Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.31.) sz. rendelete a
Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások
igénybevételéről
(Egységes szerkezetben a 12/2006.(III.31.) sz., a 2/2007.(I.26.) sz., a 9/2007.(III.30.) sz., a 16/2007.(VI.29.) sz., a
21/2007. (XI. 30.), a 23/2007.(XII.14.) sz., a 7/2008.(III.28.) sz., a 13/2008.(V.30.) sz.,
a 17/2008. (VII. 16.) sz., a 19/2008.(IX.26.) sz, a 29/2008.(XII.19.) sz., a 31/2009.(XII.18.) sz. a 11/2010.(V.28.) a
25/2010.(XII.17.), az 5/2011.(II.25.), 8/2011.(III.25.) valamint a 22/2011.(XI.25.) sz. rendelettel)
Dorog Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény
16.§ (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a
továbbiakban Sztv.) 92.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
E rendelet célja a személyes gondoskodást nyújtó ellátási formáinak, az ellátásokra való jogosultság feltételeinek
meghatározása.
1
1. §
(1)

6

A rendelet hatálya az alább felsorolt ellátásokra terjed ki:
Szociális alapszolgáltatások:
– szociális információs szolgáltatás
Szakosított ellátás:
– bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ
Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény:
– Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde Dorog

(2)

4

(3)

2

A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ keretén belül működő Idősek Otthona ellátási területe a dorogi
és az esztergomi kistérség településeinek közigazgatási területe
Hatályon kívül helyezve
2. §

(1) Dorog Város Önkormányzata létrehozza az Sztv. 61.§-ában szabályozott szociális információs szolgáltatást.
(2) A szolgáltatás helyszíne: Dorog Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati és
Okmányirodája (Dorog, Bécsi út 71. „B” épület).
(3) A szolgáltatás elérhetőségének időpontja: az ügyfélszolgálati és okmányiroda ügyfélfogadási ideje.
3. §
(1)

3

A kérelem benyújtásának helye:

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ
Dorog, Otthon tér 3.
5

Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde Dorog vezetője
Dorog, Schmidt Villa kert, 13/2. hrsz.

1

Módosította a 12/2006.(III.31.) rendelet
Hatályon kívül helyezte a 8/2011.(III.25.) rendelet
3
Módsoította a 8/2011.(III.25.) rendelet
4
Módsoította a 31/2009.(XII.18.) rendelet
5
Módsoította a 31/2009.(XII.18.) rendelet
6
Módosította a 8/2011.(III.25.) rendelet
2

2

(2) Az intézményvezető intézkedése elleni panaszt vagy fellebbezést az Emberi erőforrás Bizottsága bírálja el.
3/A §.

4

3/B §

5

4. §
(1) Az intézményi gondozottak egészségének védelme érdekében a szakosított ellátást nyújtó intézményben új
felvételre csak negatív bakterológiai vizsgálati eredmény igazolásával kerülhet sor.
5. §

(1)

6

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért, a városi bölcsődében az ideiglenes

gyermekfelügyelet igénybevételéért, valamint a gyermekek étkeztetéséért fizetendő térítési díj mértékét e
rendelet „1-5”. mellékletei tartalmazzák.
1

(2) Hatályon kívül helyezve

6. §
A szakosított ellátást nyújtó intézmények házirendjét az intézményvezető köteles a rendelet hatálybalépését
követő 1 hónapon belül elkészíteni.

(1)
3

(2) A szociális intézmények házirendjét az Emberi erőforrás Bizottsága bírálja el..
7. §
(1) A jogosult és hozzátartozójának – az intézményi jogviszony megsértésével, valamint az ellátás
körülményeivel kapcsolatos – kifogásait az intézmény érdekképviseleti fóruma bírálja el.
(2) Az érdekképviseleti fórum tagjai:
az ellátottak, illetve hozzátartozóik képviselői: 3 fő
az intézmény dolgozóinak képviselői: 2 fő
a fennálló helyi önkormányzati képviselője: 1 fő
(3) Az érdekképviseleti fórumot az intézményvezető köteles a rendelet hatálybalépését követő 1 hónapon belül
megszervezni.

1

Hatályon kívül helyezte a 9/2007.(III.30.) sz. rendelet
Módosította a 25/2010.(XII.17.) rendelet
3
Módosította a 25/2010.(XII.17.) rendelet
4-5
Hatályon kívül helyezte a 8/2011.(III.25.) rendelet
6
Módosította az 5/2011.(II.25.) rendelet
2

8. §
(1)
(2)

3
4

A bentlakásos szociális intézményben fizetendő személyi térítési díjat a fenntartó állapítja meg.
Hatályon kívül helyezve
9. §

Az e rendeletben meghatározott ellátások igénylésére elektronikus úton nincs lehetőség.

10. §

E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kihirdetés napja: 2006. január 31.
Hatálybalépés napja: 2006. február 1.
1
a.) A R. 1-3. és 5. számú melléklete hatálybalépésének napja: 2012. január 1.
b.) A R. 4. sz. melléklete hatálybalépésének napja: 2012. január 1.
2
(5) Hatályon kívül helyezve
(6) E rendelet hatályba lépésével a többször módosított 30/2005.(X.3.) sz. helyi önkormányzati
rendelet hatályát veszti.
(1)
(2)
(3)
(4)

Dr. Tittmann János
polgármester

1

Módosította a 22/2011.(XI.25) rendelet
Hatályon kívül helyezte a 29/2008.(XII.19.) rendelet
3
Módosította a 25/2010. (XII.17.) rendelet
4
Hatályon kívül helyezte a 25/2010.(XII.17.) rendelet
2

Kecskésné Patos Szilvia
jegyző

1.számú melléklet1

1

Hatályon kívül helyezte a 8/2011.(III.25) rendelet

2. sz. melléklet1

1

Hatályon kívül helyezte a 8/2011.(III.25.) rendelet

1

3. sz. melléklet

Az Idősek Otthonában 2012. évben fizetendő térítési díj: 91.350,- Ft/fő/hó
Egy napra eső térítési díj: 3.050,- Ft/fő/nap

Az Idősek Otthona demens betegeket ellátó részlegében 2012. évben fizetendő térítési díj: 91.350Ft/fő/hó
Egy napra eső térítési díj: 3.050,- Ft/fő/nap

A Dr. Magyar Károly Bölcsődében 2011. évben az időszakos gyermekfelügyelet térítési díja: 500,- Ft/óra.

1

Módosította a 22/2011.(XI.25.)

1

4. sz. melléklet

2012. január 01-től fizetendő étkezési térítési díjak
Étkeztetés
Bölcsődei teljes (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
Reggeli

94.-

Tízórai

46.-

Ebéd

326.-

Uzsonna

94.-

Étkeztetés
Óvodai teljes (reggeli, ebéd, uzsonna)

nyersanyagnorma
(ÁFA nélkül)
311.-

Reggeli

63.-

Ebéd

208.-

Uzsonna

40.-

Iskolai teljes ellátás:

427.-

Tízórai

90.-

Ebéd

251.-

Uzsonna

86.-

Idősek Otthona:

713.-

Reggeli

99.-

Ebéd

329.-

Vacsora

285.-

x 2012

1

Nyersanyagnorma + 50 %
nyersanyagköltség
(ÁFA nélkül)
x560.-

Módosította a 22/2011.(XI.25.)

1

5.sz. melléklet

1

Hatályon kívül helyezte a 8/2011.(III.25.) rendelet

