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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

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

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000.(XII.15.) önkormányzati rendeletének 3/A. § (1) és 

(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A gyermekétkeztetést Marcali Város Önkormányzata a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági 

Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete (a továbbiakban: GAMESZ) által üzemeltetett konyhákról 

biztosítja. 

(2) A gyermekétkeztetést igénybe vevő bölcsődében vagy óvodában nevelt gyermek távollétét, napi 

étkezési igényét az étkezés igénybevételének helyén az ott vezetett nyilvántartásban, vagy a 

GAMESZ által üzemeltetett elektronikus alkalmazás igénybevételével kell bejelenteni és azokban 

kell rögzíteni.” 

(2) Az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000.(XII.15.) önkormányzati rendelet 3/A. §-a a 

következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A gyermekétkeztetést igénybe vevő általános iskolai vagy középiskolai tanuló távollétét, napi 

étkezési igényét a GAMESZ által üzemeltetett elektronikus alkalmazásban kell bejelenteni és abban 

kell rögzíteni. 

(2b) A gyermek, tanuló távollétét, napi étkezési igényét a tárgynapot megelőző nap 11 óráig lehet 

bejelenteni a (2) és (2a) bekezdésben meghatározott módon.” 

(3) Az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000.(XII.15.) önkormányzati rendelet 3/A. § (4) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját utólag, minden hónap 15. napjáig kell megfizetni a 

bölcsőde esetében a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Marcali Szociális és 

Egészségügyi Szolgáltató Központ (a továbbiakban: SZESZK), egyéb esetben a GAMESZ 

számlaszámára történő átutalással, vagy a SZESZK és a GAMESZ házipénztárába történő 

befizetéssel.”” 

2. § 

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

következő rendelkezés lép: 
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„4. § 

A térítési díjak beszedéséről a GAMESZ által biztosított szolgáltatás esetén a GAMESZ vezetője, a 

bölcsődés gyermekek étkeztetése, továbbá a 2. mellékletben felsorolt szociális ellátások esetén az 

ellátást nyújtó SZESZK vezetője gondoskodik. Az étkezés térítési díja a SZESZK, illetve a GAMESZ 

saját bevételét képezi.” 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



3 

 

Végső előterjesztői indokolás 

Tisztelt Képviselő- testület! 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének az intézményi térítési díjakról szóló 

32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) módosítani szükséges, 

mert a gyermekétkeztetés igénybevételének rendszere módosult. Bevezetésre került egy olyan 

informatikai alapú rendszer, amely az igénybevételt és ezt követően a térítési díj megállapítást és 

fizetést könnyíti.  

A módosítást a kihirdetést követő napon javasoljuk hatályba léptetni. 

Marcali, 2022. május 11. 

Bödőné dr Molnár Irén 

   címzetes főjegyző 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének …/2022. (…..) önkormányzati  r e n d e l e t e  

az intézményi térítési díjról 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 

igénybevételéhez és a térítési díjak 

nyilvántartásához kapcsolódó új 

informatikai rendszerhez igazítsa a rendeleti 

szabályokat. 

tervezve van nincs nincs Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

a bevezetésre kerülő új informatikai rendszer működése az étkezés igénybevételének nyomon követése és az igénybe vett adagszámok után a térítési díj megállapítása a befizetések 

nyomon követése a rendelet eddigi szabályainak módosítását igényli. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

a rendeleti szabályozás nem lenne összhangban a gyermekétkeztetés igénybevételének módjával. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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