Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7/2018. (IV.27.) 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, 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. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz.
melléklete lép.
2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budaörs, 2018. április 25.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Dr. Bocsi István
jegyző

A 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2018. április 27. napján a Polgármesteri Hivatal
(Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető

1. számú melléklet a 7/2018. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelethez
Intézményi térítési díj
számítás
Egyesített Bölcsődei Intézmények 2018. évi
önköltségszámítása
Megnevezés
Személyi juttatások

341 135 000
Ft

Munkáltatói járulékok

74 345 000 Ft

Dologi kiadások

96 737 000 Ft

Éves összes költség, tervezett
kiadás
Élelmezési tervezett nyersanyag
költség (áfával növelt összeg)

512 217 000
Ft

Szolgáltatási összköltség

20 306 792 Ft
491 910 208 Ft

Nyitvatartási napok száma
(költségvetési törvény alapján)

230 nap

Tervezett ellátotti létszám

195 fő

Önkormányzati önköltség fő/nap
Állami támogatás
Egy napra jutó költségvetési
támogatás
Önkormányzat költsége 1 ellátottra
1 évre
Intézményi térítési díj 1 ellátottra
1 napra

10 968 Ft
154 860 500 Ft
3 453 Ft
1 728 460 Ft
7 515 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.

