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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2021. (….) 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) a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

1. § 

Az intézményi térítési díjakról szóló Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2000.(XII.15.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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) a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el:” 

2. § 

Az intézményi térítési díjakról szóló Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2000.(XII.15.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az 1. és 2. mellékletben felsorolt gyermekétkeztetés szolgáltatást és 

személyes gondoskodást nyújtó intézményekre és a szolgáltatást Marcaliban igénybevevőkre. 

(2) E rendelet hatálya azon ellátások térítési díja tekintetében, amelyek vonatkozásában a Marcali 

Kistérségi Többcélú Társulási megállapodást a tag önkormányzat aláírta, kiterjed az adott települési 

önkormányzat közigazgatási területén élő jogosultakra is. ” 

3. § 

Az intézményi térítési díjakról szóló Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2000.(XII.15.) a következő 3/A. §-sal egészül ki: 

„3/A. § 

(1) A gyermekétkeztetést Marcali Város Önkormányzata a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által 

fenntartott Marcali Óvodai Központ (a továbbiakban: Óvodai Központ) konyhájáról biztosítja. 

(2) A gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermek, tanuló távollétét az étkezés igénybevételének helyén 

kell bejelenteni, melyet az igénybevétel helyén vezetett igénybevételi nyilvántartásban kell rögzíteni. 
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(3) Az étkezés igénybevételét felmondani, módosítani a hónap első napjára lehet az azt megelőző 

hónap 20. napjáig az étkezési térítési díj befizetésének helyén. 

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

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

Szolgáltató Központ (a továbbiakban: SZESZK), egyéb esetben az Óvodai Központ számlaszámára 

történő átutalással.” 

4. § 

Az intézményi térítési díjakról szóló Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2000.(XII.15.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § 

A térítési díjak beszedéséről az Óvodai Központ által biztosított szolgáltatás esetén az Óvodai 

Központ 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 az Óvodai Központ saját bevételét képezi.” 

5. § 

Az intézményi térítési díjakról szóló Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2000.(XII.15.) 4/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az étkezési térítési díj beszedésére jogosult intézmény vezetője az étkezési térítési díj befizetését 

elmulasztó szülőt, törvényes képviselőt írásban, igazolható módon 15 napos pótbefizetési határidő 

tűzésével felhívja az étkezési térítési díj befizetésére. A felhívásban előírt 15 napos pótbefizetési 

határidő elmulasztása esetén a díj beszedésére jogosult intézmény vezetője kezdeményezi az 

étkeztetésben részesülő kizárását az étkeztetésből, és a Felszólítással kapcsolatban keletkezett 

iratanyagot 8 napon belül megküldi az intézményt fenntartó képviselője részére. 

(2) Az étkeztetésből történő kizárásról az intézményt fenntartó képviselője dönt. A kizárásról szóló 

döntés a kezdeményezés beérkezése napját követő hónap utolsó napjára szólhat.” 

6. § 

Hatályát veszti az intézményi térítési díjakról szóló Marcali Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2000.(XII.15.) önkormányzati rendeletének: 

a) „A rendelet célja” alcíme, 

b) 5. § (2) bekezdése. 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás 

Tisztelt Képviselő- testület! 

A Somogy Megyei Kormányhivatal SO/03/01043/2021. számú szakmai segítségnyújtásában 

foglaltakkal egyetértve Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének az intézményi 

térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) 

módosítani szükséges a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabály-

szerkesztésről szóló 61/2009. (XII.28.) IRM rendelet szabályainak való megfelelés érdekében. 

Fentieken túl a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet szabályozása 

alól kikerülne az gyermekétkeztetés igénybevételére és a térítési díjainak befizetésére vonatkozó 

szabályozás és változatlan formában, de a Rendelet normaszövegébe kerülne át. 

A módosítást a kihirdetést követő napon javasoljuk hatályba léptetni. 

Marcali, 2021. szeptember 27.  

Bödőné dr Molnár Irén 

   címzetes főjegyző 


