Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (VII.2.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem
helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 19. § (2) bekezdésben, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2015.
(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„b) az általa életvitelszerűen lakott ingatlannal határos járda, (járda hiányában legfeljebb az
ingatlannal határos 5 méteres körzeten belüli területet) tisztántartásáról, síkosságmentesítéséről megfelelően gondoskodik”

2. §

A rendelet 4. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) az általa életvitelszerűen lakott ingatlan területén a kérelmező biztosítja a fertőző betegségek és
a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998.
(VI.3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakat.”

3. §

A rendelet 4. § (8) bekezdés d) pontja törlésre kerül.

4. §

A rendelet 5. melléklete helyébe az alábbi 5. melléklet lép:

„5. melléklet a 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Intézményi térítési díjak

Ellátási forma
Étkeztetés
Étkeztetés házhozszállítással
Étkeztetés házhozszállítással
Kecskéd
Házi segítségnyújtás
Nappali ellátást nyújtó intézmény
Idősek Klubja
Napközbeni tartózkodás
Étkeztetés esetén
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Idősek Átmeneti Otthona
Napi térítési díj
Havi térítési díj
Gyermekek átmeneti gondozása
Családok Átmeneti Otthona
Napi térítési díj
Havi térítési díj
Gyermekek napközbeni ellátása
Bölcsődei reggeli
Bölcsődei tízórai
Bölcsődei ebéd
Bölcsődei uzsonna

Megállapított térítési díj
330,- Ft/nap
425,- Ft/nap
435,- Ft/nap
610,- Ft/óra

150,- Ft/nap
330,- Ft/nap

3.210,- Ft/nap
96.300,- Ft/hó

1.445,- Ft
43.350,- Ft
62,- Ft/nap
22,- Ft/nap
149,- Ft/nap
67,- Ft/nap

Bölcsődei étkeztetés térítési díja
Bölcsődei gondozás díja

300,- Ft/nap
0

Bölcsődei étkeztetés: reggeli+tízórai+ebéd+uzsonna
A fenti díjak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.”
5. §

A rendelet 6. melléklete helyébe az alábbi 6. melléklet lép:
„6. melléklet a 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjai az oktatási intézményekben

A.
Ellátási forma
1. Óvodai reggeli
2. Óvodai ebéd
3. Óvodai uzsonna
4. Óvodai ellátás
5. Általános iskolai reggeli
6. Általános iskolai ebéd
7. Általános iskolai uzsonna
8. Általános iskolai napközi
9. Általános iskolai kollégium
10. Középiskolai reggeli
11. Középiskolai ebéd
12. Középiskolai vacsora
13. Középiskolai kollégium

B.
Megállapított térítési díj
62,- Ft/nap
187,- Ft/nap
62,- Ft/nap
311,- Ft/nap
64,- Ft/nap
267,- Ft/nap
64,- Ft/nap
395,- Ft/nap
639,- Ft/nap
187,- Ft/nap
292,- Ft/nap
244,- Ft/nap
723,- Ft/nap

Óvodai ellátás: reggeli+ebéd+uzsonna
Általános iskolai napközi: reggeli+ebéd+uzsonna
Általános iskolai kollégium: napközi+középiskolai vacsora
Középiskolai kollégium: reggeli+ebéd+vacsora
A fenti díjak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. „
6. §

E rendelet 2017. július 3. napján lép hatályba, és 2017. július 4. napján hatályát veszti.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. július 2.

Dr. File Beáta
jegyző
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