
 
Ügyiratszám: 1019/1/2015       9. sz. előterjesztés 

 
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

……/2015. (I. .)  
 

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 115. § (10) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés d) 
pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 147. § (1)- (4) bekezdéseiben, 162. § (5) bekezdésében, a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 7. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1.§ 

Az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

 
„4. § A térítési díjak beszedéséről a bölcsőde esetén az ellátást nyújtó SZESZK vezetője, a 

GYÉK 2000 Kft. szolgáltatása, valamint az önkormányzat saját konyhájáról nyújtott 
ellátás esetén pedig az önkormányzat gondoskodik. Az étkezés térítési díja a SZESZK, 
illetve az önkormányzat saját bevételét képezi.” 

 
2.§ 

 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 

Dr. Sütő László                                                         Bödőné dr. Molnár Irén  
     polgármester                                                                    jegyző 

 

Marcali Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 

 



Marcali Közös Önkormányzati Hivatal  
Jegyzője     Tel.: 85/501-000 

 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.     Fax: 85/501-055 
 

Ügyiratszám: ……./1/2015. ….. számú előterjesztés 
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) 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  

 
 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 
32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díja beszedési módjának 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 vonatkozó szerződés 2014. december 31-én lejárt.  
Közbeszerzési eljárás lefolytatása után a feladatot 2015. január 1-től 2015. december 31-ig 
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 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 rendelkezés szerint a beszedett térítési díj a beszedést végző saját bevételét képezi. 
 
A Rendeletet a kihirdetést követő napon javasoljuk hatályba léptetni, rendelkezéseit azonban 
2015. január 1-től kell alkalmazni. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön az intézményi 
térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) önkormányzati módosításáról. 
 
 
Marcali, 2015. január13. 
 
 

Bödőné dr. Molnár Irén  
jegyző 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 
 
Rendelet-tervezet címe: 
 

az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) 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 
nem felelne meg a jogszabályi rendelkezésnek, a szabályozás módosításának elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását 
vonná maga után. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
Személyi: 
 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
 

Rendelkezésre állnak. 
 

Rendelkezésre állnak. 
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Marcali Közös Önkormányzati Hivatal  

Jegyzője     Tel.: 85/501-000 

 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.     Fax: 85/501-055 

 

Ügyiratszám: ……./1/2015. ….. számú előterjesztés 
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