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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

25/2010. (XII. 21.) számú 

 

R E N D E L E T E  

 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

10/2003. (VI. 20.) számú rendeletének módosításáról  

 

 

Marcali Város Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

10/2003. (VI. 20.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul: 

 

1.§ 

 

A Rendelet 9/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletében meghatározott 

keret összegéig támogatást nyújt az e szakaszban meghatározott feltételekkel a lakáscélú kölcsön törlesztő 

részleteinek megfizetéséhez azzal, hogy azon személyek részére, akik a 2010. évben az e szakaszban 

szabályozottak szerint a támogatásra jogosultak voltak, és a jogosultsági feltételeket érintő körülményeikben 

változás nem történt, a támogatás folyósítására a 2011. évben is változatlanul jogosultak.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 9/A. §-a az alábbi  (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(11) A jelen §-ban szabályozott támogatás a 2011. évben a Marcali Városi Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének elfogadásáig a 2010. évre elkülönített támogatási összeg arányos része alapján állapítható 

meg.” 

 

3. § 

 

 

(1) Jelen rendelet 2010. január 1-én lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális ellátások 

helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú rendelet módosításáról szóló 44/2009. (XII. 23.) számú 

rendelet 8. és 9. §-a. 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi rendszeréről  

szóló 10/2003. (VI. 20.) számú rendeletének módosításáról szóló 

25/2010. (XII. 21.) számú rendeletének 

 

I N D O K O L Á S A  

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 10/2003. (VI.20.) számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) a módosítását indokolja, 

hogy a Képviselő-testület a Rendelet 2009. évben hatályba lépő módosításával új szociális támogatási formát 

vezetett be, nevezetesen a lakáscélú kölcsön törlesztő részletének megfizetéséhez nyújtott támogatást. A 

Rendelet értelmében ez a támogatási forma finanszírozását a 2009., majd a 2010. évben is a költségvetés terhére, 

az abban elkülönített összeg erejéig nyújthatta az Egészségügyi és Szociális Bizottság. A Rendelet 

módosításában javaslom, hogy a támogatási formát továbbra is fenntartva, a 2011. évi költségvetés, illetve annak 

elfogadásáig a 2010. évben erre a célra elkülönített összeg időarányos részéig biztosítsa a Képviselő-testület. A 

már megállapított támogatásokat pedig, amennyiben a jogosultsági feltételekben nem következett be változás az 

önkormányzat egy átmeneti rendelkezés beiktatása alapján a 2011. évben is folyósítsa. 

 

Marcali, 2010. december 02. 

 

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

jegyző 

 

 


