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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
11/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben
nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2013. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben
nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bölcsődei ellátásra vonatkozó felvétel iránti kérelmet SZMJVÖ Bölcsődéi és
Gyermekjóléti Központja Felvételi Szabályzata szerint évente egy alkalommal
meghirdetett beiratkozási időszakban a bölcsődei telephely vezetőjénél, valamint a
soron kívüli felvétel iránti kérelmeket SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja
igazgatójánál kell előterjeszteni jelen rendelet mellékletében meghatározott
igazolások benyújtásával, bemutatásával és nyomtatványok kitöltésével. Az
igénybevételt megelőzi a gyermek lakóhelyén végzett – az ellátást igénybe vevő
életkörülményeinek, szociális helyzetének megismerésére irányuló – családlátogatás.
A bölcsődei ellátás csak jelen rendeletben szabályozott felvételi eljárást követően
nyújtható, a Gyvt. 29. § (2) bekezdés c) pontjára figyelemmel külön eljárás
lefolytatására nincs lehetőség. A felvételi eljárás részletszabályait SZMJVÖ Bölcsődéi
és Gyermekjóléti Központja Felvételi Szabályzata tartalmazza.”
2. §
(1) Az Ör. 8. § (1) bekezdése kiegészül a következő d) és e) ponttal:
„d) a Gyvt. 104. § (1) bekezdés e) pontja alapján az intézmény szakmai munkájának
eredményességével, a szakmai program végrehajtásával, valamint a gazdálkodás
szabályszerűségével és hatékonyságával kapcsolatos,
e) a Gyvt. 104. § (3) bekezdése alapján a házirend, valamint más belső szabályzatok
jogszerűségének ellenőrzésével, valamint a jogsértő házirend és más belső
szabályzat orvoslására való felhívással kapcsolatos”
(2) Az Ör. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási, Szociális és
Sportbizottsága Közgyűléstől átruházott hatáskörben
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a) jóváhagyja – az önkormányzat számára többletkiadást jelentő dokumentumok
esetén a többletköltség elfogadásáról szóló közgyűlési döntést követően, az abban
foglaltakkal összhangban – SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja szervezeti
és működési szabályzatát és szakmai programját (Gyvt. 104. § (1) bekezdés d)
pontja),
b) megsemmisíti a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c) és e) pontja alapján végzett
ellenőrzés során feltárt jogszabálysértő házirendet és más belső szabályzatokat,
amennyiben a SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja igazgatójának
megküldött jogszabálysértés orvoslására való felhívás eredménytelen volt (Gyvt.
104. § (3) bekezdése).”
3. §
Az Ör. Melléklete III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. Egy ellátottra jutó (otthoni gyermekgondozás esetén egy családra jutó)
szolgáltatási önköltség
bölcsődei ellátás:
7.418,- Ft/nap,
játszócsoport (játszóház):
453,- Ft/óra,
időszakos gyermekfelügyelet:
519,- Ft/óra,
otthoni gyermekgondozás:
2.215,- Ft/óra.
Számított intézményi térítési díj
Bölcsődei ellátás esetén a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetési
törvényben biztosított támogatás különbsége, azaz 2.211,- Ft, melyből
étkezés nyersanyagnorma (ÁFÁ-val): 480,- Ft/nap,
bölcsődei gondozás:
1.731,- Ft/nap.
Fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj:
bölcsődei ellátás:
étkezés nyersanyagnorma (ÁFÁ-val): 480,- Ft/nap,
bölcsődei gondozás:
200,- Ft/nap,
játszócsoport (játszóház):
250,- Ft/óra,
időszakos gyermekfelügyelet:
300,- Ft/óra,
otthoni gyermekgondozás:
ingyenes.”
4. §
Az Ör. 2. §-ában az „alapellátások” szövegrész helyébe az „alap- és természetbeni
ellátások” szöveg lép.
5. §
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014.(XI.24.)
önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság
I. Hatásköre: 10./ és 11./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„10./ Jóváhagyja – az önkormányzat számára többletkiadást jelentő dokumentumok
esetén a többletköltség elfogadásáról szóló közgyűlési döntést követően, az abban
foglaltakkal összhangban – SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja szervezeti
és működési szabályzatát és szakmai programját.
(3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja)
11./ Megsemmisíti a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c) és e) pontja alapján végzett
ellenőrzés során feltárt jogszabálysértő házirendet és más belső szabályzatokat,
amennyiben a SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja igazgatójának
megküldött jogszabálysértés orvoslására való felhívás eredménytelen volt.
(3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja)”
6. §
(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon
lép hatályba.
(2) Jelen rendelet 2. §-a és 5. §-a a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

Dr. Botka László s.k.
polgármester

Dr. Martonosi Éva s.k.
jegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. április 26. napján tartott
ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében

