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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
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…/2015. (I. ..) 
 

  Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E 
 
 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003.(X. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A gyernekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003.(X. 17.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban:Rendeket) 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„27/A. § (1) Az Önkormányzat a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére a 

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Szociális és 
Egészségügyi Szolgáltató Központon, az általános iskolai intézményegységek 
tanulói részére részben a GYÉK 2000 Kft.-n, részben a saját konyháján 
keresztül, az óvodai ellátásban részesülő gyermekek és a középiskolai tanulók 
részére pedig a saját konyháján keresztül biztosítja az étkeztetést. 

 
  (2) Az étkeztetést igénybevevő gyermek, tanuló távollétét az étkeztetés 

igénybevételének helyén kell bejelenteni, melyet az étkezési helyen vezetett 
igénybevételi nyilvántartásban rögzíteni kell. 

 
  (3) Az étkeztetés igénybevételét felmondani, módosítani a hónap első napjára 

lehet, az azt meglőző hónap 20. napjáig az étkeztetés térítési díjának befizetési 
helyén.” 
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2. § 

A Rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„28. § A személyi térítési díjat a bölcsőde esetében az ellátást nyújtó SZESZK vezetője, a 
GYÉK 2000 Kft. szolgáltatása, valamint az önkormányzat saját konyhájáról 
nyújtott ellátás esetén pedig az önkormányzat vezetője állapítja meg az intézményi 
térítési díj egy napra jutó, általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett 
étkezési napok száma, továbbá a 29. § (1) bekezdés szerinti normatív 
kedvezmények és a 29. § (2) bekezdés szerinti kedvezmények figyelembe 
vételével.” 

3. § 

A Rendelet 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A személyi térítési díjat gyermekétkeztetés esetében az igénybevétel napjától havonként 
a tárgyhó 25. napjáig a bölcsöde esetében SZESZK bölcsődei intézményegységében, a 
többi esetben a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál kell befizetni.” 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 
 

 
 
 

 
 
 
Dr. Sütő László   Bödőné dr. Molnár Irén 
 polgármester   jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003.(X. 17.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló  

…/2015. (I. ….) önkormányzati rendeletének 

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

 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről 
szóló 20/2003.(X. 17.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását a 
gyermekétkeztetés biztosítási helyének, valamint az intézményi térítési díj beszedési 
módjának, helyének változása indokolja. 
 
Marcali Város Önkormányzata egyes köznevelési intézmények tanulói számára a GYÉK 2000 
Kft-én keresztül biztosította az étkeztetést, s a szolgáltatást nyújtó szedte be a térítési díjakat.  
A feladatot 2015. január 1-től továbbra is a GYÉK 2000 Kft. látja el, azonban a térítési díj 
beszedéséről az Önkormányzat döntése alapján maga gondoskodik, ténylegesen a Marcali 
Közös Önkormányzati Hivatal útján.  
Az Önkormányzat üzemeltetésében működő főzőkonyha esetében ugyanez a helyzet, ezért a 
Rendelet térítési díj beszedésére vonatkozó rendelkezését, időpontját tekintve is a valós 
helyzetnek megfelelően szükséges módosítani. 
A bölcsőde esetén továbbra is az ellátást nyújtó intézmény, a Szociális és Egészségügyi 
Szolgáltató Központ gondoskodik a térítési díjak beszedéséről. 
A Rendelet a legutóbbi módosítása óta nem követte le teljes mértékben a központi 
jogszabályok változásait, ezért a közeljövőben kezdeményezni kell a Rendelet teljes 
felülvizsgálatát, a sok változtatás miatt nagy valószínűséggel új rendelet megalkotását. Addig 
is az igénybevevőket érintő legfontosabb változásokat meg kell jeleníteni a rendeletben, 
melyet az a rendeletmódosítás hivatott elvégezni. 
 
A Rendeletet a kihirdetést követő napon javasoljuk hatályba léptetni. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003.(X. 17.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról, annak ismeretében, hogy a rendelet teljeskörű felülvizsgálata is szükségessé 
vált. 
 
Marcali, 2015.január 12. 
     
        Bödőné dr. Molnár Irén 
 Jegyző 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
Rendelet-tervezet címe: 
 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti és egészségi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket  
befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
147. § (1)- (4) bekezdéseiben 
meghatározottak szerint Marcali Város 
Önkormányzata továbbra is ellátja a 
gyermekétkeztetés feladatát. 

A befolyt térítési díjak az 
ellátást biztosító intézmény, 
illetve az ellátásért felelős 
és arról gondoskodó 
önkormányzat saját 
bevételét képezik. 

Nincs. Az adminisztrációs  
terhek kezelhető módon 
emelkednek. 

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:  
2015. január 1-től Marcali Város Önkormányzata gondoskodik a térítési díjak beszedéséről GYÉK 2000 Kft. szolgáltatása, valamint a saját 
konyháról biztosított étkeztetés esetén. A bölcsőde esetén a térítési díjak beszedéséről változatlanul az ellátást nyújtó intézmény vezetője 
gondoskodik. 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  
Az Önkormányzat döntése alapján a rendelet módosítása vált szükségessé, mert a bölcsőde kivételével ténylegesen a térítési díjak beszedéséről 
az önkormányzat a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. Módosítás hiányában a térítési díj beszedésének tényleges módja, 
helye és ideje nem felelne meg a jogszabályi rendelkezésnek. A szabályozás módosításának elmaradása a díj fizetésére kötelezettek körében 
zavart okozna, mert a ténylegesen elvárt magatartás nem egyezne a rendeleti szabályozással, megnehezítené a jogkövető magatartást, és a 
törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatná maga után. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
Személyi: 
 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
 

Rendelkezésre állnak. 
 

Rendelkezésre állnak. 
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