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 T Á J É K O Z T A T Ó  

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

 2021. szeptember 29-i soron kívüli nyilvános ülésére 

  

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a gyermekvédelemi, intézményi térítési 

díjas és szociális tárgyú önkormányzati rendeleteihez kapcsolódó 

szakmai segítségnyújtásról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal SO/03/01043/2021. számon (lásd melléklet) 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a szociális ellátások helyi szabályairól 

szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Szoc. rendelet), valamint a 

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

továbbiakban: Gyer.), továbbá az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) 

önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: térítési díjas rendelet) kapcsolatban szakmai 

segítségnyújtást küldött a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.) 133. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. 

Mindhárom önkormányzati rendelet kapcsán elmondható, hogy a legtöbb észrevétel a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.), illetve a 

jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XIII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM) 

módosításával összefüggő, jogszabályszerkesztési változásokhoz kapcsolódik. A jelzések 

másik csoportja döntően arra irányul, hogy az önkormányzati rendeleteken kerüljenek 

átvezetésre a központi jogszabályi változások. 

A Gyer. vonatkozásában az észrevételekkel egyetértünk és tekintettel arra, hogy az 

alaprendelet 2000-ben készült, sok esetben kellett már módosítani, szerkezetileg nagyon 

széttagolttá vált, indokolt új önkormányzati rendelet megalkotása, ezért azt a Képviselő- 

testület elé terjesztjük. AZ új Gyer a Jat és IRM rendelet, valamint az időközben hatályba lépett 

vagy hatályát vesztett központi jogszabályokra figyelemmel készült el. A hatályos 

szabályozáshoz képest a gyermekétkeztetés igénybevétele módjára és a térítési díj fizetésére 

vonatkozó szabályok kerülnének ki a Gyer-ből. Tekintettel arra, hogy a térítési díja fizetéséhez 

kapcsolódó egyéb szabályok a térítési díjas rendeletben kerülnek szabályozásra, ezt a változást 

indokoltnak látjuk.  

A térítési díjas rendelet kapcsán, ugyan az is 2000-ben készült el, de annak módosításai 

miatt a rendelet szerkezeti egysége nem sérült, ezért ezen rendelet esetében a szakmai 

segítségnyújtásban foglaltakkal egyetértve a módosítást javasoljuk, ezt terjesztjük a Képviselő- 

testület elé. 

A Szoc. rendelet vonatkozásában a szakmai segítségnyújtásban megfogalmazott 

észrevételekkel nem teljes egészében értünk egyet, de a Szoc. rendelet kodifikációs munkája 

megkezdődött. A rendeletek módosítására azonban új informatikai rendszert (Loclex) kell 

használni, aminek a működése még nem teljesen kiforrott, ez a kodifikációs munkát lassítja, így 

azt a következő képviselő- testületi ülésre tudjuk beterjeszteni döntésre.  
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Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy a szakmai 

segítségnyújtásra vonatkozó tájékoztatót az alábbiak szerint fogadja el! 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei 

Kormányhivatal SO/03/01043/2021. számú szakmai segítségnyújtásával kapcsolatos 

tájékoztatót Marcali Város Önkormányzata képviselő- testületének a gyermekvédelem 

helyi rendszeréről szóló 20/2003. (X.17.) önkormányzati rendeletével és az intézményi 

térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendeletével összefüggésben 

elfogadja.  

 

2. Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete módosítása érdekében a 

felülvizsgálatot a jegyző a szakmai segítségnyújtásban tett észrevételek alapján 

megkezdte, a módosítási javaslatot a soron következő képviselő- testületi ülésre 

döntésre előkészíti. 

 

Felelős: dr Sütő László polgármester 

Határidő: 2021. szeptember 30.  

 

Marcali, 2021. szeptember 28.                                             

           Dr. Sütő László s.k.  

      

      polgármester            

 
 


