
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2021. 

(XII.16.) önkormányzati rendelete 

a gyermekek napközbeni ellátásáról és a gyermekétkeztetés térítési díjáról 

 Hatályos: 2022. 05. 28 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) bekezdésében, 29. § (1)-(2) 

bekezdéseiben, 32. § (1) d) pontjában, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvtr.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott 

személyekre, akik Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) fenntartásában működő Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde által 

biztosított gyermekjóléti ellátást vesznek igénybe. 

(2) A rendelet hatálya a 7. § tekintetében kiterjed az Önkormányzat által fenntartott 

köznevelési intézmények, továbbá a Gyvtr. 21/A. § (3) a) ab) alpontja alapján 

Hódmezővásárhely közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum 

részeként működő nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben biztosított 

gyermekétkeztetést igénybe vevőkre. 

 

2. Gyermekek napközbeni ellátása 

2. § Az Önkormányzat a Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde telephelyein biztosítja a 

kérelmező igényének megfelelően a személyes gondoskodás keretén belül a gyermekjóléti 

alapellátás körébe tartozó gyermekek napközbeni ellátását. 

3. § (1) A bölcsődei ellátás iránti kérelmet a Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde 

intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. 

(2) A bölcsődei ellátás iránti kérelemhez csatolni kell: 

a) a kérelmező és gyermeke személyi adatait tartalmazó kérelem nyomtatványt, 

b) a gyermek általános egészségi állapotáról szóló orvosi igazolást, 

c) a kérelmező munkaviszonyát vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyát igazoló 

dokumentumot, 

d) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot igazoló határozatot. 

(3) A felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy 

munkaviszonyban vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. 

(4) A kérelem elbírálására és az intézménybe történő felvételre az intézmény vezetője 

jogosult. 

(5) Az ellátásban részesülő köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, családi 

körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az 

intézmény vezetőjének bejelenteni. 

4. § Az intézmény vezetője az intézménynek a megelőző nevelési évben végzett szakmai 

tevékenységéről beszámolót készít, amit a fenntartó részére minden év október 15-ig megküld. 

5. § A bölcsődei ellátás megszűnik a Gyvtr. 37/A. §-ban szabályozottak szerint. 

6. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások keretében biztosított 

bölcsődei ellátásért térítési díjat kell fizetni az 1. melléklet szerint. 

(2) A térítési díjat csak azokra a napokra kell megfizetni, amikor a gyermek az ellátást 

igénybe veszi. 



3. A gyermekétkeztetés térítési díjai 

7. § (1) Az Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 2. 

melléklet tartalmazza. 

(2) Az Önkormányzat a közétkeztetési szolgáltató részére a mindenkor fizetendő 

gyermekétkeztetési térítési díjak legfeljebb 60 %-ának megfelelő rezsiköltség finanszírozást 

biztosít az éves állami normatíva erejéig számla ellenében. 

 

4. Átmeneti és záró rendelkezések 

8. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 

9. §1 

10. § Hatályát veszti a gyermekek védelméről szóló 5/2001. (02.13.) Kgy. sz. rendelet, a 

gyermek intézmények étkezési térítési díjairól szóló 41/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelet, 

valamint a gyermekek napközbeni ellátásáért, bölcsődékben és a köznevelési intézményekben 

fizetendő térítési díjról szóló 32/2021. (IX.22.) önkormányzati rendelet. 

 

1. melléklet 

A Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde bölcsődei ellátásának bruttó térítési díjai   
A B C 

1. 
 

Egy főre jutó havi nettó 

jövedelem 60.000, - Ft alatt 

Egy főre jutó havi nettó 

jövedelem 60.001, - és 

110.000, - Ft között 

Egy főre jutó havi nettó 

jövedelem 110.001, - Ft felett 

2. Fizetendő 

térítési díj 

140,- Ft/munkanap 310,- Ft/munkanap 480,- Ft/munkanap 

Jövedelemigazolás hiányában a fizetendő térítési díj: 1.300, - Ft/munkanap. 

Időszakos gyermekfelügyelet biztosítása: 1000,- Ft/munkanap (A gyermekfelügyelet díját az 

igénybevétel napján kell megfizetni.) 

 

2. melléklet 

A gyermekétkeztetés bruttó térítési díjai 

 

I. Bölcsőde  
A B C 

1 
 

Normál étkezés Diétás étkezés 

2 reggeli 90.- Ft 100.- Ft 

3 tízórai 60.- Ft 70.- Ft 

4 ebéd 295.- Ft 310.- Ft 

5 uzsonna 90.- Ft 100.- Ft 

6 összesen 535.- 580.- 

 

II. Óvoda  
A B C 

1 
 

Normál étkezés Diétás étkezés 

2 reggeli 225.- Ft 235.- Ft 

3 tízórai 130.- Ft 140.- Ft 

4 ebéd 390.- Ft 400.- Ft 

5 uzsonna 130.- Ft 140.- Ft 

6 vacsora 280.- Ft 295.- Ft 

7 összesen 1155.- Ft 1210.- Ft 



 

III. Általános Iskola  
A B C 

1 
 

Normál étkezés Diétás étkezés 

2 reggeli 295.- Ft 310.- Ft 

3 tízórai 155.- Ft 160.- Ft 

4 ebéd 430.- Ft 440.- Ft 

5 uzsonna 155.- Ft 160.- Ft 

6 vacsora 360.- Ft 370.- Ft 

7 összesen 1395.- Ft 1440.- Ft 

 

IV. Középiskola  
A B C 

1 
 

Normál étkezés Diétás étkezés 

2 reggeli 360.- Ft 370.- Ft 

3 tízórai 180.- Ft 190.- Ft 

4 ebéd 520.- Ft 530.- Ft 

5 uzsonna 180.- Ft 190.- Ft 

6 vacsora 420.- Ft 430.- Ft 

7 összesen 1660.- Ft 1710.- Ft 

 


