Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
14/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló
24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerinti
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV.20.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni:
a) a jogosult vagy törvényes képviselője kérelme alapján,
b) az intézmény házirendjének súlyos megsértése esetén,
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.”
2. §
(1) A R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bölcsőde ellátást biztosít:
a) budaörsi lakcímmel rendelkező gyermek,
b) Budaörs Város érdekében közfeladatot ellátó munkavállaló gyermeke,
c) Budaörsön munkát vállaló szülő gyermeke
részére.”
(2) A R. 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(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.”
3. §
Az R. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
4. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budaörs, 2017. április 26.

Wittinghoff Tamás

Dr. Bocsi István

polgármester
jegyző
A 14/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2017. április 28. napján a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre
került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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1. számú melléklet a 14/2017. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelethez
Intézményi térítési díj számítás
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS
2017. év
Pitypang
Bölcsőde és Gyk.

Személyi juttatások konyhai költség nélkül

Százszorszép
Bölcsőde

185 662 000 Ft

134 081 000 Ft

48 370 000 Ft

34 383 000 Ft

234 032 000 Ft

168 464 000 Ft

14 732 000 Ft

11 303 000 Ft

219 300 000 Ft

157 161 000 Ft

230 nap

230 nap

98 fő

84 fő

9 729 Ft

8 135 Ft

49 657 050 Ft

41 504 400 Ft

169 542 950 Ft

115 656 600 Ft

Állami normatíva (nap/fő)

2 203 Ft

2 148 Ft

Intézményi térítési díj (nap/fő)

7 526 Ft

5 987 Ft

Dologi kiadások konyhai költség nélkül
Kiadások összesen
Élelmezési nyersanyag (áfával növelt
összeg)
Szolgáltatási önköltség
Nyitvatartási napok száma (költségvetési
törvény alapján)
2017. tervezett létszám
Önköltség (szolgáltatási.önktg/nap/fő)
Állami normatíva
Önkormányzati finanszírozás
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