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13/2011. (II. 25.) számú 

 
R E N D E L E T E  

 
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 22. § (4) bekezdés c) és d) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„c) egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások, különösen családsegítés, egészségügyi 
ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételének kezdeményezése, továbbá a gyermek védelembe 
vételének, vagy súlyosabb fokú veszélyeztetés esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, átmeneti, vagy 
tartós nevelésbe vételének kezdeményezése, 

d) javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a 
családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettségének előmozdítására, a 
gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására.” 

 
2. § 

 
(1) Jelen rendelet – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 22. § (2) bekezdés c) pontjának 
„szociális” szövegrésze, 23. § (2) bekezdés h) pontja. 
(3) 2011. március 1-jével hatályát veszti a Rendelet 26. §-a. 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

13/2011. (II. 25.) számú rendeletének 
 
 

I N D O K O L Á S A  
 

 
A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvényt (Gyvt.) a 2010. évi CLXXI. törvény módosította, 
amelynek a gyermekjóléti szolgálatokra módosításainak átvezetésére kerül sor a Marcali Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003. (X.17.) számú rendeletének (a 
továbbiakban: Rendelet) jelen rendeletmódosításban.  

A Rendelet módosítását indokolta az is, hogy a költségtakarékosság szempontjából a korábban Marcali városban 
biztosított, a Gyvt- 44. § szakaszában szabályozott, gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatás 
megszüntetésre kerül. 

Tekintettel arra, hogy a Gyvt. módosítása 2011. január 1-jén hatályba lépett, a Rendeletet a kihirdetés napján, 
míg a házi gyermekfelügyelet megszüntetésére vonatkozó részt 2011. március 1-jétől javaslom hatályba léptetni. 
 
Marcali, 2011. február 9. 
 

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
jegyző 

 
 


