Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
23/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló, a 23/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati Rendelettel módosított 20/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 44/A § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó gyerekjóléti alapellátásokról szóló, a 23/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati Rendelettel módosított 20/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
(továbbiakban: ÖR.) 5. § a következı (3)-(5) bekezdésekkel egészül ki:
„(3)

A Városi Bölcsıde az alapszolgáltatáson túl a gyermekek napközbeni ellátásához
kapcsolódó alábbi szolgáltatásokat biztosíthatja:
a) idıszakos bölcsıdei elhelyezés,
b) játszócsoport,
c) házi gondozónıi szolgálat,
d) élelmiszer allergiás gyermekek speciális ellátása, és
e) rugalmas nyitva tartás.

(4) A Városi Bölcsıdében a (3) bekezdésben meghatározott szolgáltatások csak akkor
nyújthatók, ha azok az alapfeladat ellátását nem veszélyeztetik.
(5)

A (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szolgáltatások térítési díja
325,- Ft/fı/óra, mely díj nem tartalmazza az intézményben igénybe vehetı étkeztetés
költségeit.”
2. §

Az ÖR. 6. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A gyermekek napközbeni ellátására, valamint bölcsıdében az ahhoz kapcsolódó egyéb
szolgáltatásokra vonatkozó kérelmet a szülı, vagy más törvényes képviselı az
intézményvezetı részére nyújthatja be az ellátásra való jogosultság elbírálásához
szükséges mellékletekkel együtt.”

3. §
Az ÖR. 7. § (1) bekezdésben „A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan
gyermekek számára kell biztosítani,” szövegrész helyébe „A gyermekek napközbeni
ellátását, valamint bölcsıdében a további szolgáltatásokat elsısorban az olyan gyermekek
számára kell biztosítani,” szövegrész lép

4. §
Az ÖR. 8. § (1) bekezdésében „A gyermekek napközbeni ellátása megszőnik:” szövegrész
helyébe „A gyermekek napközbeni ellátása, valamint bölcsıdében a további szolgáltatás
megszőnik:” szövegrész lép.
5. §
Az ÖR. 9. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„ (1) A gyermekek napközbeni ellátása térítési díját a rendelet melléklete tartalmazza:”
6. §
Az ÖR. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

7. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2011. november 1. napján lép hatályba és az azt követı napon hatályát
veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.

Hajdúnánás, 2011. október 20.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2011. október 25.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Melléklet
a 23/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez

Intézményi térítési díjak
az egyes személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézményekben
Az étkeztetést biztosító intézményekben figyelembe vehetı nyersanyagnormák
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B
Bölcsıde (0-3 év)
napi négyszeri étkezés
Óvodai ellátás (3-6 év)
napi háromszori étkezés
tízórai és ebéd
Általános Iskolai napk. Ell. (6-14 évesek)
napi háromszori étkezés
tízórai
ebéd
tízórai és ebéd
Menza (14-18 évesek)
ebéd
Középiskolai Kollégium (14-18 évesek)
napi háromszori étkezés

C
296.- Ft
191.- Ft
153.- Ft
262.- Ft
50.- Ft
162.- Ft
212.- Ft
193.- Ft
528.- Ft

A Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. esetében a gyermekétkeztetés
térítési díjainak elszámolásánál a nyersanyagnormát alapul véve 120% rezsiköltséget kell
figyelembe venni.

