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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
23/2017. (VI. 27.) 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 gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében 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.)
2. § bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § 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, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési
szerv (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) által fenntartott
nevelési-oktatási intézményben, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított e
rendelet hatálya alá tartozó gyermekjóléti alapellátások:”
2. §
Az Ör. 4. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A gyermekétkeztetés esetében az ellátás igénybevétele az étkező ellátott vagy törvényes
képviselője (a továbbiakban: kötelezett) kérelmére, a térítési díj határidőre történő befizetésével, vagy
ingyenes étkezésre jogosultak esetében az intézményekre vonatkozóan meghirdetett befizetési
napokon személyesen, az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, illetve online rendelés
esetén a felületen történő étkezés megrendelésével biztosítható. A személyi térítési díjat
gyermekétkeztetés és gondozási díj tekintetében a tárgyhót megelőzően az intézményekre
vonatkozóan meghirdetett befizetési napokon, egyéb, e rendelet hatálya alá tartozó ellátások esetén
az ellátás igénybevételekor kell megfizetni.
Az Etelka Portálhoz hozzáférést biztosító intézményekben az étkezés megrendelése, a térítési díj
megfizetése a Portálon keresztül is történhet. Online rendelés, bankkártyás fizetés esetén tárgyhót
megelőző hónap 27-ig kell a térítési díjat megfizetni.
(2) Amennyiben a gyermek az étkezést távollét vagy intézményi jogviszony megszűnése miatt nem
veszi igénybe, a kötelezett köteles ezt bejelenteni bölcsődei étkeztetés esetén Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja bölcsődei telephelye vezetőjének,
óvodai étkeztetés esetén az adott óvodai tagintézmény vezetőjének, köznevelési fenntartó
fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményi étkeztetés esetén a Nevelési-Oktatási
Intézmények Gazdasági Szolgálatának és az étkezést lemondani, illetve gondoskodhat az étel
elszállításáról, melynek részletes módját és feltételeit az egyes intézmények erre vonatkozó
szabályzatai és a hatályos „Tájékoztató a közétkeztetés rendjéről” tartalmazzák.
A lemondás az Etelka Portálon is történhet.
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(3) Ha a kötelezett a fizetendő személyi térítési díj összegét vitatja, az erről szóló értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül írásbeli kérelemmel a Jegyzőhöz fordulhat.
(4) A Jegyző az e rendeletben szabályozott ellátások igénybevétele kapcsán keletkezett díjhátralékot
a kötelezett szociális, jövedelmi és vagyoni helyzete mérlegelésével
a) elengedheti, amennyiben a kötelezett egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét nem éri el,
b) csökkentheti, amennyiben a kötelezett egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét nem éri el,
c) részletfizetést engedélyezhet, amennyiben a kötelezett egy főre jutó havi jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem éri el.”
3. §
Az Ör. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Bölcsődében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:
a)
reggeli
56,- Ft/adag
tízórai
22,- Ft/adag
ebéd
248,- Ft/adag
uzsonna
52,- Ft/adag
Összesen:
378,- Ft/ellátási nap (+ÁFA)
aa) diétás
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen:

56,- Ft/adag
22,- Ft/adag
248,- Ft/adag
52,- Ft/adag
378,- Ft/adag/ellátási nap (+ÁFA)

(2) Bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 200,- Ft/ellátási nap.
(3) Az intézményi térítési díj:
a) időszakos gyermekfelügyelet igénybevétele esetén 300,-Ft/óra, az 5 órás bérlet ára 1.250,- Ft, a 10
órás bérlet ára 2.500,-Ft, illetve egész napos igénybevétel esetén étkezéssel együtt 2.815,- Ft/nap,
b) játszócsoport (játszóház) igénybevétele esetén 250,-Ft/óra, az 5 órás bérlet ára 1.100,-Ft, a 10 órás
bérlet ára 2.100,-Ft.
c) az otthoni gyermekgondozás ellátási forma igénybevétele ingyenes.
(4) Időszakos gyermekfelügyelet, illetőleg játszócsoport (játszóház) esetén a térítési díj a szolgáltatás
önköltsége:
a) reggeli, tízórai és ebéd
760,- Ft/adag (+ÁFA)
b) tízórai és ebéd
629,- Ft/adag (+ÁFA)
c) ebéd
578,- Ft/adag (+ÁFA)”
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4. §
Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
a) óvoda
tízórai
72,- Ft/adag
ebéd
243,- Ft/adag
uzsonna
64,- Ft/adag
Összesen:
379,- Ft/adag (+ÁFA)
aa) diétás óvoda
tízórai
108,- Ft/adag
ebéd
363,- Ft/adag
uzsonna
97,- Ft/adag
Összesen:
568,- Ft/adag (+ÁFA)
b) általános iskola
tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen:

79,- Ft/adag
306,- Ft/adag
78,- Ft/adag
463,- Ft/adag (+ÁFA)

ba) diétás általános iskola
tízórai
118,- Ft/adag
ebéd
458,- Ft/adag
uzsonna
116,- Ft/adag
Összesen:
692,- Ft/adag (+ÁFA)
c) középfokú iskola
tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen:

86,- Ft/adag
333,- Ft/adag
85,- Ft/adag
504,- Ft/adag (+ÁFA)

ca) diétás középfokú iskola
tízórai
129,- Ft/adag
ebéd
500,- Ft/adag
uzsonna
127,- Ft/adag
Összesen:
756,- Ft/adag
d) kollégium
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
vacsora
Összesen:

187,- Ft/adag
86,- Ft/adag
333,- Ft/adag
85,- Ft/adag
224,- Ft/adag
915,- Ft/adag (+ÁFA)
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da) diétás kollégium
reggeli
280,- Ft/adag
tízórai
129,- Ft/adag
ebéd
500,- Ft/adag
uzsonna
127,- Ft/adag
vacsora
336,- Ft/adag
Összesen:
1372,- Ft/adag (+ÁFA)
(2) A Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben biztosított gyermekétkeztetés
intézményi térítési díja:
a) óvoda (kollégiumban elhelyezett is)
reggeli
91,- Ft/adag
tízórai
45,- Ft/adag
ebéd
204,- Ft/adag
uzsonna
57,- Ft/adag
vacsora
91,- Ft/adag
Összesen:
488,- Ft/adag (+ÁFA)
aa) diétás étkezés
reggeli
91,- Ft/adag
tízórai
45,- Ft/adag
ebéd
204,- Ft/adag
uzsonna
57,- Ft/adag
vacsora
91,- Ft/adag
Összesen: 488,- Ft/adag (+ÁFA)
b) általános iskola (kollégiumban elhelyezett is)
reggeli
136,- Ft/adag
tízórai
68,- Ft/adag
ebéd
260,- Ft/adag
uzsonna
78,- Ft/adag
vacsora
205,- Ft/adag
Összesen:
747,- Ft/adag (+ÁFA)
ba) diétás étkezés
reggeli
136,- Ft/adag
tízórai
68,- Ft/adag
ebéd
260,- Ft/adag
uzsonna
78,- Ft/adag
vacsora
205,- Ft/adag
Összesen:
747,- Ft/adag (+ÁFA)
c) középiskola és középiskolai kollégiumi ellátottak
reggeli
160,- Ft/adag
tízórai
79,- Ft/adag
ebéd
298,- Ft/adag
uzsonna
86,- Ft/adag
vacsora
216,- Ft/adag
Összesen:
839,- Ft/adag (+ÁFA)
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ca) diétás étkezés
reggeli
160,- Ft/adag
tízórai
79,- Ft/adag
ebéd
298,- Ft/adag
uzsonna
86,- Ft/adag
vacsora
216,- Ft/adag
Összesen:
839,- Ft/adag (+ÁFA)”
5. §
Az Ör. 8. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (3) A Közgyűlés
b) a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján a térítési díj hátralék behajtásával
kapcsolatos
hatáskörét a Jegyzőre ruházza.”
6. §
Az Ör. melléklete III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Egy ellátottra jutó (otthoni gyermekgondozás esetén egy családra jutó) szolgáltatási önköltség
bölcsődei ellátás:
6125,-Ft/nap,
játszócsoport (játszóház):
494,-Ft/óra,
időszakos gyermekfelügyelet:
426,-Ft/óra,
otthoni gyermekgondozás:
1642,-Ft/óra.
Számított intézményi térítési díj
(szolgáltatási önköltség és a központi költségvetési törvényben biztosított támogatás különbsége)
bölcsődei ellátás:
étkezés nyersanyagnorma (ÁFÁ-val):
480,- Ft/nap,
bölcsődei gondozás:
2508,- 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.”
Záró rendelkezések
7. §
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI. 24.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 3. számú melléklet A jegyző Közgyűléstől átruházott hatáskörei
szociális ágazatban rész helyébe a következő rendelkezések lépnek:

6
„A jegyző Közgyűléstől átruházott hatáskörei
Szociális ágazatban
1./ Dönt első fokon a rendszeres települési támogatásokkal kapcsolatos ügyekben.
(1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdése, 7/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelet 4-10. §-ai)
2./ Dönt első fokon a szülési támogatás kivételével a rendkívüli települési támogatásokkal kapcsolatos
ügyekben.
(1993. évi III. törvény 45. § (3)-(5) bekezdései, 7/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelet 11-16. §-ai
és 17. §-a)
3./ Dönt első fokon a köztemetés elrendelésével kapcsolatos ügyekben.
(1993. évi III. törvény 48. §-a)
4./ Dönt első fokon az ellátások megtérítésével, az összeg követelésével, elengedésével,
csökkentésével, részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos ügyekben.
(7/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelet 18. §-a és 22. § (5) bekezdése)
5./ Dönt, amennyiben az ellátott vagy törvényes képviselője a személyi térítési díj összegét vitatja.
(3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés, és 8. § (3) bekezdés a) pontja)
6./ Dönt a bölcsődében és a köznevelési intézményekben biztosított ellátás igénybevétele kapcsán
keletkező díjhátralék méltányosságból történő elengedéséről, csökkentéséről, a részletfizetési
kedvezményről. (3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdés)
7./ Dönt a térítési díj hátralék behajtásával kapcsolatos ügyekben. (328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet
16. § (3) bekezdése, 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés b) pontja).”
8. §
(1) Jelen rendelet – a 3. §, a 4. § és a 6. § kivételével – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) E rendelet 3. §-a, 4. §-a és 6. §-a 2018. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
jegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. június 23. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében

