Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
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 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. §
(1)

A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed a Magyarországon élő a
gyermekek védelméről 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.

(3)1

A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. §-ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre.
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)2 bölcsőde
 időszakos gyermekfelügyelet
 játszócsoport (játszóház)
 otthoni gyermekgondozás
b)3 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
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Kiegészítette a 26/2014.(XII.22.) Ö. r. 1. §-a (hatályos 2015. január 1-től)
Kiegészítette a 8/2016.(IV.20.) Ö. r. 1. §-a (hatályos 2016. április 21-től)
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A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja
3. §


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



A bölcsődei ellátásra vonatkozó felvétel iránti kérelmet a tavaszi beiratkozási időszakban
(minden év áprilisban) a bölcsődei telephely vezetőjénél, az őszi beiratkozási időszakban
(minden év októberben) benyújtott, valamint a soron kívüli felvétel iránti kérelmeket
SZMJVÖ Bölcsődéi 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 Felvételi Szabályzata
tartalmazza.



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

4

Időszakos gyermekfelügyelet és játszócsoport (játszóház) igénybevételére vonatkozó
kérelmet az érintett bölcsőde vezetőjénél, otthoni gyermekgondozás iránti kérelmet
SZMJVÖ Bölcsődéi igazgatójánál kell előterjeszteni jelen rendelet mellékletében
meghatározott igazolások benyújtásával, személyes okmányok bemutatásával és
nyomtatványok kitöltésével. A kérelemről az időszakos gyermekfelügyelet és játszócsoport
esetében a bölcsődei telephely vezetője, az otthoni gyermekgondozás esetében SZMJVÖ
Bölcsődéi igazgatója dönt az igények beérkezésének sorrendjében.



Ha az ellátást igénylő személy, illetve törvényes képviselője az ellátás igénybevételéről
szóló (3)-(4) bekezdés szerinti döntést vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől
számított 8 napon belül a Polgármesternek címzett, Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott írásbeli kérelmet adhat be.
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A bölcsődei ellátás és az otthoni gyermekgondozás igénybevételének megkezdése előtt,
időszakos gyermekfelügyelet és játszóház (játszócsoport) esetén az ellátás megkezdésekor a
bölcsődei telephely vezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője
megállapodást köt. Az otthoni gyermekgondozás esetén a megállapodást SZMJVÖ
Bölcsődéi részéről SZMJVÖ Bölcsődéi igazgatója, vagy az általa kijelölt bölcsődei
telephely vezetője köti meg.
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Módosította a 8/2016.(IV.20.) Önk. rend. 2. §-a (hatályos 2016. április 21-től)
Módosította a 8/2016.(IV.20.) Önk. rend. 3. §-a (hatályos 2016. április 21-től)



Az ellátásban részesülő, vagy törvényes képviselője köteles az intézményi ellátásra
jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi és
vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül a bölcsőde vezetőjének írásban
bejelenteni.
Térítési díj
4. §

(1)6

E rendelet hatálya alá tartozó ellátásokért a tárgyhót megelőzően, az intézmények által
meghirdetett befizetési napokon 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.

(2)7

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények esetében, továbbá
gyermekétkeztetés tekintetében az állami intézményfenntartó központ fenntartásában,
Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő köznevelési 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)

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

(4)8

A Jegyző a bölcsődében és a köznevelési intézményekben biztosított ellátás igénybevétele
kapcsán keletkező 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 összege másfélszeresét nem éri el,
c) részletfizetést engedélyezhet, amennyiben a kötelezett egy főre 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 törléséről.

6
7
8

Módosította a 26/2014.(XII.22.) Ö. r. 3. §-a (hatályos 2015. január 1-től)
Módosította a 26/2014.(XII.22.) Ö. r. 3. §-a (hatályos 2015. január 1-től)
Módosította a 26/2014.(XII.22.) Ö. r. 3. §-a (hatályos 2015. január 1-től)

4/A. §9
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az élelmezés nyersanyagköltségének általános
forgalmi adóval növelt összegével azonos.
5. §
(1)10 Bölcsődében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:
a)
reggeli és tízórai 74,-Ft/adag
ebéd
236,-Ft/adag
uzsonna
50,-Ft/adag
Összesen:
360,-Ft/ellátási nap (+ÁFA)
aa) diétás
reggeli és tízórai 74,-Ft/adag
ebéd
236,-Ft/adag
uzsonna
50,-Ft/adag
Összesen:
360,-Ft/ellátási nap (+ÁFA)
(2)11 Bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 200,-Ft/ellátási nap.
(3)12 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 2.760,- 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)13 az otthoni gyermekgondozás igénybevétele ingyenes.
(4)14 Időszakos gyermekfelügyelet, illetőleg játszócsoport (játszóház) esetén – amennyiben a
szolgáltatást nem egész nap veszik igénybe – külön étkezésként csak az ebéd igényelhető, melynek
térítési díja a szolgáltatás önköltsége: 550,-Ft/adag+ÁFA.
6. §
15

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

a) óvoda
tízórai
69,- Ft/adag
ebéd
231,- Ft/adag
uzsonna
61,- Ft/adag
Összesen: 361,- Ft/adag (+ ÁFA)

Kiegészítette a 8/2016.(IV.20.) Ö. r. 4. §-a (hatályos 2016. április 21-től)
Módosította a 36/2013.(XII.23.) Ö. r. 1. § (1) bek., a 26/2014.(XII.22.) Ö. r. 4. §-a (hatályos 2015. január 1-től)
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aa) diétás óvoda
tízórai
103,-Ft/adag
ebéd
346,- Ft/adag
uzsonna 92,-Ft/adag
Összesen: 541,-Ft/adag (+ÁFA)
b) általános iskola
tízórai
75,- Ft/adag
ebéd
292,- Ft/adag
uzsonna
74,- Ft/adag
Összesen: 441,- Ft/adag (+ ÁFA)
ba) diétás általános iskola
tízórai 112,-Ft/adag
ebéd
436,- Ft/adag
uzsonna 111,-Ft/adag
Összesen: 659,-Ft/adag
c) középfokú iskola
tízórai
82,-Ft/adag
ebéd
317,- Ft/adag
uzsonna 81,-Ft/adag
Összesen: 480,-Ft/adag (+ ÁFA)
ca) diétás középfokú iskola
tízórai
123,-Ft/adag
ebéd
476,-Ft/adag
uzsonna 121,-Ft/adag
Összesen: 720,-Ft/adag (+ ÁFA)
d) kollégium
reggeli 178,- Ft/adag
tízórai
82,-Ft/adag
ebéd 317,- Ft/adag
uzsonna 81,-Ft/adag
vacsora 213,- Ft/adag
Összesen: 871,- Ft/adag (+ ÁFA)
da) diétás kollégium
reggeli
267,-Ft/adag
tízórai
123,-Ft/adag
ebéd
476,-Ft/adag
uzsonna
121,-Ft/adag
vacsora
320,-Ft/adag
Összesen: 1307,-Ft/adag (+ ÁFA)
(2)16 A Klúg Péter Óvoda, Általános
gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

16

Iskola,

Szakiskola

és

Kollégiumban

Módosította a 36/2013.(XII.23.) Ö. r. 2. §-a, a 26/2014.(XII.22.) Ö. r. 5. §-a (hatályos 2015. január 1-től)

biztosított

a) óvoda (kollégiumban elhelyezett is)
reggeli
87,-Ft/adag
tízórai
43,-Ft/adag
ebéd
194,-Ft/adag
uzsonna 54,-Ft/adag
vacsora
87,-Ft/adag
Összesen: 465,-Ft/adag (+ ÁFA)
aa) diétás étkezés
reggeli
87,-Ft/adag
tízórai
43,-Ft/adag
ebéd
194,-Ft/adag
uzsonna 54,-Ft/adag
vacsora 87,-Ft/adag
Összesen: 465,-Ft/adag (+ ÁFA)
b) általános iskola (kollégiumban elhelyezett is)
reggeli
129,-Ft/adag
tízórai
65,-Ft/adag
ebéd
248,-Ft/adag
uzsonna 74,-Ft/adag
vacsora 195,-Ft/adag
Összesen: 711,-Ft/adag (+ ÁFA)
ba) diétás étkezés
reggeli
129,-Ft/adag
tízórai
65,-Ft/adag
ebéd
248,-Ft/adag
uzsonna
74,-Ft/adag
vacsora 195,-Ft/adag
Összesen: 711,-Ft/adag (+ ÁFA)
c) középiskola és középiskolai kollégiumi ellátottak
reggeli
152,-Ft/adag
tízórai
75,-Ft/adag
ebéd
284,-Ft/adag
uzsonna 82,-Ft/adag
vacsora 206,-Ft/adag
Összesen: 799,-Ft/adag (+ ÁFA)

ca) diétás étkezés
reggeli
152,-Ft/adag
tízórai
75,-Ft/adag
ebéd
284,-Ft/adag
uzsonna
82,-Ft/adag
vacsora 206,-Ft/adag
Összesen: 799,-Ft/adag (+ ÁFA)
7. §17
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.
7/A. §18
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 33. §-ában
meghatározott köznevelési feladatokon túl az intézmény által az adott intézmények kívülre
szervezett programon való részvételkor a felügyelet térítésmentesen biztosított.
7/B. §19
Nem magyar állampolgárokra vonatkozó rendelkezések
(1)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 92. § (7) bekezdésében
meghatározott térítési díj összege a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy gyermekre
jutó hányadának 100 %-a, amelynek elengedésére vagy csökkentésére nincs lehetőség.

(2)

A térítési díjat a gyermek törvényes képviselője az intézmény által meghatározott módon
köteles befizetni.

(3)

A térítési díj megállapításához a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy gyermekre
jutó hányadának kiszámítási módját az intézményvezető belső szabályzatban határozza meg.
8. §

(1)

A Közgyűlés
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 bölcsőde nyári és munkaszüneti napok körüli – naptár
szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – nyitvatartási rendjének jóváhagyásával
kapcsolatos,
c) a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c) pontja alapján az intézmény gazdálkodásával és a működés
törvényességének ellenőrzésével kapcsolatos,
d) 20
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Módosította a 36/2013.(XII.23.) Ö. r. 3. §-a (hatályos 2013. december 24-től)
Kiegészítette a 26/2014.(XII.22.) Ö. r. 6. §-a (hatályos 2015. január 1-től)
Kiegészítette a 26/2014.(XII.22.) Ö. r. 6. §-a (hatályos 2015. január 1-től)

e) 21
hatáskörét a Polgármesterre ruházza.
(2)22 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága
Közgyűléstől átruházott hatáskörben
a) Jóváhagyja SZMJVÖ Bölcsődéi Szervezeti és Működési Szabályzatát, szakmai programját,
ellenőrzi a házirend, valamint más belső szabályzatok jogszerűségét amennyiben az
önkormányzat számára többletkiadást nem jelent (Gyvt. 104. § (1) bekezdés d) pontja és
104. § (3) bekezdése).
b) Ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét (Gyvt. 104.
§ (1) bekezdés e) pontja).
(3)23 A Közgyűlés
a) a Gyvt. 148. § (5)-(6) bekezdései alapján az intézményvezető által megállapított
személyi térítési díj mértéke ellen benyújtott észrevétel elbírálásával kapcsolatos,
b) a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján a térítési díj hátralék
behajtása, vagy a behajthatatlan hátralék törlésével kapcsolatos,
hatáskörét a Jegyzőre ruházza.
9. §
Záró rendelkezések

(1)
(2)

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő 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.
jegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. február 22-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében
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Hatályát veszti a 26/2014.(XII.22.) Ö. r. 9. § (2) bek. alapján 2015. január 1-től
Hatályát veszti a 26/2014.(XII.22.) Ö. r. 9. § (2) bek. alapján 2015. január 1-től
Módosította a 20/2014.(XI.24.) Ö. r. 114. §-a (hatályos 2014. november 25-től)
Kiegészítette a 26/2014.(XII.22.) Ö. r. 7. §-a (hatályos 2015. január 1-től)

Melléklet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
és
a
köznevelési
intézményekben
nyújtott
gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati
rendelethez

SZMJVÖ Bölcsődéi telephelyei, férőhelyei,
az igénybevételhez szükséges nyilatkozatok, igazolások, továbbá a szolgáltatási önköltség és a
számított intézményi térítési díj
I. SZMJVÖ Bölcsődéi Szeged, Párizsi krt. 27.
a)24 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.

96

Rókusi krt.-i
Bölcsőde

Szeged, Rókusi krt. 39.

48

Gyík utcai Bölcsőde

Szeged, Gyík u. 17.

94

Agyagos utcai
Bölcsőde

Szeged, Agyagos u. 40.

72

Csillag téri Bölcsőde

Szeged, Tünde tér

94

Szentmihályi
Bölcsőde

Szeged, Óvoda u. 2.

25

Vedres utcai Bölcsőde Szeged, Vedres u. 15.

83

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.

96

Összesen:

982

Módosította a 36/2013.(XII.23.) Ö. r. 4. §-a (hatályos 2013. december 24-től), módosította a 13/2015. (IV.02.) Önk.
r. 1. §-a (hatályos 2015. június 1-től)
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b) időszakos gyermekfelügyelet
bölcsődei üres férőhelyek terhére, az engedélyezett létszám erejéig
c) játszócsoport (játszóház)
bölcsődei üres férőhelyek terhére, az engedélyezett létszám erejéig, gondozónő segítségével
gyermekfelügyelet, vagy gyermek-szülő együttes játék-lehetőségének biztosítása a Siha közi
bölcsődében.
d) 25 otthoni gyermekgondozás
többes ikrek születésekor otthonukban, kisgyermeknevelő segítségével, munkanapokon, napi
két órában a gyermekek első életévének betöltéséig.
II.26 Szükséges igazolások:
Bölcsőde esetén: A szülők és a gyermek személyi adatait tartalmazó jelentkezési lap, a gyermek
általános egészségi állapotát igazoló orvosi szakvélemény, a gyermek és szülők lakcímét igazoló
hatósági igazolvány, a gyermek TAJ kártyája, a szülők munkáltatói-, vagy iskolalátogatási
igazolása, vagy nyilatkozat(uk) mely szerint a bölcsődei ellátás igénybevételét megelőzően
munkába fog(nak) állni,
Időszakos gyermekfelügyelet, játszóház (játszócsoport) esetén: a szülők és a gyermek személyes
adatait tartalmazó adatlap, orvosi igazolás, hogy a gyermek egészséges, közösségben gondozható,
ennek hiányában a szülő ilyen tartalmú nyilatkozata, valamint a gyermek egészségügyi könyvének
bemutatásával a kötelező védőoltásokról szóló igazolás
Otthoni gyermekgondozás esetén: a szülők és a gyermekek adatait tartalmazó, ellátás
igénybevételére vonatkozó jelentkezési lap, a gyermekek általános egészségi állapotát igazoló
orvosi szakvélemény, a gyermekek és a szülők lakcímét igazoló hatósági igazolvány, a gyermekek
TAJ kártyája.
III.27
Egy ellátottra jutó (otthoni gyermekgondozás esetén egy családra jutó) szolgáltatási önköltség
bölcsődei ellátás:
5616,-Ft/nap,
játszócsoport (játszóház):
323,-Ft/óra,
időszakos gyermekfelügyelet:
378,-Ft/óra,
otthoni gyermekgondozás:
1543,-Ft/óra.
Számított intézményi térítési díj
(szolgáltatási önköltség és a központi költségvetési törvényben biztosított támogatás
különbsége)
bölcsődei ellátás:
étkezés nyersanyagnorma (ÁFÁ-val): 457,-Ft/nap,
bölcsődei gondozás:
2226,-Ft/nap.
Fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj:
bölcsődei ellátás:
étkezés nyersanyagnorma (ÁFÁ-val): 457,-Ft/nap,
bölcsődei gondozás:
200,-Ft/nap,
játszócsoport (játszóház):
250,-Ft/óra,
időszakos gyermekfelügyelet:
300,-Ft/óra,
otthoni gyermekgondozás:
ingyenes.

Kiegészítette a 8/2016.(IV.20.) Ö. r. 6. §-a (hatályos 2016. április 21-től)
Kiegészítette a 8/2016.(IV.20.) Ö. r. 7. §-a (hatályos 2016. április 21-től)
27
Módosította a 4/2014.(V.08.) Ö. r. 2. §-a, a 26/2014.(XII.22.) Ö. r. 8. §-a, módosította a 13/2015. (IV.02.) Önk. r. 2.
§-a, a 8/2016.(IV.20.) Ö. r. 8. §-a (hatályos 2016. április 21-től)
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