
Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2010. (XII.28) önkormányzati rendelete  

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
 
A Képviselőtestület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. tv. 29. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátási forma: gyermekek napközbeni ellátása 
keretében nyújtandó gyermekétkeztetés bölcsődében, óvodában és az általános 
iskolában, és a családi napközi. 1 
 
2. § A személyes gondoskodás keretében meghatározott ellátási forma igénybevétele esetén 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 31-33. §-ban 
foglaltak az irányadók. 
 
3. § Az intézményi díj összege:2 

 Bölcsőde Óvoda Általános iskola 

Reggeli 65.- Ft +ÁFA - - 

Tízórai 35.- Ft +ÁFA 65.- Ft +ÁFA - 

Ebéd 115.- Ft +ÁFA 150.- Ft +ÁFA 197.- Ft +ÁFA 

Uzsonna 65.- Ft +ÁFA 65.- Ft +ÁFA 65.- Ft +ÁFA 

Összesen 280.- Ft +ÁFA 280.- Ft +ÁFA 262.- Ft +ÁFA 

 

3/A.§ (1) Családi napközi esetében az intézményi térítési díj naponta bruttó 450.- Ft. 
Az étkezésért fizetendő térítési díj napi összege 124.- Ft + Áfa.3 

(2) Az intézményi térítési díjat a teljes hónapra ki kell fizetni, amennyiben az ellátás 
kezdete az adott hónap 1 -15 napja. Ha az ellátást a hónap 15. napját követően 
veszik igénybe, a térítési díjat fél hónapra kell fizetni. 

(3) Az étkezésért fizetendő térítési díjat az igénybe vett ellátási napok alapján kell 
fizetni. 
 

3/B. § (1) Bölcsőde esetében az intézményi térítési díj havonta bruttó 6 000.- Ft.4 

(2) Az intézményi térítési díjat a teljes hónapra ki kell fizetni, amennyiben az ellátás 
kezdete az adott hónap 1 -15 napja. Ha az ellátást a hónap 15. napját követően 
veszik igénybe, a térítési díjat fél hónapra kell fizetni. 5 
 

4. § (1) A Képviselőtestület az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés esetében a  
100 %-os térítési díj megfizetésre kötelezett igénybe vevő részére 50%-os 
támogatást biztosít. 

(2) A Képviselő-testület a bölcsődei intézményi térítési díjából a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre valamint a nagycsaládosok normatív 
kedvezményére jogosult igénybe vevők részére 50%-os kedvezményt biztosít .6 
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(3) A képviselő-testület a bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjából a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult igénybe vevő részére 100 
§-os támogatást biztosít. 
 
 

Záró rendelkezés 
 
5. § Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző az SzMSz –
ben foglalt szabályoknak megfelelően gondoskodik. 
 
6. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 23/2009. 
(XII. 18.) önkormányzati rendelet. 


