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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
8/2016.(IV.20.) 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) pont aa) alpontja a következő tevékenységgel egészül ki:
„ - otthoni gyermekgondozás”
2. §
A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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.”
3.§
A R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (6) 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.”
4. §
A R. 4. §-át követően a következő 4/A. §-al egészül ki:
„4/A. § A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az élelmezés nyersanyagköltségének
általános forgalmi adóval növelt összegével azonos.”
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5. §
A R. 5. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
„c) az otthoni gyermekgondozás igénybevétele ingyenes.”
6. §
A R. mellékletének I. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
„d) otthoni gyermekgondozás
többes ikrek születésekor otthonukban, kisgyermeknevelő segítségével, munkanapokon,
napi két órában a gyermekek első életévének betöltéséig.”
7. §
A R. mellékletének II. pontja a következő szövegrésszel egészül ki:
„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.”
8. §
A R. mellékletének III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„III.
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):
bölcsődei gondozás:
játszócsoport (játszóház):
időszakos gyermekfelügyelet:
otthoni gyermekgondozás:

457,-Ft/nap,
200,-Ft/nap,
250,-Ft/óra,
300,-Ft/óra.
ingyenes”
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9. §
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. április 15. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében

