Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott
gyermekétkeztetés térítési díjáról

(Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli
el:
1. §
(1)

A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed a Magyarországon élı a
gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdésben meghatározott személyekre.

(2)

A rendelet hatálya kiterjed a 2. § a) pontja esetén az (1) bekezdésben foglalt személyekre,
akik Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel
rendelkeznek.

2. §
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, illetve a Gyvt. 151. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén, az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, Szeged Megyei
Jogú Város Önkormányzata által biztosított e rendelet hatálya alá tartozó gyermekjóléti
alapellátások:
a) gyermekek napközbeni ellátása
aa) bölcsıde
− idıszakos gyermekfelügyelet
− játszócsoport (játszóház)
b) gyermekétkeztetés
ba) óvodai napközbeni ellátás (Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és
Diákotthon esetén a diákotthonban elhelyezett is)
bb) általános iskolai napközbeni ellátás
bc) középfokú iskolai napközbeni ellátás
bd) általános és középfokú iskolai kollégiumi ellátás
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A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának
módja
3. §
(1)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata SZMJVÖ Bölcsıdéi – a rendelet mellékletének
I/a. pontjában feltüntetett – telephelyein biztosítja a kérelmezı igényének megfelelıen, a
személyes gondoskodás keretén belül a gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó gyermekek
napközbeni ellátását.

(2)

A bölcsıdei ellátásra vonatkozó felvétel iránti kérelmet a tavaszi beiratkozási idıszakban
(minden év áprilisban) a bölcsıdei telephely vezetıjénél, az ıszi beiratkozási idıszakban
(minden év októberben) benyújtott, valamint a soron kívüli felvétel iránti kérelmeket
SZMJVÖ Bölcsıdéi igazgatójánál kell elıterjeszteni jelen rendelet mellékletében
meghatározott igazolások benyújtásával, bemutatásával és nyomtatványok kitöltésével. Az
igénybevételt megelızi a gyermek lakóhelyén végzett – az ellátást igénybe vevı
életkörülményeinek, szociális helyzetének megismerésére irányuló – családlátogatás. A
bölcsıdei ellátás csak jelen rendeletben szabályozott felvételi eljárást követıen nyújtható, a
Gyvt. 29. § (2) bekezdés c) pontjára figyelemmel külön eljárás lefolytatására nincs
lehetıség. A felvételi eljárás részletszabályait SZMJVÖ Bölcsıdéi Felvételi Szabályzata
tartalmazza.

(3)

A bölcsıdei felvételrıl az igazgató dönt a Gyvt. 41. § (2) bekezdésében és 42/A. §-ában
foglalt szempontok figyelembevételével.

(4)

Idıszakos gyermekfelügyelet és játszócsoport (játszóház) igénybevételére vonatkozó
kérelmet az érintett bölcsıde vezetıjénél kell elıterjeszteni jelen rendelet mellékletében
meghatározott igazolások benyújtásával, személyes okmányok bemutatásával és
nyomtatványok kitöltésével. A kérelemrıl a bölcsıdei telephely vezetıje dönt az igények
beérkezésének sorrendjében.

(5)

Ha az ellátást igénylı személy, illetve törvényes képviselıje az ellátás igénybevételérıl
szóló (3)-(4) bekezdés szerinti döntést vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétıl
számított 8 napon belül a Polgármesternek címzett, Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott írásbeli kérelmet adhat be.

(6)

A bölcsıdei ellátás igénybevételének megkezdése elıtt, idıszakos gyermekfelügyelet és
játszóház (játszócsoport) esetén az ellátás megkezdésekor a bölcsıdei telephely vezetı és az
ellátást igénybe vevı, illetve törvényes képviselıje megállapodást köt.

(7)

Az ellátásban részesülı, vagy törvényes képviselıje köteles az intézményi ellátásra
jogosultság feltételeit érintı lényeges tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi és
vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül a bölcsıde vezetıjének írásban
bejelenteni.
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Térítési díj
4. §
(1)

E rendelet hatálya alá tartozó ellátásokért a tárgyhót megelızıen, az intézmények által
meghirdetett befizetési napokon kell a térítési díjat megfizetni. A gyermekétkeztetés
esetében az ellátás igénybevétele a térítési díj határidıre történı befizetésével biztosítható.

(2)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények esetében, ha az
ellátott, a törvényes képviselıje vagy a térítési díjat a Gyvt. 146. § (2) bekezdés szerint
megfizetı személy (továbbiakban: kötelezett) a fizetendı személyi térítési díj összegét
vitatja, az errıl szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül írásbeli kérelemmel a
Polgármesterhez fordulhat. A személyi térítési díj méltányosságból történı csökkentésére
vagy elengedésére nincs lehetıség.

(3)

Az ellátást biztosító intézmény vezetıje a díjhátralékról negyedévente tájékoztatást ad a
Polgármesternek.

(4)

A Polgármester a bölcsıdében biztosított ellátás igénybevétele kapcsán keletkezı
díjhátralékot a kötelezett szociális, jövedelmi és vagyoni helyzete mérlegelésével
a) elengedheti, amennyiben a kötelezett egy fıre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét nem éri el,
b) csökkentheti, amennyiben a kötelezett egy fıre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el,
c) részletfizetést engedélyezhet, amennyiben a kötelezett egy fıre jutó havi jövedelme az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el.

(5)

A Polgármester intézkedik Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
intézmények esetében a behajthatatlan hátralék törlésérıl.
5. §

(1)1

(2)2
1
2

Bölcsıdében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:
a)
reggeli és tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen:

70,-Ft/adag
223,-Ft/adag
47,-Ft/adag
340,-Ft/ellátási nap (+ÁFA)

aa) diétás
reggeli és tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen:

70,-Ft/adag
223,-Ft/adag
47,-Ft/adag
340,-Ft/ellátási nap (+ÁFA)

Bölcsıde gondozási díja:
2014. január 01. napjától 200,-Ft/ellátási nap.

Módosította a 36/2013.(XII.23.) Ö. r. 1. § (1) bek. (hatályos 2014. január 1-tıl)
Módosította a 36/2013.(XII.23.) Ö. r. 1. § (2) bek. (hatályos 2014. január 1-tıl)
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(3)

Az intézményi térítési díj:
a) idıszakos 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
2.700,- 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.

(4)

Idıszakos gyermekfelügyelet, illetıleg játszócsoport (játszóház) esetén – amennyiben a
szolgáltatást nem egész nap veszik igénybe – külön étkezésként csak az ebéd igényelhetı,
melynek térítési díja a szolgáltatás önköltsége: 510,-Ft/adag+ÁFA.

6. §
(1)3
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Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
a) óvoda
tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen:

65,- Ft/adag
218,- Ft/adag
58,- Ft/adag
341,- Ft/adag (+ ÁFA)

aa) diétás
ebéd

326,- Ft/adag (+ ÁFA)

b) általános iskola
tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen:

71,- Ft/adag
275,- Ft/adag
70,- Ft/adag
416,- Ft/adag (+ ÁFA)

ba) diétás
ebéd

411,- Ft/adag (+ ÁFA)

c) középfokú iskola
ebéd

299,- Ft/adag (+ ÁFA)

ca) diétás
ebéd

449,-Ft/adag (+ ÁFA)

d) kollégium
reggeli
ebéd
vacsora
Összesen:

168,- Ft/adag
299,- Ft/adag
201,- Ft/adag
668,- Ft/adag (+ ÁFA)

da) diétás ebéd

449,-Ft/adag (+ ÁFA)

Módosította a 36/2013.(XII.23.) Ö. r. 2. §-a (hatályos 2014. január 1-tıl)
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(2)4

A Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthonban biztosított
gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:
a) óvoda (diákotthonban elhelyezett is)
reggeli
82,-Ft/adag
tízórai
41,-Ft/adag
ebéd
183,-Ft/adag
uzsonna
51,-Ft/adag
vacsora
82,-Ft/adag
Összesen:
439,-Ft/adag (+ ÁFA)
aa) diétás étkezés
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
vacsora
Összesen:

82,-Ft/adag
41,-Ft/adag
183,-Ft/adag
51,-Ft/adag
82,-Ft/adag
439,-Ft/adag (+ ÁFA)

b) általános iskola (diákotthonban elhelyezett is)
reggeli
122,-Ft/adag
tízórai
61,-Ft/adag
ebéd
234,-Ft/adag
uzsonna
70,-Ft/adag
vacsora
184,-Ft/adag
Összesen:
671,-Ft/adag (+ ÁFA)
ba) diétás étkezés
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
vacsora
Összesen:

122,-Ft/adag
61,-Ft/adag
234,-Ft/adag
70,-Ft/adag
184,-Ft/adag
671,-Ft/adag (+ ÁFA)

c) középiskola és középiskolai kollégiumi ellátottak
reggeli
143,-Ft/adag
tízórai
71,-Ft/adag
ebéd
268,-Ft/adag
uzsonna
77,-Ft/adag
vacsora
194,-Ft/adag
Összesen:
753,-Ft/adag (+ ÁFA)
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Módosította a 36/2013.(XII.23.) Ö. r. 2. §-a (hatályos 2014. január 1-tıl)
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ca) diétás étkezés
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
vacsora
Összesen:

143,-Ft/adag
71,-Ft/adag
268,-Ft/adag
77,-Ft/adag
194,-Ft/adag
753,-Ft/adag (+ ÁFA)
7. §5

A R. 5. § (1) bekezdésében, továbbá a 6. §-ban foglalt térítési díjat papír alapú étkezési
utalvánnyal – Erzsébet, Ticket Restaurant, Sodexo utalvánnyal – és/vagy készpénzzel lehet
megfizetni.

8. §
(1)

A Közgyőlés
a) a Gyvt. 32. § (4) és (9) bekezdéseiben, 37/A. § (4) bekezdésben foglalt, az ellátás
igénybevételével, illetve megszüntetésével kapcsolatos,
b) a Gyvt. 42. § (5) bekezdése alapján a bölcsıde nyári és munkaszüneti napok körüli – naptár
szerinti munkarendtıl való eltéréssel járó – nyitvatartási rendjének jóváhagyásával
kapcsolatos,
c) a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c) pontja alapján az intézmény gazdálkodásával és a mőködés
törvényességének ellenırzésével kapcsolatos,
d) a Gyvt. 148. § (5)-(6) bekezdései alapján az intézményvezetı által megállapított személyi
térítési díj mértéke ellen benyújtott észrevétel elbírálásával kapcsolatos,
e) a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján a térítési díj hátralék
behajtása, vagy a behajthatatlan hátralék törlésével kapcsolatos,

hatáskörét a Polgármesterre ruházza.
(2)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága
Közgyőléstıl átruházott hatáskörben
a) Jóváhagyja SZMJVÖ Bölcsıdéi Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, szakmai programját,
ellenırzi a házirend, valamint más belsı szabályzatok jogszerőségét amennyiben az
önkormányzat számára többletkiadást nem jelent (Gyvt. 104. § (1) bekezdés d) pontja és
104. § (3) bekezdése).
b) Ellenırzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét (Gyvt. 104.
§ (1) bekezdés e) pontja).
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Módosította a 36/2013.(XII.23.) Ö. r. 3. §-a (hatályos 2013. december 24-tıl)

7
9. §
Záró rendelkezések

(1)
(2)

E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok
igénybevételérıl, valamint a fizetendı intézményi térítési díjakról szóló 58/2006.(XII. 14.)
Kgy. rendelet és az azt módosító 27/2007. (VII. 09.) Kgy. rendelet, 59/2007. (XII. 20.) Kgy.
rendelet, 8/2008. (II. 21.) Kgy. rendelet, 52/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelet, 8/2009. (IV.08.)
Kgy. rendelet, 19/2009. (V. 21.) Kgy. rendelet, 47/2009. (XII. 15.) Kgy. rendelet, 1/2010.
(II. 24.) önkormányzati rendelet, 61/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet, 5/2011. (III.
01.) önkormányzati rendelet, 4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet, 18/2012. (V. 08.)
önkormányzati rendelet, 46/2012. (XII. 03.) önkormányzati rendelet, 56/2012. (XII. 22.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
jegyzı

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2013. február 22-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének Közlönyében
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Melléklet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
és
a
köznevelési
intézményekben
nyújtott
gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati
rendelethez

SZMJVÖ Bölcsıdéi telephelyei, férıhelyei,
az igénybevételhez szükséges nyilatkozatok, igazolások, továbbá a szolgáltatási önköltség és a
számított intézményi térítési díj

I. SZMJVÖ Bölcsıdéi
a)6 napos bölcsıde:
Bölcsıde neve

6

Szeged, Párizsi krt. 27.

Címe

Férıhely
(fı)

Dobó utcai Bölcsıde

Szeged, Dobó u. 44-46.

30

Kiskundorozsmai
Bölcsıde

Szeged, Tas u. 8.

48

Csı utcai Bölcsıde

Szeged, Csı u. 1.

96

Rókusi krt.-i
Bölcsıde

Szeged, Rókusi krt. 39.

48

Gyík utcai Bölcsıde

Szeged, Gyík u. 17.

96

Agyagos utcai
Bölcsıde

Szeged, Agyagos u. 40.

72

Csillag téri Bölcsıde

Szeged, Tünde tér

96

Szentmihályi
Bölcsıde

Szeged, Óvoda u. 2.

25

Vedres utcai Bölcsıde Szeged, Vedres u. 15.

83

Vitéz utcai Bölcsıde

Szeged, Vitéz u. 8.

84

Petıfi S.sgt.-i
Bölcsıde

Szeged, Petıfi S.sgt.63.

48

Siha közi Bölcsıde

Szeged, Siha köz 4.

96

Szıregi Bölcsıde

Szeged, Szerb u. 21.

20

Töltés utcai Bölcsıde Szeged, Töltés u. 44.

44

Hajlat utcai Bölcsıde Szeged, Hajlat u. 2.

96

Összesen:

982

Módosította a 36/2013.(XII.23.) Ö. r. 4. §-a (hatályos 2013. december 24-tıl)
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b) idıszakos gyermekfelügyelet
bölcsıdei üres férıhelyek terhére, az engedélyezett létszám erejéig
c) játszócsoport (játszóház)
bölcsıdei üres férıhelyek terhére, az engedélyezett létszám erejéig, gondozónı segítségével
gyermekfelügyelet, vagy gyermek-szülı együttes játék-lehetıségének biztosítása a Siha közi
bölcsıdében.
II. Szükséges igazolások:
Bölcsıde esetén: A szülık és a gyermek személyi adatait tartalmazó jelentkezési lap, a gyermek
általános egészségi állapotát igazoló orvosi szakvélemény, a gyermek és szülık lakcímét igazoló
hatósági igazolvány, a gyermek TAJ kártyája, a szülık munkáltatói-, vagy iskolalátogatási
igazolása, vagy nyilatkozat(uk) mely szerint a bölcsıdei ellátás igénybevételét megelızıen
munkába fog(nak) állni,
Idıszakos gyermekfelügyelet, játszóház (játszócsoport) esetén: a szülık és a gyermek személyes
adatait tartalmazó adatlap, orvosi igazolás, hogy a gyermek egészséges, közösségben gondozható,
ennek hiányában a szülı ilyen tartalmú nyilatkozata, valamint a gyermek egészségügyi könyvének
bemutatásával a kötelezı védıoltásokról szóló igazolás
III.
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség

napi:

3.774,-Ft

Számított intézményi térítési díj
(szolgáltatási önköltség és a központi költségvetési törvényben biztosított támogatás
különbsége kerekített összegben)
nyersanyagnorma (ÁFÁ-val)
gondozás

napi:
napi:

425,-Ft
1740,-Ft

