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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
24/2016. (IX.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: R.)
2. §-a 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 az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési
és felnőttképzési szerv (e rendelet alkalmazásában továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) által
fenntartott nevelési-oktatási intézményben, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által
biztosított e rendelet hatálya alá tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekek napközbeni ellátása
aa) bölcsőde
 időszakos gyermekfelügyelet
 játszócsoport (játszóház)
 otthoni gyermekgondozás
b) gyermekétkeztetés
ba) óvodai napközbeni ellátás (Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és
Kollégium esetén a kollégiumban elhelyezett is)
bb) általános iskolai napközbeni ellátás
bc) középfokú iskolai napközbeni ellátás
bd) általános és középfokú iskolai kollégiumi ellátás”
2. §
(1) A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 4. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó ellátásokért a tárgyhót megelőzően, az intézmények által
meghirdetett befizetési napokon kell a térítési díjat megfizetni. Az Etelka Portálhoz hozzáférést
biztosító intézményekben az étkezés megrendelése, a térítési díj megfizetése és az étkezés lemondása
a Portálon keresztül is történhet. Online rendelés, bankkártyás fizetés esetén a tárgyhót megelőző
hónap 27-ig kell a térítési díjat megfizetni. A gyermekétkeztetés esetében az ellátás igénybevétele a
térítési díj határidőre történő befizetésével, vagy ingyenes étkezésre jogosultak esetében az étkezés
megrendelésével biztosítható. Amennyiben a gyermek az étkezést hiányzás miatt nem veszi igénybe,
a szülő köteles ezt bejelenteni, és az étkezést lemondani, illetve gondoskodhat az étel elszállításáról,
melynek részletes módját és feltételeit az egyes intézmények erre vonatkozó szabályzatai
tartalmazzák. Ha az ingyenes étkezésre jogosult gyermek szülője a lemondásnak, illetve
elszállításnak nem tesz eleget, úgy a hiányzást követő második tanítási/nevelési naptól az étkezés
szüneteltetésre kerül a szülő ellenkező tartalmú nyilatkozatáig. „
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(2) A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények esetében, továbbá
gyermekétkeztetés tekintetében a köznevelési fenntartó fenntartásában, Szeged Megyei Jogú Város
közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézmények esetében ha az ellátott vagy törvényes
képviselője (továbbiakban: kötelezett) a fizetendő személyi térítési díj összegét vitatja, az erről szóló
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásbeli kérelemmel a Jegyzőhöz fordulhat.”
3. §
A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A R. 5. § (1) bekezdésében, továbbá a 6.§-ban foglalt foglalt térítési díjat papír alapú étkezési
utalvánnyal – Erzsébet, Ticket Restaurant, Sodexo utalvánnyal – és/vagy készpénzzel, illetve az
Etelka Portálhoz hozzáférést biztosító intézményekben a Portálon történő online rendelés esetén
bankkártyával lehet megfizetni. ”
4.§
A R. 7/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A térítési díjat a gyermek törvényes képviselője a R. 7. §-ában meghatározott módon köteles
befizetni.”
5.§
A R. mellékletének I. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) napos bölcsőde:
Bölcsőde neve

Címe

Férőhely
(fő)

Dobó utcai Bölcsőde

Szeged, Dobó u. 44-46.

30

Kiskundorozsmai
Bölcsőde

Szeged, Tas u. 8.

48

Cső utcai Bölcsőde

Szeged, Cső u. 1.

1

Rókusi krt.-i
Bölcsőde

Szeged, Rókusi krt. 37-39.

72

Gyík utcai Bölcsőde

Szeged, Gyík u. 17.

117

Agyagos utcai
Bölcsőde

Szeged, Agyagos u. 40.

108

Csillag téri Bölcsőde

Szeged, Tünde tér

94

Szentmihályi
Bölcsőde

Szeged, Óvoda u. 2.

25

Vedres utcai Bölcsőde Szeged, Vedres u. 15.

83

3
Vitéz utcai Bölcsőde

Szeged, Vitéz u. 8.

84

Petőfi S.sgt.-i
Bölcsőde

Szeged, Petőfi S.sgt.63.

48

Siha közi Bölcsőde

Szeged, Siha köz 4.

96

Szőregi Bölcsőde

Szeged, Szerb u. 21.

24

Töltés utcai Bölcsőde Szeged, Töltés u. 44.

44

Hajlat utcai Bölcsőde Szeged, Hajlat u. 2.

108

Összesen:

982
„
6. §
Záró rendelkezések

(1) E rendelet – a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 5. §-a 2016. november 1. napján lép hatályba.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
jegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. szeptember 23. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében

