújtó
intézmény fenntartója

Étkeztetés

Gondviselés Háza
2040 Budaörs, Clementis u. 20.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Házi segítségnyújtás

Gondviselés Háza
2040 Budaörs, Clementis u. 20.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

Gondviselés Háza
2040 Budaörs, Clementis u. 20.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Időskorúak nappali ellátása
(Idősek Klubja)

Gondviselés Háza
2040 Budaörs, Clementis u. 20.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fogyatékos személyek
nappali ellátása (Fejlesztő
Napközi)

Gondviselés Háza
2040 Budaörs, Clementis u. 20.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Családsegítés

Esély Szociális Társulás Szociális és
Gyermekjóléti Központ
2040 Budaörs, Szivárvány u. 3.

Esély Szociális Társulás

Támogató szolgáltatás

Esély Szociális Társulás Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat Támogató
Szolgálat
2040 Budaörs, Szivárvány u. 5.

Esély Szociális Társulás

A 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése által módosítva. Hatályos: 2016. április 23-tól.
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Utcai szociális munka

Szociális intézményi
ellátások
Hajléktalanok átmeneti
elhelyezése (Éjjeli
menedékhely)

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58- Magyar Máltai Szeretetszolgálat
60.
Szolgáltatást nyújtó intézmény
neve, címe

Szolgáltatást nyújtó
intézmény fenntartója

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58- Magyar Máltai Szeretetszolgálat
60.

Időskorúak átmeneti
elhelyezése (Idősek
Otthona)

Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség
2040 Budaörs, Zombori u. 68-70.

Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség

Időskorúak bentlakásos
elhelyezése (Idősek
Otthona)

Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség
2040 Budaörs, Zombori u. 68-70.

Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösség

Gyermekjóléti alapellátások

Szolgáltatást nyújtó intézmény
neve, címe

Szolgáltatást nyújtó
intézmény fenntartója

Gyermekjóléti szolgáltatás

Esély Szociális Társulás Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat
2040 Budaörs, Petőfi S. u. 1.

Esély Szociális Társulás

Gyermekek napközbeni
ellátása (Bölcsőde)

Egyesített Bölcsődei Intézmények
Pitypang Bölcsőde
2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 17/A.

Budaörs Város Önkormányzata

Százszorszép Bölcsőde
2040 Budaörs, Lévai u. 35.

Gyermekek átmeneti
gondozása

Fészek Gyermekvédő Egyesület
2030 Érd, Karolina u. 3.

Fészek Gyermekvédő Egyesület

Családok átmeneti otthona

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat
Egyesület
2045 Törökbálint, Köztársaság tér 7.

Sorsunk és Jövőnk
Szeretetszolgálat Egyesület
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5. számú melléklet 67
Intézményi térítési díj számítás

Egyesített Bölcsődei Intézmények 2020. évi önköltségszámítása
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkáltatói járulékok

408 743 000 Ft
79 407 000 Ft

Dologi kiadások

103 391 000 Ft

Éves összes költség, tervezett kiadás

591 541 000 Ft

Élelmezési tervezett nyersanyag költség
(áfával növelt összeg)
Szolgáltatási összköltség
Nyitvatartási napok száma (költségvetési
törvény alapján)
Tervezett ellátotti létszám
Önkormányzati önköltség fő/nap
Állami támogatás
Intézményi térítési díj 1 ellátottra 1
napra

21 520 912 Ft
570 020 088 Ft
231 nap
195 fő + 3 SNI
11 292 Ft
282 291 700 Ft
6 197 Ft

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (2) bekezdése,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet
9. § alapján a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozására
megállapított intézményi térítési díj 0 Ft.
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A 7/2020. (IV.03.) önkormányzati rendelet 1. §-a által módosítva. Hatályos: 2020. április 4-től.
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