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       Egyeztető anyag 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTERÉNEK 

 

…./2020. (XII. ...) 

 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

20/2003. (X. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003. 

(X.17.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdés a) pontjában a „400%-át” szövegrész helyébe az 

„500%- át” szöveg lép.   

 

 

2. § 

 

A Rendelet 31. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

20/2003. (X. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló … /2020. (XII. …) önkormányzati 

rendeletével módosított 15. § (1) bekezdés a) pontját a folyamatban lévő kérelmek esetében is alkalmazni 

kell.”  

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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Marcali Város Önkormányzata Polgármesterének 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről    

szóló 20/2003. (X.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 

……/2020. (XII. …..) önkormányzati rendeletének 

 

Á l t a l á n o s  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 rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) szükséges módosítani, akként, hogy a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat esetében a szociális rászorultságot 

megállapító rendelkezések megengedőbbek legyenek a korábban meghatározottnál annak érdekében, hogy a 

tanulni vágyó és felsőoktatásba felvételt nyert, illetve ott tanuló marcali diákok támogatást kaphassanak 

tanulmányaik folytatásához. Ennek érdekében javaslom, hogy a jövedelmi jogosultsági feltételt emeljük 

meg. 

A rendeletet a kihirdetést követő napon javaslom hatályba léptetni és a benyújtott kérelmek 

tekintetében is alkalmazni javaslom, hogy aki kérelmet nyújtott be, mindenki támogatásban részesülhessen, 

ezzel segítve céljaik megvalósítását. A költségvetésben meghatározott keret lehetővé teszi az összes 

benyújtott és érvényes kérelem támogatását. 

 

Marcali, 2020. december 1. 

 

Bödőné dr. Molnár Irén  

                              címzetes főjegyző 
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