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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2011. (I. 21.) számú
RENDELETE
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
20/2003. (X. 17.) számú rendeletének módosításáról
Marcali Város Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003. (X. 17.) számú
rendelete (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul:
1.§
A Rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) természetbeni ellátás:
-

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás”
2. §

A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
“(4) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni
formában történő megállapítását az Egészségügyi és Szociális Bizottságra, míg pénzben történő megállapítását a
polgármesterre ruházza át.”
3. §
A Rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontjának „APEH” szövegrésze „NAV” szövegrészre módosul.
4. §
A Rendelet 27/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat a bölcsőde és a Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény óvodai intézményegysége esetében az óvodai intézményegységén, a Marcali Óvoda, Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény általános iskolai intézményegységei 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 Széchenyi Zsigmond Szakközép- és
Szakiskola esetében pedig az intézmény keretein belül biztosítja.”
5. §
A Rendelet 28. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A személyi térítési díjat a gyermekétkeztetés esetén a Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény általános iskolai intézményegységei és a Szakképző Iskola esetében a Kft
ügyvezető igazgatója, a Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola, a bölcsőde, a Marcali
Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény óvodai intézményegysége 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, továbbá a 29. § (1)
bekezdés szerinti normatív, és a 29. § (2) szerinti kedvezmények figyelembe vételével.”
6. §
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A Rendelet 29. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Gyermekétkeztetés esetén:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
aa) bölcsődés,
ab) óvodás,
ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben
elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után
az intézményi térítési díj 100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az
intézményi térítési díj 50%-át,
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj
50%-át,
kedvezményként kell biztosítani (az a)-d) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény).
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Nem jár a tanulónak kedvezmény azon
étkeztetésre, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött- tanulói szerződése
alapján már jogosult.
(2) A Rendelet 29. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó, valamint a bölcsődébe, az óvodába és általános
iskolába járó, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő, továbbá a kollégiumi ellátásban
részesülő gyermekek és tanulók után az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat- az állam által e célra
biztosított keret terhére- az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 12. §- ban foglalt vagyoni és jövedelmi
feltételek alapján mérsékelheti vagy elengedheti.”
7. §
A Rendelet 29. § (4) és (5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(4) A házi gyermekfelügyelet keretében biztosított személyes szolgáltatás intézményi térítési díja az ellátásra
fordított költségek alapján megállapított óradíj. Az ellátásáért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg
egy gyermek esetén a fizetésre kötelezett rendszeres havi jövedelmének 15%-át, több gyermek esetén pedig
gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át.
(5) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás térítési díjának alapja az átmenti gondozást nyújtó ellátás
esetén az egy ellátottra jutó önköltség napi része. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg
a fizetésre kötelezett havi jövedelmének 25%-át, több gyermek esetében a kötelezett személy havi jövedelmének
50%-át.”
8. §
A Rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A személyi térítési díj összegét az intézményvezető –a helyettes szülői ellátás esetén a működtető- állapítja
meg, melyről az ellátás igénybevétele után, de legkésőbb az igénybevételtől számított 30 napon belül írásban
értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj
összegét.”
9. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 19/A. §-a, továbbá a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló 20/2003. (X. 17.) számú rendelet módosításáról szóló 4/2005. (I. 27.) számú rendelet, az
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 20/2005. (X. 21.) számú rendelet 4. §-a, a gyermekvédelem
helyi rendszeréről szóló 20/2003. (X. 17.) számú rendelet módosításáról szóló 3/2008. (I. 25.) számú rendelet 3.
és 4. §-ai, 5. § (2) bekezdése, a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003. (X. 17.) számú rendelet
módosításáról szóló 13/2009. (V. 15.) számú rendelet 4. §-a.
Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 20/2003. (X. 17.) számú rendeletének módosításáról szóló
5/2011. (I. 21.) számú rendeletének
RÉSZLETES INDOKOLÁSA
1.

§

A Képviselő-testület a helyi autóbusz közlekedés szüneteltetéséről döntött, amely miatt a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 20/2003. (X. 17.) számú rendeletéből (a továbbiakban: Rendelet) hatályon kívül kell helyezni
(lsd. 9. §) a helyi autóbusz közlekedés költségeihez nyújtott természetbeni támogatást.
2.

§

A Képviselő-testület 2010. december 1-i hatállyal megalkotta az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 20/2010. (XI. 26.) számú rendeletét, amely módosította a természetben adható
gyermekvédelmi támogatások esetében az átruházott hatáskör gyakorlóját, a polgármester helyett az
Egészségügyi és Szociális Bizottságot nevesítve, ennek átvezetését tartalmazza ez a szakasz.
3.

§

Az APEH helyébe lépő Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnevezésének módosítását tartalmazza a szakasz.
4.

§

A települési önkormányzat hatályos intézményrendszerének átvezetését tartalmazza a jelen szakasz.
5.

§

A települési önkormányzat hatályos intézményrendszerének átvezetését tartalmazza a jelen szakasz.
6.

§

A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) a gyermekek étkeztetéséhez nyújtott normatív
kedvezmények körét bővítette, belekerültek a 8. évfolyamos tanulók is, ennek átvezetését tartalmazza jelen
szakasz.
7.

§

A megváltozott térítési díj szabályok átvételét tartalmazza a szakasz.
8.

§

A személyi térítési díj megállapítására jogosult személyt és a megállapított személyi térítési díj közlésének
határidejét állapítja meg a szakasz.
9.

§

Tekintettel arra, hogy a Gyvt. módosítása 2011. január 1-jén hatályba lépett, indokolt a Rendeletet a kihirdetés
napján hatályba léptetni. Ez a szakasz tartalmazza az 1. § szakaszban említett támogatási forma hatályon kívül
helyezését is.
Marcali, 2011. január 11.
Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző

