Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
10/2013. (III. 29.) Önkormányzati Rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról
szóló 20/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 20/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: ÖR) 4. § (8) bekezdése helyébe a következı
rendelkezés lép:
„(8) A gyermekjóléti szolgáltatást a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde
keretén belül mőködı szakmai egység biztosítja.”
2. §
Az ÖR 5. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
(2) A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde a bölcsıdei alapfeladat
ellátásán túl, térítési díj ellenében további szolgáltatásként a családi nevelést támogató,
alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
- játszócsoport,
- idıszakos gyermekfelügyelet,
- házi gyermekfelügyelet.”
3. §
Az ÖR 5. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki:
(3) Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az
étkezések közül az ebéd külön is igényelhetı.
4. §
Az ÖR 6. §-a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:
(6) Az ÖR 5. § (2) bekezdése szerinti bölcsıdei külön szolgáltatások csak bölcsıdés korú (20
hetestıl 4 éves korú) gyermekek számára vehetık igénybe. A szolgáltatási igényt elızetes
telefonos, vagy személyes bejelentkezéssel lehet kérelmezni a bölcsıde vezetıjénél a
szolgáltatás nyújtását megelızı nap 12.00 óráig.
5. §
Az ÖR 7. §-a a következı (3)-(7) bekezdésekkel egészül ki:
(3) A szülı (gondviselı) által igényelt alkalommal és idıtartamban bölcsıdei ellátás nyújtható
az e célra létrehozott játszócsoportban vagy a normál bölcsıdei csoport üres férıhelyein
idıszakos gyermekfelügyeletként. A férıhely korlátozottsága miatt a bölcsıde vezetıje az
igényeket a bejelentkezés sorrendjében regisztrálja és biztosítja.
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(4) Az idıszakos gyermekfelügyeletet bármely bölcsıdés korú gyermek felügyeletére köteles
személy igényelheti, aki jogszabályi rendelkezések alapján nem veheti igénybe a bölcsıdei
alapszolgáltatást, vagy aki bármely okból akadályozott a gyermek napközbeni ellátásában.
(5) A játszócsoport munkájába azok a szülık kapcsolódhatnak be, akik bölcsıdés korú
gyermeket nevelnek és igénylik, hogy gyermekükkel közösen vegyenek részt a bölcsıde
játszócsoportjában, ahol a közös programok során fejlıdik a gyermekek személyisége,
szocializációja, elsajátítja az alapvetı közösségi szabályokat. A játszócsoport programját
úgy kell összeállítani, hogy a gyermekkel érkezı szülınek lehetısége legyen a
gyermekneveléssel kapcsolatos információinak bıvítésére.
(6) Az intézmény egység csak olyan gyermek ellátását vállalja fel, aki fertızı betegségben nem
szenved. Ennek alátámasztására orvosi igazolás, vagy a szülı nyilatkozata, valamint a
gyermek egészségügyi kiskönyvével igazolt védıoltások megléte szükséges.
(7) A házi gyermekfelügyelet olyan élethelyzetben nyújtott szolgáltatás, amikor a szülık
segítséget kérnek gyermekük otthoni, napközbeni ellátásában, gondozásában. (Többes
ikrek születésekor szakember segítségére van szükség; a szülı (gondviselı) betegsége
miatt a gyermek otthoni gondozása indokolt)
6. §
Az ÖR 9. §-a a következı (6)-(10) bekezdésekkel egészül ki:
(6) A kiegészítı bölcsıdei szolgáltatások ellátásáért fizetendı térítési díjakra a (2) –(5)
bekezdésektıl eltérıen az alábbi szabályozást kell alkalmazni:
A kiegészítı bölcsıdei szolgáltatásokért fizetendı személyi térítési díjat a bölcsıde
vezetıje az intézményi térítési díj általános forgalmai adóval növelt összegének és az
igénybe vett megkezdett órák számának a figyelembe vételével állapítja meg és arról az
ellátás igénylıjét írásban tájékoztatja a szolgáltatás megkezdésekor, de legkésıbb havonta
az igénybevétel összesítésekor. 50 %-os kedvezményben részesül az igénylı, amennyiben
a család rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
(7) Amennyiben a bölcsıdei szolgáltatás étkezést is foglal magában, azt a szülı (gondviselı) a
bölcsıdei összesítés alapján külön tartozik megfizetni az étkezést biztosító Hajdúnánási
Gyermek,- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. pénztárába.
(8) Amennyiben az idıszakos gyermekfelügyelet, vagy a játszócsoport ellátási idejében az
ebéden kívüli egyéb étkeztetésre kerül sor, úgy az igénylı az étkezési térítési díj 50 %-ának
megfizetésére köteles. Amennyiben a bölcsıdei kiegészítı szolgáltatás során ebéd igénybe
vételére is sor kerül, úgy az a 100 %-os étkezési térítési díj megfizetését vonja maga után.
(9) A házi gyermekfelügyelet térítési díja minimálisan az ellátásban közremőködı gondozó bér
és járulékának egy órára esı összege.
(10) Az esetleges hátralékok megfizetésével kapcsolatban a bölcsıde vezetıje az (5) bekezdés
szerint jár el.
7. §
Az ÖR. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
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8. §
Ez a rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2013. március 28.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2013. március 29.
Dr. Kiss Imre
jegyzı
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Melléklet
a 10/2013. (III. 29.) Önkormányzati Rendelethez
Intézményi térítési díjak
az egyes személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézményekben
I./ A Városi Bölcsıde intézményi térítési díja

0 Ft

Idıszakos gyermekfelügyelet
Játszócsoport
Házi Gyermekfelügyelet

236 Ft/óra
236 Ft/óra
830 Ft/óra

II./ Az étkeztetést biztosító intézményekben figyelembe vehetı nyersanyagnormák
Étkezési kategóriák
Bölcsıde (0-3 év)
napi négyszeri étkezés
Óvodai ellátás (3-6 év)
napi háromszori étkezés
tízórai
ebéd
uzsonna
Általános Iskolai napk. ell. (6-14 évesek)
napi háromszori étkezés
tízórai
ebéd
Menza (14-18 évesek)
ebéd
Középiskolai Kollégium (14-18 évesek)
napi háromszori étkezés

normál

diétás

340 Ft

440 Ft

211 Ft
42 Ft
127 Ft
42 Ft

311 Ft
62 Ft
187 Ft
62 Ft

275 Ft
53 Ft
170 Ft

375 Ft
72 Ft
232 Ft

203 Ft

303 Ft

554 Ft

654 Ft

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

Hajdúnánás, 2013. március 28.

