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1.§ 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

szóló 20/2003. (X.17.) számú rendeletének (a 

továbbiakban: Rendelet) 19. §-a helyébe az alábbi 

rendelkezések lépnek: 

 

„(1) Az óvodáztatási támogatás, a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás 

formájában is nyújtható, különösen a védelembe 

vett gyermekek számára. 

(2) Természetben nyújtott ellátások az óvodáztatási 

támogatás első alkalommal történő kifizetése, 

tanszer és taneszköz támogatás, intézményi térítési 

díj hozzájárulás, gyermekétkezési támogatás, 

albérleti díj hozzájárulás, élelmiszer, ruházat 

vásárlás, iskolatej díjának átvállalása. 

(3) A jegyző az óvodáztatási támogatás első 

alkalommal történő kifizetését valamennyi jogosult 

szülő számára a gyermekjóléti szolgálat 

közreműködésével természetben biztosítja. Ennek 

célja a rendszeres óvodába járásának segítése 

Formái különösen: a gyermek számára utcai 

ruházat, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági 

csomag biztosítása.” 

 

2. § 

 

A Rendelet az alábbi 27/A. §-al, és az azt megelőző 

alcímmel egészül ki: 

 

„Gyermekétkeztetés 

27/A. § 

 

(1) Az Önkormányzat az általa fenntartott oktatási 

intézményekben a gyermekek számára jelen 

rendeletben meghatározott keretek között 

gyermekétkeztetést biztosít. 

(2) Az Önkormányzat a gyermekétkeztetést a 

bölcsőde és az óvodák esetében az Óvodai 

Központon keresztül, az általános iskolák esetében 

a GYÉK 2000 Kft-n (a továbbiakban: Kft) 

keresztül, a Szakképző Iskola esetében a Berzsenyi 

Dániel Gimnázium Közgazdasági Szakközépiskola 

intézményi keretein belül és a Kft-n keresztül, a 

Berzsenyi Dániel Gimnázium Közgazdasági 

Szakközépiskola és a Széchenyi Zsigmond 

Szakközép- és Szakiskola esetében pedig az 

intézmény keretein belül biztosítja. 

(3) A gyermekétkeztetés igénybevételére az 

általános iskolák és a Szakképző Iskola esetében az 

intézmény, a szülő és a Kft közötti megállapodás 

alapján van lehetőség. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott megállapodás 

tartalmazza különösen az alábbiakat: 

a) az igénybevett szolgáltatás körét (tízórai, 

ebéd, uzsonna) 

b) az igénybevétel kezdetének időpontját; 

c) a gyermeknek az igénybevétel helyére 

történő kísérése módját; 

d) a gyermek étkeztetésben való részvétele 

nyilvántartásának módját; 

e) az étkezési térítési díj megfizetésének illetve 

meg nem fizetése esetén a behajtás, végrehajtás 

módját. 

(5) Az étkeztetést igénybe vevő gyermek iskolai 

távolléte esetén a szolgáltatásról való lemondást - 

az előre nem igazolt kivételével – csak a távollét 

második napjától lehet elfogadni. 

(6) A (3) bekezdésben meghatározott megállapodás 

legfeljebb a tanítási évre jön létre, azt tárgyhó 20. 

napjáig lehet felmondani a következő hónap 1. 

napjára. 

(7) A (3) bekezdésben meghatározott megállapodás 

esetében az étkeztetés térítési díját havi összegben a 

Kft állapítja meg a hatályos térítési díjra vonatkozó 

jogszabályok alapján.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 28.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„(5) A személyi térítési díjat a gyermekétkeztetés 

esetén az Önkormányzat által fenntartott általános 

iskolák és a Szakképző Iskola esetében a GYÉK 

2000. Kft. ügyvezető igazgatója illetve a Berzsenyi 

Dániel Gimnázium Közgazdasági Szakközépiskola 

intézményvezetője, a bölcsőde, az óvodák, a 

Berzsenyi Dániel Gimnázium Közgazdasági 

Szakközépiskola és a Széchenyi Zsigmond 

Szakközép- és Szakiskola esetében az 

intézményvezető állapítja meg, az intézményi 

térítési díj egy napra jutó, általános forgalmi adóval 

növelt összege, az igénybe vett étkezések száma, 
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továbbá a 29.§ (1) bekezdés szerinti normatív 

kedvezmények figyelembe vételével.” 

 

4.§ 

 

A Rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

 

„a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-6. évfolyamon 

nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át,” 

 

Záró rendelkezések 

5. § 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 

gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003. 

(X. 17.) számú rendelet módosításáról szóló 

3/2008. (I. 25.) számú rendelet 3. §-nak a Rendelet 

29. § (1) bekezdése a) pontját megállapító 

rendelkezése hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

polgármester jegyző 

 

 

 

 



– 3 – 

 

Marcali Város Önkormányzatának 
Jegyzője     Tel.: 85/501-000 

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

Ügyiratszám: 8778/2009.  

Ügyintéző: Mihalicsné Orbán Andrea 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003. (X.17.) számú rendelet módosításáról szóló 

13/2009. (V. 15.) számú rendeletének 

 

I N D O K O L Á S A  

 

Az 1. §-hoz 

 

A 2008. évi XXXI. törvény 2009. január elsejével módosította a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényt (továbbiakban: Gyvt.). A módosító jogszabály 15. §-a alapján a Gyvt. 

20/C.§-a bevezette a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére adható további 

juttatást, az óvodáztatási támogatást. 

A jogalkotó célja, hogy arra ösztönözze a szülőket, hogy gyermeküket minél korábbi életkorban írassák be az 

óvodába. A gyermekek érdeke ugyanis, hogy minél alacsonyabb életkortól kezdődően részesüljenek óvodai 

nevelésben, ezáltal nagyobb legyen az esélyük sikeresen kezdjék meg iskolai tanulmányiak sikeres 

megkezdésére. 

Az új rendelkezés értelmében a települési önkormányzat jegyzője azon gyermek szülője részére, aki 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, aki a három, illetve a négyéves gyermekét beíratta az 

óvodába; aki gondoskodik a gyermek rendszeres óvodába járásáról; a gyermek óvodai beíratását követően 

pénzbeni támogatást folyósít tárgyév június és december hónapjában. A pénzbeni támogatás további feltétele, 

hogy a gyermek törvényes képviseletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, 

hogy gyermekének három éves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 

sikeresen befejezte. 

A jogszabály lehetőséget ad a helyi önkormányzat részére, hogy rendeletében előírja az első alkalommal 

folyósításra kerülő pénzbeni támogatás folyósítása helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás 

nyújtását. Amennyiben a települési önkormányzat az első alkalommal járó óvodáztatási támogatás természetben 

történő nyújtásáról rendelkezik, akkor a támogatást a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével kell, hogy 

biztosítsa. Jelen rendeletmódosítás ezt kívánja szabályozni. 

 

A 2. §-hoz 

 

Marcali Város Önkormányzatának az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) sz. rendelete 2009. 

januári módosításának tárgyalásakor felmerült a GYÉK 2000. Kft, mint szolgáltató és a Városi Önkormányzat 

részéről, hogy korábban nem került helyi rendeleti szintű szabályozásra a gyermekétkeztetés biztosítása, illetve a 

gyermekétkeztetés igénybevételének, feltételeinek meghatározása.  

Jelen rendeletmódosítás hivatott pótolni a fenti hiányosságokat. A módosítás értelmében háromoldalú 

megállapodás tartalmazza a jövőben az igénybe vett szolgáltatás körét, az igénybevétel kezdetének időpontját, a 

gyermekeknek az igénybevétel helyére történő kísérése módját, az étkeztetésben való részvétel nyilvántartásának 

módját, valamint az étkezési térítési díj megfizetésének és annak meg nem fizetése esetén a behajtás és 

végrehajtás módját. 

 

A 3. §-hoz 

 

A korábbi szabályozás alapján gyermekétkeztetés esetén a személyi térítési díjat az intézményvezető állapította 

meg. Azonban a város nevelési-, oktatási intézményeiben a gyermekétkeztetés intézményenként változó helyről 

biztosított. Ennek következtében az adott étkeztetést biztosító intézmény vezetője, illetve a szolgáltató ügyvezető 

igazgatója állapítja meg az intézményi térítési díj egy napra jutó, általános forgalmi adóval növelt személyi 

térítési díjat. 

 

A 4. §-hoz 
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Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXII. törvény 7. §-a módosította a 

gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148.§-át, amely a 

gyermekétkeztetés esetén az ún. normatív kedvezményben részesülők körét bővítette. Ennek oka, hogy a törvény 

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körét az általános iskolások esetében további egy 

évfolyammal bővítette. 

 

Marcali 2009. május 08. 

 

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

jegyző 

 

 

 


