12/1992. (X.29.) sz. rendelet
az önkormányzati bölcsődében bevezetendő gondozási díjról és az
önkormányzat összes oktatási intézményében bevezetendő üzemeltetési
hozzájárulásról

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 96. §. (3) bekezdése illetve 1990. évi LXV. tv. 8. szakasz 1.
pontja alapján az Önkormányzat oktatási illetve gyermekintézményeiben az étkezési szolgáltatáshoz
fizetendő hozzájárulásokat az alábbi rendeletben szabályozza.
1. §
A rendelet hatálya a gondozási díjak tekintetében az Önkormányzat összes bölcsődéjére, az
üzemeltetési hozzájárulás tekintetében az Önkormányzat összes oktatási intézményére kiterjed.
2. §
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete
(1) A gondozási díjat 30 Ft/fő/étkezési napok száma
(2) Az üzemeltetési hozzájárulás összegét 20 Ft/fő/étkezési napok száma mértékben állapítja
meg.
3. §
A gondozási díj ill. üzemeltetési hozzájárulás összegének különösen indokolt esetben történő
mérséklésére az Önkormányzat Szociális és Támogatásügyi Bizottsága - az általa kidolgozott
szempontrendszer szerint - tesz javaslatot a polgármesternek.
4. §
A rendelet 1992. november 1-jén lép hatályba, azonban a befizetésekre visszamenőleges
hatálya nem lehet.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az 1991. évi XX. törvény 96. §. (3) bekezdése illetve az 1990. évi LXV. tv. 8. szakasz 1. pontja
végrehajtásaként a kerületi önkormányzat szabályozza az önkormányzati óvodák és iskolák
szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatos kérdéseket, továbbá az önkormányzat feladat ellátása
során saját hatáskörében gondoskodik az egészségügyi szolgáltatások feltételeinek biztosításáról.

RÉSZLETES INDOKLÁS
1. §
2. §
3. §
4. §

A rendelet megállapítja, hogy hatálya mire terjed ki.
A bevezetendő díj, illetve hozzájárulás mértékét határozza meg.
Meghatározza, hogy ki jogosult a díjtételek csökkentésére.
Ezen záró rendelkezés a hatályba lépés idejét jelöli ki.

B u d a p e s t , 1992. október 29.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző

Dr. Molich Endre sk.
polgármester
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