
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

**/2017. (XII. 21.)  

 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1), 151. § (2f) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a 

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

meghatározott feladatkörében eljárva Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 

intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelete módosításáról a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. 

(XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

„4.§ 

 

A térítési díjak beszedéséről a Marcali Óvodai Központ által biztosított szolgáltatás esetén a Marcali 

Óvodai Központ vezetője, a bölcsődés gyermekek étkeztetése továbbá a 2. mellékletben felsorolt 

szociális ellátások esetén az ellátást nyújtó Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

vezetője gondoskodik. Az étkezés térítési díja a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató 

Központ, illetve a Marcali Óvodai Központ saját bevételét képezi.” 

 

2.§ 

 

A Rendelet a következő 4/A.§-sal egészül ki: 

 

                                                                              „4/A.§. 

(1) Az étkezési térítési díj beszedésére jogosult intézmény vezetője az étkezési térítési díj befizetését 

elmulasztó szülőt, törvényes képviselőt írásban, igazolható módon 15 napos pótbefizetési határidő 

tűzésével felhívja az étkezési térítési díj befizetésére. A felhívásban előírt 15 napos pótbefizetési 

határidő elmulasztása esetén a díj beszedésére jogosult intézmény vezetője kezdeményezi az 

étkezésben részesülő kizárását az étkeztetésből. A Felszólítással kapcsolatban keletkezett iratanyagot 8 

napon belül megküldi a fenntartó képviselője részére. 

 

(2) Az étkeztetésből történő kizárásról a fenntartó képviselője dönt. A kizárásról szóló döntés a 

kezdeményezés beérkezése napját követő hónap utolsó napjára szólhat.” 

 

                                                                               3.§. 

   
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
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3.§ 

 

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Sütő László Bödőné dr. Molnár Irén 

polgármester címzetes főjegyző 
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1. melléklet a 8/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez 

 

„1. melléklet a 32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelethez 

 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai 

 

Gyermekek, ifjak napi háromszori étkezése,  

ellátott gyermek, tanuló 

 

SZOLGÁLTATÁS HELYE     Ebédet igénybe 

vevő felnőtt 

 TÍZÓRAI 

(FT) 

EBÉD 

(FT) 

UZSONNA 

(FT) 

NAPI 

ÖSSZES 

(FT) 

 

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT 

/ BÖLCSŐDE 
84 178 84 346 580 

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT 

/ ÓVODA 
74 216 74 364 580 

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT/ 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓ 
78 252 78 408 580 

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT 

/ KÖZÉPISKOLAI TANULÓ 
- 262 - - 580 

 

Az árak az Áfát nem tartalmazzák. 
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Marcali Közös Önkormányzati Hivatal  
                Címzetes Főjegyzője     Tel.: 85/501-000 
 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.     Fax: 85/501-055 

 
Ügyiratszám:  

Ügyintéző: Pápainé dr Káplár Orsolya Csilla 

Tel: 85/501-044 

Email: kaplar.orsolya@marcali.hu 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

szóló 

**/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének 

 

Á l t a l á n o s  i n d o k o l á s a  

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 

32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását egyrészt az 

intézményi térítési díjak összegének, másrészt a 8700 Marcali, Marczali Henrik u. 8. szám alatt 

található főzőkonyha tevékenységének Marcali Óvodai Központba integrálása indokolja. 

2018. január 1-től a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a Marcali Óvodai Központ 

látja el, így a térítési díjak beszedésének módját és helyét ennek megfelelően kell módosítani. 

 A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok előírják, hogy a gyermek étkezéséért nem 

fizető szülőt, törvényes képviselőt 15 napos határidővel fel kell szólítani a díj rendezésére. Nem fizetés 

esetén a tartozást nyilvántartásba kell venni, majd át kell adni behajtásra. 

Ugyanakkor lehetséges előírni a nem fizetők kizárását a rendszerből az eljárás menetének 

szabályozásával. A módosítás ezt a célt is szolgálja. 

A gyermekétkeztetés térítési díjai esetében a Marcali Óvodai Központ fözökonyhái esetében 

az étkezési normára fordítható összeg 5%-os emelése indokolt. 

A rendeletet 2018. január 1- vel javaslom hatályba léptetni. 

 

 

Marcali, 2017. december 15. 

 

 

 

 

        Bödőné dr. Molnár Irén 

címzetes főjegyző 

 
 

 

 

mailto:kaplar.orsolya@marcali.hu


TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének **/2017. (XII. 21.) önkormányzati  r e n d e l e t e  

az intézményi térítési díjakról szóló 

32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendelet célja, hogy a gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díját, valamint a térítési 

díj beszedésére jogosult intézmények körét 

meghatározza.  

 

 

van, az intézményi térítési díjak 

változásával nő a szolgáltatást 

végző intézmény saját bevétele 

nincs az adminisztrációs  terhek 

nem növekednek. 

Az intézményi átszervezésnek 

megfelelően szabályozásra 

kerül a gyermekélelmezési 

térítési díjak beszedésének 

helye. 

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

2018. január 1-től átalakul a gyermekélelmezés helyi intézményrendszere. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai esetében a 2017. évi intézmény térítési díjak maradnak hatályban. A gyermekélelmezést nyújtó intézmény vezetője nem kap 

felhatalmazást a gyermekélelmezési térítési díjak beszedésére. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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