Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
8/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben
nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben,
tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ának
felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében, a Közgyűlés feladat- és
hatáskörében eljárva polgármesterként a következőket rendelem el:
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben
nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődében és
óvodában, illetve a Gyvt. 21/A. § (3) bekezdésében és (5) bekezdés b) pontjában
foglaltak alapján Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén a tankerületi
központ, illetve a szakképzési centrum (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban
együtt: köznevelési fenntartó) részeként működő nevelési-oktatási intézményben,
illetve szakképző intézményben, valamint a köznevelési fenntartó által fenntartott
kollégiumban Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított, e rendelet
hatálya alá tartozó gyermekjóléti alap- és természetbeni ellátások:
a) gyermekek napközbeni ellátása
aa) bölcsőde
- időszakos gyermekfelügyelet
- játszócsoport (játszóház)
- otthoni gyermekgondozás
b) gyermekétkeztetés
ba) óvodai napközbeni ellátás (Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Klúg
Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény esetén a kollégiumban elhelyezett is)
bb) általános iskolai napközbeni ellátás
bc) középfokú iskolai napközbeni ellátás
bd) általános és középfokú iskolai kollégiumi ellátás”

2. §
Az Ör. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A R. 5. §-ában és 6. §-ában meghatározott térítési díjat készpénzzel, illetve az
Etelka Portálhoz hozzáférést biztosító intézményekben a Portálon történő online
rendelés esetén bankkártyával, QR-kód alapú fizetéssel és Fizetési Kérelemmel lehet
megfizetni.”
3. §
Az Ör. Melléklete III. pontjának a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„a) Egy ellátottra jutó (otthoni gyermekgondozás esetén egy családra jutó)
szolgáltatási önköltség
aa) bölcsődei ellátás:
9753,- Ft/nap,
ab) játszócsoport (játszóház):
493,- Ft/óra,
ac) időszakos gyermekfelügyelet:
693,- Ft/óra,
ad) otthoni gyermekgondozás:
3554,- Ft/óra.
b) Számított intézményi térítési díj
Bölcsődei ellátás esetén a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetési
törvényben biztosított támogatás különbsége, azaz 3260,- Ft, melyből
ba) étkezés nyersanyagnorma (ÁFÁ-val):
514,- Ft/nap,
bb) bölcsődei gondozás:
2746,- Ft/nap.”
4. §
Hatályát veszti a 4. § (1) bekezdésében a „bankkártyás” szövegrész.
5. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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