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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (….) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében, valamint a 29. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, valamint a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

(1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel a Marcali városban lakóhellyel, tartózkodási 

hellyel rendelkező, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre terjed ki. 

(2) E rendelet 6- 9. § - aiban meghatározott támogatás tekintetében a rendelet hatálya a Marcali 

városban állandó lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki 

2. A gyermekvédelem helyi rendszere 

2. § 

(1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 

gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 

(2) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) az e 

rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli ellátásokat és a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátásokat. 

3. § 

A Képviselő-testület által biztosított pénzbeli ellátás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat keretén belüli ösztöndíj támogatás. 

4. § 

A Képviselő- testület által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás és 

b) a gyermekek napközbeni ellátása. 

3. Eljárási rendelkezések 

5. § 
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(1) Az ösztöndíj támogatás iránti kérelmet a Képviselő- testület által meghirdetett pályázat alapján a 

kérelmező a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) terjesztheti elő. 

(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátás iránti kérelmet 

közvetlenül az ellátást nyújtó intézménynél nyújthatja be.  

(3) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének módjára a Gyvt. 

31-32. §-aiban foglaltak az irányadók. 

(4) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás a Gyvt. 37/A. §-ában foglaltak szerint 

szűnik meg.  

4. Ösztöndíj támogatás 

6. § 

A Képviselő-testület a szociálisan rászoruló egyetemen, főiskolán továbbtanulók támogatása céljából 

csatlakozhat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A csatlakozásról 

a Képviselő-testület évente dönt. 

7. § 

(1) Ösztöndíj támogatást igényelhet az 1. § (3) bekezdésében meghatározott, hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatási hallgató, aki a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali 

tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú 

szakképzésben folytatja tanulmányait.  

(2) Ösztöndíj támogatást igényelhet az 1. § (3) bekezdésében meghatározott, hátrányos szociális 

helyzetű (utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, 

felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatal is, aki a felsőoktatási 

intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan 

képzésben, felsőfokú szakképzésben kíván részt venni.  

8. § 

(1) Az ösztöndíj támogatási felhívást (a továbbiakban: pályázatot) a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) 

megjelölt időpontig kell kiírni a Hivatal hirdetőtábláján és kell közzétenni a www.marcali.hu oldalon.  

(2) A pályázatot az EPER- Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a 

Hivatalnál kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A pályázat rögzítésének és a Hivatalba 

történő benyújtásának határidejét az adott évi pályázati kiírás tartalmazza.  

(3) A pályázatokat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi 

fordulójának ÁSZF-je 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 pályázattal kapcsolatos ügyintézési feladatokat a Hivatal végzi. 

(5) A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) véleményezi. A Bizottság javaslatot tesz a Polgármesternek a 

támogatás odaítélésére. Amennyiben több pályázat érkezik be, mint amennyi a támogatásra Marcali 
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Város Önkormányzata költségvetéséről szóló adott évi önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: 

költségvetési rendelet) meghatározott keret, a Bizottság a támogatandó pályázatok rangsorára is 

javaslatot tesz. 

(6) A támogatás odaítéléséről a Polgármester dönt. 

9. § 

(1) A támogatásra -az adott évi költségvetési rendeletben meghatározott keret erejéig- jogosult az a 

hátrányos szociális helyzetű, az adott évi pályázati kiírás feltételeinek megfelelő pályázó, 

a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 500%- 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 rokkantsági ellátásra, rokkantsági járadékra vagy ápolási díjra jogosult 

(2) Az (1) bekezdésben használt fogalmak esetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény értelmező rendelkezései az irányadóak. 

(3) A pályázó a saját és a pályázóval egy háztartásban élők jövedelméről az 1. melléklet szerinti 

nyilatkozatot köteles csatolni. 

(4) 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. A döntésről a pályázókat írásban értesíteni kell.  

(5) A támogatásban részesített ösztöndíjasok listáját a polgármester az elbírálást követő 3 

munkanapon belül a Hivatal hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza. 

(6) Az ösztöndíj támogatás „A” típusú pályázat esetében 2, „B” típusú pályázat esetében 6 egymást 

követő tanulmányi félév időtartamra szól. Az ösztöndíjas szociális rászorultságát a 6 tanulmányi 

félévre biztosított támogatás esetén minden év november 30-ig felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat 

eredményeként, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága nem áll fenn, úgy két tanulmányi félévre az 

ösztöndíjat vissza kell vonni, valamint akkor is, ha a támogatásban részesített lakóhelye az 

önkormányzat illetékességi területén megszűnik. Ebben az esetben a támogatást a visszavonó 

határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől kell megszüntetni. 

5. Gyermekjóléti alapellátások 

10. § 

A Képviselő- testület a gyermekjóléti alapellátásokat a Marcali Kistérségi Többcélú Társulással kötött 

megállapodás alapján: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás esetében a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központon (a 

továbbiakban: SZESZK) belül szakmai egység keretében, 

b) a gyermekek napközbeni ellátását a SZESZK Bölcsődéjén keresztül 

biztosítja. 
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6. Záró rendelkezések 

11. § 

Hatályát veszti Marcali Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003.(X.17.) a gyermekvédelem 

helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelete. 

12. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
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1. melléklet 

1.1.Munkavállaló neve: ………………………………………………………………… 

1.2.Lakcíme: ………………………………………………………………………………. 

1.3.Munkáltató neve: ………………………………………………………………………. 

1.4.Tárgyidőszak: 202......év ........... hó 1. naptól 202..... év ............... hó ............. napig 

2.1.Tárgyidőszakban kifizetett összeg (bruttó és nettó összegben) 

2.1.1.Munkabér: 

2.1.2.Táppénz: 

2.1.3. GYED, GYES: 

2.1.4.Jutalom: 

2.1.5.Egyéb bérjellegű kifizetés: 

2.1.6. Az 2.1. szerinti tárgyidőszakban kifizetett összeg havi átlaga: 

2.1.7. A 2.1. szerinti teljes tárgyidőszakban a letiltás összege: 

2.1.8. Jövedelemigazolás kelte: 

2.1.9. Munkáltató aláírása: 

3. Kérelmező nyilatkozata 

3.1. Egyéb jövedelmem nem volt/ volt. (A megfelelő rész aláhúzandó.) 

3.2. Egyéb jövedelmem volt: (nettó összegben kérjük megadni) 

3.2.1. Társas vállalkozásból: 

3.2.2. Egyéni vállalkozásból: 

3.2.3. Ingó, ingatlan vagyontárgyak értékesítéséből: 

3.2.4.Vagyoni értékű jog átruházásából: 

3.2.5. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátás (pl.: árvaellátás): 

3.2.6.Családtámogatási ellátások: 

3.2.7. Önkormányzat vagy Járási Hivatal által folyósított ellátások: 

3.2.8. Föld bérbeadásából származó jövedelem: 

3.2.9.Egyéb jövedelem: 

3.3. Jövedelmemből tartásdíjat fizetek: ............................... havi összegben. 
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3.4. Nyilatkozat kelte: 

3.5. Kérelmező aláírása:  
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Általános indokolás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Somogy Megyei Kormányhivatal SO/03/01043/2021. számú szakmai segítségnyújtásában 

foglalt módosítási javaslatokat áttekintve, a jelenleg hatályos, már több alkalommal módosított, 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

szóló 20/2003. (X.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) helyett új 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: új Rendelet) megalkotását tartjuk 

indokoltnak. A megváltozott jogszabály-szerkesztési előírások miatt az új Rendelet 

megalkotásakor már a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabály-szerkesztésről 

szóló 61/2009.(XII.28.) IRM rendelet szabályainak megfelelő lenne az új Rendelet, a magasabb 

szintű jogszabályban szabályozottak kikerülnének belőle, így jelentősen csökkenne a 

normaszöveg. Az új Rendelet nem tartalmaz a rendelethez képest többlet szabályozást, illetve a 

rendelet szabályaiban sem javaslunk módosítást. Az egyetlen tartalmi jellegű változást az 

jelentené, hogy a gyermekétkeztetés szabályai átkerülnének Marcali Város Önkormányzata 

Képviselő- testületének az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) önkormányzati 

rendeletébe.  

Az új önkormányzati rendeletet a kihirdetést követő napon javasoljuk hatályba léptetni. 

Marcali, 2021. szeptember 27.  

Bödőné dr Molnár Irén 

            címzetes főjegyző 

  

  


