Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem
helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (1) bekezdésében, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3)
bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. §. (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48.
§ (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, 115. §
(3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, 131. § (1) bekezdésében, 151. § (4a)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §

A rendelet 5. melléklete helyébe az alábbi 5. melléklet lép:
„5. melléklet a 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
Intézményi térítési díjak

Ellátási forma

Megállapított térítési díj

Szociális étkeztetés
401,6 Ft/nap
Szociális étkeztetés
500,- Ft/nap
házhozszállítással
Étkeztetés házhozszállítással
515,7 Ft/nap
Kecskéd
Házi segítségnyújtás
650,- Ft/óra
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
100,- Ft/nap
Nappali ellátást nyújtó intézmény
Idősek Klubja
Napközbeni tartózkodás
200,- Ft/nap
Étkeztetés igénybevételével
401,6 Ft/nap
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
Idősek Átmeneti Otthona
Napi térítési díj
3.500,- Ft/nap
Gyermekek átmeneti gondozása
Családok Átmeneti Otthona
Napi térítési díj
1.645,- Ft/nap
Havi térítési díj
49.350,- Ft
Gyermekek napközbeni ellátása
Bölcsődei reggeli
0 Ft/nap
Bölcsődei tízórai
0 Ft/nap
Bölcsődei ebéd
0 Ft/nap
Bölcsődei uzsonna
0 Ft/nap
Bölcsődei étkeztetés térítési díja
0 Ft/nap
Bölcsődei gondozás díja
0 Ft/nap
Bölcsődei étkeztetés: reggeli + tízórai + ebéd + uzsonna
A fenti díjak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.”

2. §

E rendelet 2020. február 1. napján lép hatályba és 2020. február 2. napján hatályát veszti.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. január 30.

Dr. File Beáta
jegyző
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