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8. sz. előterjesztés
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2020. (IX. ...)
önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
20/2003. (X. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 7. § (1) a) pontjában 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 és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003. (X.17.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 14. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A pályázatot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési
Feltételeiben megjelölt időpontig kell kiírni a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a
www.marcali.hu oldalon. A pályázatot az EPER- Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan
kinyomtatva, aláírva a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani személyesen vagy postai
úton. A pályázat rögzítésének és a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalba történő benyújtásának határidejét
az adott évi pályázati kiírás tartalmazza. A pályázatokat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) és az e rendeletben
meghatározottak szerint kell benyújtani. Az ÁSZF-et a pályázat kiírásával egyidejűleg a www.marcali.hu
honlapon közzé kell tenni.
(4) A benyújtott pályázatokat a Képviselő- testület e célra létrehozott Bizottsága véleményezi. A Bizottság
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális
bizottsága települési önkormányzati képviselő tagjaiból áll. A Bizottság javaslatot tesz a Polgármesternek a
támogatás odaítélésére. Amennyiben több pályázat érkezik be, mint amennyi a támogatásra Marcali Város
Önkormányzata költségvetéséről szóló adott évi önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: költségvetési
rendelet) meghatározott keret, a Bizottság a támogatandó pályázatok rangsorára is javaslatot tesz.
(5) A támogatás odaítéléséről a Polgármester dönt.”
2. §
A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. §
(1) A támogatásra – költségvetési rendeletben meghatározott keret erejéig- jogosult az a hátrányos szociális
helyzetű, az adott évi pályázati kiírás egyéb feltételeinek megfelelő pályázó:
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a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 400%- át nem haladja meg,
vagy
b) akinek az a) pontban meghatározottól eltérően a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600%- át nem haladja meg és:
ba) a pályázó tartós beteg vagy
bb) a pályázó fogyatékossági támogatásra jogosult vagy
bc) a pályázó árvaellátásra jogosult vagy
bd) a pályázó családjában eltartott gyermekek száma legalább három vagy
be) a pályázó eltartója/ szülője rokkantsági ellátásra, rokkantsági járadékra, vagy ápolási díjra
jogosult.
(2) A (1) bekezdésben használt fogalmak esetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény értelmező rendelkezései az irányadóak.
(3) A pályázati kiírásnak és az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő pályázat alapján a polgármester a
pályázót legalább 3.000.- Ft összegű havi támogatásban részesíti, ellenkező esetben a pályázó támogatási
kérelmet elutasítja.”
3. §
A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. §
A pályázattal kapcsolatos ügyintézési feladatokat a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal végzi.”
4. §
A Rendelet 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27/A. §
(1) Az önkormányzat a gyermekétkeztetést a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Marcali
Óvodai Központ (a továbbiakban: Óvodai Központ) konyhájáról biztosítja.
(2) A gyermekétkeztetést igénybevevő gyermek, tanuló távollétét az étkezés igénybevételének helyén kell
bejelenteni, melyet az igénybevétel helyén vezetett igénybevételi nyilvántartásban rögzíteni kell.
(3) Az étkezés igénybevételét felmondani, módosítani a hónap első napjára az azt megelőző hónap 20. napjáig
lehet az étkezési térítési díj befizetésének helyén.
(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját utólag, minden hónap 15. napjáig kell megfizetni a bölcsőde
esetében a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Központ, egyéb esetben az Óvodai Központ számlaszámára történő átutalással.”
5. §
Hatályát veszti a Rendelet:
a) 19. §-a,
b) 28. §-a,
c) 29. §-a,
d) 30.§-a.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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DR. SÜTŐ LÁSZLÓ
polgármester

BÖDŐNÉ DR. MOLNÁR IRÉN
jegyző
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 20/2003. (X.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
……/2020. (IX. …..) önkormányzati rendeletének
Általános indokolása
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
20/2003. (X.17.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) két okból szükséges módosítani.
Egyrészt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat szempontjából
szociális rászorultságot megállapító rendelkezései a minimálbér és az egyéb rendszeres pénzellátások
összegének emelkedése miatt módosítandók.
Másrészt a gyermekétkeztetés tekintetében bekövetkezett változások átvezetése történik meg a
Rendeletben.
Hatályon kívül helyezésre kerülnek továbbá a központi jogszabályok változásai miatti rendelkezések.
A rendeletet a kihirdetést követő napon javaslom hatályba léptetni.
Marcali, 2020. szeptember 11.
Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Rendelet-tervezet címe:

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének …/2020. (IX …..) önkormányzati r e n d e l e t e
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
20/2003. (X.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági
Költségvetési hatás:
hatás:

Környezeti, egészségügyi
következmények:

Adminisztratív
terheket
befolyásoló hatás:
nincs

Egyéb hatás:

A rendelet célja, hogy a megemelkedett tervezve van
nincs
Nincs.
minimálbér és rendszeres pénzellátások
mellett is a felsőoktatásban tanulók
önkormányzati
ösztöndíjban
részesülhessenek.
A rendelet megalkotása szükséges, mert:
a megemelkedett összegű rendszeres pénzellátásokból és minimálbérből élő családok felsőoktatásban tanuló gyermekei pályázhatnak önkormányzati ösztöndíjra, az önkormányzat
részt vállal a felsőoktatásban tanuló vagy felvételizni kívánó gyermekek miatt a családok megnövekedett kiadásaiból.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
nagy eséllyel a megnövekedett kiadások miatt nem minden tanuló tud felsőoktatási tanulmányokat kezdeni, folytatni.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:

Szervezeti:

Tárgyi:

Pénzügyi:

Rendelkezésre állnak

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

