
ELŐTERJESZTÉS 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. december 18-i ülésének       . napirendi pontjához 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(Gyvt.) 151. § (2) bekezdése értelmében ha a 
szülő eltérően nem rendelkezik, a nem állami 
fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási 
intézményben, a települési önkormányzat az 
általa fenntartott óvodában és a közigazgatási 
területén az állami intézményfenntartó központ 
által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményben, a gyermekek és a tanulók 
számára az óvodai nevelési napokon, illetve az 
iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg 
főétkezést és két további étkezést.  

 
A Gyvt. 147. § (1) bekezdése szerint a 

fenntartó állapítja meg a 146. § (1) bekezdése 
szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami 
a szolgáltatási önköltség és a központi 
költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatás különbözete.  

 
Az Újvárosi Óvoda Bozsoki Tagóvodáját és 

Velemi Tagóvodáját is a Kőszegi Társulás 
tartja fenn, így a térítési díj megállapítása is a 
társulás feladata.  

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 5. § (1a) bekezdése szerint ha a 
felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat 

képviselő-testülete, társulás esetén - ha a 
társulási megállapodásban meghatározott 
feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának 
szabályozására kiterjed - az önkormányzati 
rendelet megalkotására a társulási 
megállapodásban kijelölt vagy ennek 
hiányában a társulás székhelye szerinti helyi 
önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A 
rendelet megalkotásához a társulásban 
résztvevő helyi önkormányzat képviselő-
testületének hozzájárulása szükséges. 

 
Tekintettel arra, hogy a Kőszegi Társulás 

társulási megállapodása nem jelölt ki 
önkormányzatot a rendelet megalkotására, így 
arra a székhely, azaz Kőszeg város képviselő-
testülete jogosult, azonban ehhez szükség van 
a helyi önkormányzat képviselő-testületének 
hozzájárulására is.  

 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy 

fentiek alapján a határozati javaslatot és a 
rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.  

 
Velem, 2013. december 6. 
 
 

 Dr. Zalán Gábor 
 jegyző 

  

 
 
 

 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Velem községi Önkormányzat hozzájárul, hogy a Kőszeg Város és Térsége Társulása fenntartásában 

működő Újvárosi Óvoda Velemi Tagóvodájára vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti ellátások intézményi térítési díjairól szóló 
önkormányzati rendeletet Kőszeg Város Önkormányatának Képviselő-testülete alkossa meg.  

 
Felelős: Huber László elnök 
Határidő: azonnal 



 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2013. (XII.       ) önkormányzati rendelete 

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló  
11/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről 

 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

 
Hatályát veszti Velem Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díjairól szóló 11/2012. (III. 
28.) önkormányzati rendelete. 

 
2.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép 
hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti.  

 
 

Velem, 2013. december 18. 
 
 
 Horváth Miklós s.k. Dr. Zalán Gábor s.k. 

 polgármester    jegyző



 

 


