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Marcali Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói 
hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) bekezdésének b) pontjában, 18. § (2) bekezdésében, 20/C. (4) bekezdésében, 21. 
§ (1) és (3) bekezdésében, 29. § (1)-(3) bekezdéseiben, 32. § (1) bekezdésének d) pontjában, 131. § (1) 
bekezdésében, 147. §-ában, 148. § (5) bekezdésében, 161/E. §-ában, 162. § (5) bekezdésében, a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
r.) 9. § (2)-(4) bekezdéseiben, 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 20/2003. (X. 17.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint 
módosítja: 
 

1. § 
 
A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(3) A gyermekek védelmét a Képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: 

a) pénzbeli ellátások: 
aa) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
ab) óvodáztatási támogatás  
ac) ösztöndíj támogatás 

b) természetbeni ellátás: 
ba) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
bb) óvodáztatási támogatás 

c) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás: 
ca) gyermekjóléti szolgáltatás 
cb) gyermekek napközbeni ellátása 
cc) gyermekek átmeneti gondozása” 

 
 

2. § 
 
A Rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a jegyző az ellátás kötelező 
igénybevételét elrendeli.” 
 

3. § 
 
A Rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) gyermekek napközbeni ellátása: 
ba) bölcsőde 
bb) óvoda 
bc) iskolai napközis foglalkozás” 
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4. § 

A Rendelet 29. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A bölcsőde esetében a gyermek Gyvt. 147. § (2) bekezdése szerinti gondozásra számított intézményi térítési 
díjat a Korm. r. 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni.” 

 

5. § 

A Rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A személyi térítési díj megállapítására, csökkentésére, elengedésére, befizetésére és ellenőrzésére a (2) 
bekezdésben foglalt kivétellel a Gyvt. 148. §-ában, és a Korm. r. 9. § (2)-(4) bekezdésében, 13. § (1)-(2), (5) 
bekezdésében, valamint 16. § (2)-(3) bekezdéseiben, 17. §-a, 18. § (1)-(5) bekezdéseiben foglaltakat kell 
alkalmazni. 

(2) A személyi térítési díjat gyermekétkeztetés esetén az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónap 15. 
napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó elszámolási számlájára.” 

 
6. § 

 
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti.  

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 24. § (3) bekezdésének „házi 
gyermekfelügyelet” szövegrésze, a Rendelet 29. § (4) bekezdése. 
 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
polgármester jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

8/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletének 
 

I N D O K O L Á S A  
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003. (X. 
17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosítását részben az indokolja, hogy a házi 
gyermekfelügyelet, mint a gyermekek napközbeni ellátásának egyik lehetséges fajtája, a 2011. évben megszűnt. 
A Rendelet módosításával hatályon kívül helyezésre kerülnek a Rendeletben a házi gyermekfelügyeletre 
vonatkozó rendelkezések. 

A módosítás másik indoka az, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben (Gyvt.) a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó térítési díj szabályok megváltoztak. A 
bölcsődei ellátás esetében a gyermekétkeztetésen túl a fenntartónak a gyermekek gondozására, nevelésére, 
nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra is meg kell határoznia intézményi térítési díjat, ez is 
indokolja a Rendelet módosítását.  

Továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. r. a 
gyermekétkeztetés térítési díjának megfizetésének időpontjaként a tárgyhó 10. napját jelöli meg. Ettől a fenntartó 
döntésével el lehet térni, amelyet ez a módosítás tartalmaz. Eszerint az étkezési térítési díjat a tárgyhó 15. 
napjáig kell megfizetni. 

Marcali, 2012. február 13. 
 

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
jegyző 

 
 


