Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, és az ezekhez kapcsolódó térítési
díjakról
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
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. § (1) bekezdés a) pontja esetén azon (1) bekezdésben foglalt
személyekre, akik Makó Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.
II. FEJEZET
Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák
2. §
(1) Makó Város Önkormányzata által fenntartott óvodában, a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény
által fenntartott bölcsődében illetve a Gyvt. 21/A. § (3) bekezdésében és (5) bekezdés b) pontjában
foglaltak alapján Makó közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami
szakképzési és felnőttképzési szerv (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési
fenntartó) által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, Makó Város Önkormányzata által
biztosított e rendelet hatálya alá tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekek napközbeni ellátása:
aa) bölcsődei napközbeni ellátás, étkezés,
ab) napközbeni gyermekfelügyelet
b) gyermekétkeztetés:
ba) óvodai étkezés (Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kollégiumában elhelyezettek is.)
bb) általános iskolai étkeztetés,
bc) középfokú iskolai étkeztetés,
bd) kollégiumi étkeztetés,
be) bölcsődei, óvodai zárvatartás ideje alatt valamint általános,- és középiskolai tanítási
szünetek alatt biztosított étkezés (szünidei étkezés).
(2) Makó Város Önkormányzata a személyes gondoskodást a bölcsődei ellátás tekintetében a Makói
Egyesített Népjóléti Intézmény útján, az óvodai ellátást pedig az önkormányzat fenntartásában
működő Makói Óvoda útján biztosítja.
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III. FEJEZET
Térítési díj
3. §
(1) Az ellátást igénybevevő nagykorú, a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes
képviselő (továbbiakban: kötelezett) az ellátásért a Gyvt.-ben és az önkormányzat e
rendeletében foglaltak szerint, a rendelet mellékletében meghatározott intézményi térítési díj
alapján meghatározott személyi térítési díjat köteles megfizetni.
(2) A térítési díjat az oktatási intézmény által megjelölt időpontban, de legkésőbb tárgy hó 20.
napjáig kell megfizetni. A meg nem fizetett térítési díj behajtása érdekében Makó Város
Önkormányzata intézkedni jogosult.
(3) Az ellátást biztosító intézmény vezetője a díjhátralékról negyedévente tájékoztatást ad a
Polgármesternek.
Eljárási rendelkezések
4. §
(1) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmet az ellátást biztosító intézményvezetőnél kell
benyújtani.
(2) A gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételéről és a személyi térítési díj
megállapításáról az intézményvezető intézkedik.
(3) Ha a kötelezett a fizetendő személyi térítési díj összegét vitatja, az erről szóló értesítés
kézhezvételétől számított 8 napon belül írásbeli kérelemmel Makó Város jegyzőjéhez
fordulhat.
(4) A jegyző az e rendeletben szabályozott ellátások igénybevétele kapcsán keletkezett
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 összegének másfélszeresét nem éri el,
c) részletfizetést engedélyezhet, amennyiben a kötelezett egy főre jutó havi jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem éri el.
(5) A polgármester intézkedik Makó Város Önkormányzata által fenntartott intézmények esetében
a behajthatatlan hátralék törléséről.
(6) Az intézményi térítési díjak mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.
(7) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület minden év december 31. napjáig állapítja meg.
(8) Az intézményi térítési díj alapján fizetendő személyi térítési díjat minden év január 1. napjától
kell alkalmazni.
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IV. FEJEZET
Záró rendelkezések
5. §
(1) Ezen rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba. E rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is
alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II.02.) Makó ör. rendelet
hatályát veszti.
Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

dr. Bálint – Hankóczy Beatrix s. k.
jegyző

Záradék:
A képviselő-testület a rendeletet 2017. szeptember 27-i ülésén fogadta el.
A rendelet 2017. szeptember 28-tól – hirdetőtáblán kifüggesztésre került.

Makó, 2017. szeptember 28.

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző
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Melléklet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, és az ezekhez
kapcsolódó térítési díjakról szóló 24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó
intézményi ellátások
intézményi térítési díjai
1./ Bölcsőde
Kettő bölcsőde 2016. évi várható önköltsége: 95.789.536,- Ft.
Egy ellátottra jutó várható intézményi térítési díj napi összege: 1.333,- Ft/fő.
Időszakos gyermekfelügyelet: 300,- forint/óra.
Bölcsőde gondozási díja: 100,- forint /nap.
Bölcsőde gyermekétkeztetés intézményi nettó térítési díja
- reggeli
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
valamennyi étkezés együttes összege:

60,- Ft/fő/nap
29,- Ft/fő/nap
249,- Ft/fő/nap
57,- Ft/fő/nap
395,- Ft/fő/nap

2./ Óvoda :
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
valamennyi étkezés együttes összege:

91,- Ft/fő/nap
287,- Ft/fő/nap
87,- Ft/fő/nap
465,- Ft/fő/nap

3./ Általános iskola 1-4. osztályos:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
valamennyi étkezés együttes összege:

99,- Ft/fő/nap
312,- Ft/fő/nap
94,- Ft/fő/nap
505,- Ft/fő/nap

4./ Általános iskola 5-8. osztályos:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
valamennyi étkezés együttes összege:

105,- Ft/fő/nap
349,- Ft/fő/nap
99,- Ft/fő/nap
553,- Ft/fő/nap

5./ Középiskola:
- reggeli
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
- vacsora
valamennyi étkezés együttes összege:

161,- Ft/fő/nap
161,- Ft/fő/nap
347,- Ft/fő/nap
165,- Ft/fő/nap
165,- Ft/fő/nap
999,- Ft/fő/nap.
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