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.), valamint az 5/2011.(II.25.) 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. §
A rendelet hatálya az alább felsorolt ellátásokra terjed ki:
Szociális alapszolgáltatások:
– étkeztetés
– házi segítségnyújtás
– családsegítés
– szociális információs szolgáltatás
– nappali ellátás: idősek klubja

(1)

Szakosított ellátás:
– bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ
Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény:
– Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde Dorog
(2)

4

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

(3)

2

Dorog Város Önkormányzata Sztv. 62. §-a szerinti étkeztetés keretében azoknak a szociális
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezését biztosítja, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik
számára tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Szociálisan rászorult az a személy, aki
6
a) 60 év feletti
7
b) egészségi állapota miatt rászorult, és ezt háziorvosi véleménnyel igazolja,
c) hajléktalan és ezt lakcímkártyája bemutatásával igazolja.
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
Dorog, Borbála lakótelep 30. szám alatti telephelye
Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde Dorog vezetője
Dorog, Schmidt Villa kert, 13/2. hrsz.

1

Módosította a 12/2006.(III.31.) rendelet
Módosította a 7/2008. (III.28.) rendelet
3
Módosította a 19/2008.(IX.26.) rendelet
4
Módsoította a 31/2009.(XII.18.) rendelet
5
Módsoította a 31/2009.(XII.18.) rendelet
6
Módosította a 11/2010.(V.28.) rendelet
7
Módosította a 11/2010.(V.28.) rendelet
2

2

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

3

A személyes gondoskodás térítési díjából az alábbi kedvezményekben részesülnek az
ellátottak:
(1) Házi segítségnyújtás térítési díjából
a) 120 Ft/óra kedvezményben részesül az a szolgáltatást igénybevevő személy, akinek
a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg:
(2) Szociális étkeztetés térítési díjából
a) 120 Ft/nap kedvezményben részesül az a szolgáltatást igénybevevő személy,
akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg:
b) 20 Ft/nap kedvezményben részesül az a szolgáltatást igénybevevő személy,
akinek rendszeres havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja, de nem éri
el a nyugdíjminimum 300 %-át:
(3) Személyszállítás térítési díjából
a) 130 Ft/km kedvezményben részesül az a szolgáltatást igénybevevő személy, akinek
a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg,
b) 100 Ft/km kedvezményben részesül az a szolgáltatást igénybevevő személy, akinek
a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja.
4

3/B.§

A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díj elengedésének esetei:
(1) Személyi segítés esetén nem kell térítési díjat fizetni.
(2) Személyszállítás esetén nem kell térítési díjat fizetni, ha a szolgáltatást igénybevevő
személy rendszeres havi jövedelme a nyugdíjminimumot nem haladja meg.

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)

5

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
1

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

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.
8. §
(1)
(2)

4
5

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. §

(1) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) Kihirdetés napja: 2006. január 31.
(3) Hatálybalépés napja: 2006. február 1.
1
(4) A R. 1-3. és 5. számú melléklete hatálybalépésének napja: 2011. január 1.
A R. 4. sz. melléklete hatálybalépésének napja: 2010. március 1.
2
(5) Hatályon kívül helyezve
(6) E rendelet hatályba lépésével a többször módosított 30/2005.(X.3.) sz. helyi önkormányzati
rendelet hatályát veszti.

Dr. Tittmann János
polgármester

1

Módosította a 25/2010.(XII.17.) rendelet
Hatályon kívül helyezte a 29/2008.(XII.19.) rendelet
3
Módosította a 25/2010.(XII.17.) rendelet
4
Módosította a 25/2010. (XII.17.) rendelet
5
Hatályon kívül helyezte a 25/2010.(XII.17.) rendelet
2

Tallósi Károly
címzetes főjegyző

1.számú melléklet1

2011. évben a házi segítségnyújtás térítési díja
Az árak általános forgalmi adót nem tartalmaznak

Ellátás
Házi
segítségnyújtás

1

700 Ft/óra

Módosította az 5/2011.(II.25) rendelet

2. sz. melléklet1

2011. évben az étkeztetés és nappali ellátás térítési díja

Ellátás
320Ft/nap
Étkeztetés díja elvitellel
Étkeztetés díja házhoz szállítással

490 Ft/nap

490 Ft/nap
Étkeztetés díja helyben fogyasztással

Nappali ellátás díja (étkezés nélkül)

1

Módosította az 5/2011.(II.25.) rendelet

80 Ft/nap

3. sz. melléklet

1

Az Idősek Otthonában 2011. évben fizetendő térítési díj: 89.440,- Ft/fő/hó
Egy napra eső térítési díj: 2.980,- Ft/fő/nap

Az Idősek Otthona demens betegeket ellátó részlegében 2011. évben fizetendő térítési díj: 89.440 Ft/fő/hó
Egy napra eső térítési díj: 2980,- Ft/fő/nap

A Dr. Magyar Károly Bölcsődében 2011. évben az időszakos gyermekfelügyelet térítési díja: 1.200,Ft/óra.

1

Módosította a 25/2010.(XII.17.) rendelet

1

4. sz. melléklet
2010. március 1-től fizetendő étkezési térítési díjak
Étkeztetés
Bölcsődei teljes (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)

1

nyersanyagnorma
(ÁFA nélkül)
352,-

Reggeli

59,-

Tízórai

29,-

Ebéd

205,-

Uzsonna

59,-

Óvodai teljes (reggeli, ebéd, uzsonna)

293,-

Reggeli

59,-

Ebéd

196-

Uzsonna

38,-

Iskolai teljes ellátás:

403,-

Tízórai

85,-

Ebéd

237,-

Uzsonna

81,-

Idősek Otthona:

672,-

Reggeli

93,-

Ebéd

310,-

Vacsora

269,-

Módosította a 31/2009.(XII.18.) sz. rendelet

1

5.sz. melléklet

Személyi segítés térítési díja: 350 Ft/óra (adómentes)
Személyszállítás térítési díja:150 Ft/km (adómentes)

1

Módosította az 5/2011.(II.25.) rendelet

