Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
26/2014. (XII. 22.) 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 Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában, továbbá a nemzeti köznevelésrıl szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdése c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket 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.)
1. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. §-ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre.”

2. §
A R. 2. § b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„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”
3. §
A R. 4. § (1), (2) és (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„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, vagy
ingyenes étkezésre jogosultak esetében az étkezés megrendelésével biztosítható.
Amennyiben a gyermek az étkezést hiányzás miatt nem veszi igénybe, a szülı 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 szülıje a lemondásnak, illetve
elszállításnak nem tesz eleget, úgy a hiányzást követı második tanítási/nevelési naptól az
étkezés szüneteltetésre kerül a szülı ellenkezı tartalmú nyilatkozatáig.
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(2) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények esetében, továbbá
gyermekétkeztetés tekintetében az állami intézményfenntartó központ fenntartásában,
Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén mőködı köznevelési intézmények
esetében ha az ellátott vagy törvényes képviselıje (továbbiakban: kötelezett) a fizetendı
személyi térítési díj összegét vitatja, az errıl szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8
napon belül írásbeli kérelemmel a Jegyzıhöz fordulhat.
(4) A Jegyzı a bölcsıdében és a köznevelési intézményekben 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.”

4. §
A R. 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. §
(1)

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

74,-Ft/adag
236,-Ft/adag
50,-Ft/adag
360,-Ft/ellátási nap (+ÁFA)

aa) diétás
reggeli és tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen:

74,-Ft/adag
236,-Ft/adag
50,-Ft/adag
360,-Ft/ellátási nap (+ÁFA)

(2)

Bölcsıdei gondozás intézményi térítési díja 200,-Ft/ellátási nap.

(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
2.760,-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.
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(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: 550,-Ft/adag+ÁFA.”

5. §
A R. 6. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„6. §
(1)

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
a) óvoda
tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen:

69,- Ft/adag
231,- Ft/adag
61,- Ft/adag
361,- Ft/adag (+ ÁFA)

aa) diétás óvoda
tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen:

103,- Ft/adag
346,- Ft/adag
92,- Ft/adag
541,- Ft/adag (+ ÁFA)

b) általános iskola
tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen:

75,- Ft/adag
292,- Ft/adag
74,- Ft/adag
441,- Ft/adag (+ ÁFA)

ba) diétás általános iskola
tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen:

112,- Ft/adag
436,- Ft/adag
111,- Ft/adag
659,- Ft/adag (+ ÁFA)

c) középfokú iskola
tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen:

82,- Ft/adag
317,- Ft/adag
81,- Ft/adag
480,- Ft/adag (+ ÁFA)
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ca) diétás középfokú iskola
tízórai
ebéd
uzsonna
Összesen:

123,- Ft/adag
476,- Ft/adag
121,- Ft/adag
720,- Ft/adag (+ ÁFA)

d) kollégium
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
vacsora
Összesen:

178,- Ft/adag
82,- Ft/adag
317,- Ft/adag
81,- Ft/adag
213,- Ft/adag
871,- Ft/adag (+ ÁFA)

da) diétás kollégium
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
vacsora
Összesen:
(2)

267,- Ft/adag
123,- Ft/adag
476,- Ft/adag
121,- Ft/adag
320,- Ft/adag
1307,- Ft/adag (+ ÁFA)

A Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégiumban biztosított
gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:
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
tízórai
ebéd
uzsonna
vacsora
Összesen:

87,-Ft/adag
43,-Ft/adag
194,-Ft/adag
54,-Ft/adag
87,-Ft/adag
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)
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ba) diétás étkezés
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
vacsora
Összesen:

129,-Ft/adag
65,-Ft/adag
248,-Ft/adag
74,-Ft/adag
195,-Ft/adag
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
tízórai
ebéd
uzsonna
vacsora
Összesen:

152,-Ft/adag
75,-Ft/adag
284,-Ft/adag
82,-Ft/adag
206,-Ft/adag
799,-Ft/adag (+ ÁFA)

6. §
A R. a következı 7/A. és 7/B. §-okkal egészül ki:
„7/A. §
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben a nemzeti
köznevelésrıl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 33. §-ában
meghatározott köznevelési feladatokon túl az intézmény által az adott intézményen kívülre
szervezett programon való részvételkor a felügyelet térítésmentesen biztosított.
7/B. §
Nem magyar állampolgárokra vonatkozó rendelkezések
(1)

A nemzeti köznevelésrıl 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 lehetıség.

(2)

A térítési díjat a gyermek törvényes képviselıje az intézmény által meghatározott módon
köteles befizetni.
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(3)

A térítési díj megállapításához a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy gyermekre
jutó hányadának kiszámítási módját az intézményvezetı belsı szabályzatban határozza
meg.”
7. §

A R. 8. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3)

A Közgyőlés
a) a Gyvt. 148. § (5)-(6) bekezdései alapján az intézményvezetı 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 Jegyzıre ruházza.”

8. §
A R. mellékletének III. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„III.
Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség
bölcsıdei ellátás:
játszócsoport (játszóház):
idıszakos gyermekfelügyelet:

4583,-Ft/nap,
269,-Ft/óra,
317,-Ft/óra.

Számított intézményi térítési díj
(szolgáltatási önköltség és a központi költségvetési törvényben biztosított támogatás
különbsége
bölcsıdei ellátás:
étkezés nyersanyagnorma (ÁFÁ-val):
457,-Ft/nap,
bölcsıdei gondozás:
1990,-Ft/nap.
Fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj:
bölcsıdei ellátás:
étkezés nyersanyagnorma (ÁFÁ-val):
bölcsıdei gondozás:
játszócsoport (játszóház):
idıszakos gyermekfelügyelet:

9. §
Záró rendelkezés

(1) E rendelet 2015. január 01. napon lép hatályba.

457,-Ft/nap,
200,-Ft/nap.
250,-Ft/óra,
300,-Ft/óra.”
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a R. 8. § (1) bekezdés d) és e) pontja,
valamint Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének a köznevelési intézményekben
térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési közfeladatok
ellátásáról szóló 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelet, továbbá az Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet
A polgármester Közgyőléstıl átruházott hatáskörei a szociális és gyermekvédelmi ágazatban I.
Hatáskör 8. és 9. pontja.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet A jegyzı
Közgyőléstıl átruházott hatáskörei a szociális ágazatban az alábbi 8. és 9. ponttal egészül ki:
„8./ Dönt, amennyiben az ellátott vagy törvényes képviselıje a személyi térítési díj
összegét vitatja. (3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés)
9./ Dönt a bölcsıdében és a köznevelési intézményekben biztosított ellátás igénybevétele
kapcsán keletkezı díjhátralék méltányosságból történı elengedésérıl, csökkentésérıl, a
részletfizetési kedvezményrıl. (3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdés)”

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes fıjegyzı

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2014. december 19-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének Közlönyében

