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12. sz. előterjesztés 

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

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 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, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 9. § (1) 

bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(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 700%- 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 800%- 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) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 9. § (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdésben használt fogalmak esetében a BURSA ösztöndíj pályázati kiírás 

meghatározásai az irányadóak.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



2 

 

Végső előterjesztői indokolás 

  

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

szóló 11/2021. (IX.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 

.../2021.... rendeletéhez 

  

Tisztelt Képviselő- testület! 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

szóló 11/2021. (IX.30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) módosítani 

szükséges, mert a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt a BURSA Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat esetében a jövedelem alapján meghatározott szociális helyzet -

az öregségi nyugdíj legkisebb összege változásának elmaradása miatt- már nem tartható. 

Javaslom, hogy a jövedelmi jogosultsági határt 200%- al emeljük a Rendeletben meghatározott 

mindkét esetben. 

A másik módosítási javaslat a Rendeletnek és a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 

Pályázati felhívás összhangjának megteremtése a használt fogalmak alkalmazása tekintetében. 

Javaslom, hogy a Rendelet módosítása a kihirdetést követő napon lépjen hatályba. 

Marcali, 2021. december 9. 

Bödőné dr Molnár Irén 

címzetes főjegyző 


