
2. sz. egyeztető anyag 

 

 

 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

POLGÁRMESTERÉNEK 

 

……/2020. (XII. ….)  

 

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 Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére 

kihirdetett veszélyhelyzetre, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

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

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 

32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Sütő László                                               Bödőné dr. Molnár Irén 

         polgármester                                                        címzetes főjegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2020. december …. -én. 

 

 

  Bödőné dr. Molnár Irén 

    címzetes főjegyző 
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1. melléklet a …./2020. (XII…..) 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) 

 

BÖLCSŐDE 97 206 97 400 675 
ÓVODÁK  85 255 85 425 675 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 87 300 88 475 675 
 KÖZÉPISKOLA - 305 - - 675 

 

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: 2307/3/2020.  

Ügyintéző: Pápainé dr Káplár Orsolya Csilla 

Tel: 85/501-044 

Email: kaplar.orsolya@marcali.hu 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Polgármesterének 

 

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

……/2020. (XII. ….) 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 módosítását az intézményi térítési díjak összegének 

2021. évre történő meghatározása indokolja. 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai tekintetében mintegy 5%-os emelés indokolt, a 

nyersanyagköltségek áremelkedése miatt.  

A rendeletet 2021. január 1- vel javaslom hatályba léptetni. 

 

Marcali, 2020. december 9. 

 

 

 

        Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 

címzetes főjegyző 

 
 

 

 

mailto:kaplar.orsolya@marcali.hu


TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

Marcali Város Önkormányzata Polgármesterének …/2020. (XII. ...) 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 a megváltozott 

nyersanyag költségekhez igazítva növelje. 

 

 

van nincs az adminisztrációs  

terhek nem növekednek. 

 

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

a gyermekétkeztetésben felhasznált nyersanyagok ára megemelkedett, így felel meg az intézményi térítési díj meghatározása a Gyvt- ben meghatározottaknak. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

az intézményi térítési díj változásának elmaradása esetén a Gyvt- nek a térítési díj megállapítására vonatkozó szabályai sérülnek.  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 

 


