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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

27/2013. (XI. 29.)  
 

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 rendeletének módosításáról  

 
 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003. (X.17.) 
önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja: 
 

1.§ 
 

 A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Rendelet hatálya kiterjed a Marcali városban lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, a gyámhatóságról és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. §- ában meghatározott személyekre.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 21. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(3) A rendelet hatálya alá tartozó jogosultak részére a gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat a Marcali 
Kistérségi Többcélú Társulás útján biztosítja: 

a) gyermekjóléti szolgáltatást a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központon belül, szakmai egység 
keretében, 

b) a gyermekek napközbeni ellátásai közül a bölcsődei ellátást a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató 
Központ Bölcsődéjén keresztül, 

c) a (2) bekezdésben b) pontjában megjelölt további ellátásokat az óvoda, 
d) a gyermekek átmeneti gondozását helyettes szülői szolgálat működtetésével a Szociális és Egészségügyi 

Szolgáltató Központon keresztül, önálló szakmai egységként.” 
       

3. § 
 

(1) Jelen rendelet 2014. január 1- jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 2. § (2)- (3) bekezdése, 3. § (3) aa) 

pontja, 3. § (3) ab) pontja, 3. § (3) ba) pontja, 3. § (3) bb) pontja, 4. § (4) bekezdése, 6. §- a. 7- §- a, 12. §- a, 
19. § (1) bekezdés „a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás” szövegrésze.  

 

DR. SÜTŐ LÁSZLÓ S.K. 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről    
szóló 20/2003. (X.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 

……/2013. (XI. …..) önkormányzati rendeletének 
 

Á l t a l á n o s  i n d o k o l á s a  
 

2013. június 7. napján kihirdetésre került az önkormányzati segély kialakításával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Módtv.), amely 2014. január 1- 
jével a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.) és a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban: Gyvt.) 
is módosítja. Az Szt. és a Gyvt. módosítása értelmében 2014. január 1- jétől az átmeneti segély (annak 
kamatmentes kölcsön formájával együtt), a temetési segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
önkormányzati segély néven összevonásra kerül. Az Szt. módosítása felhatalmazást ad és egyben 
kötelezettséget ró a települési önkormányzatok képviselő- testületei számára, hogy 2013. december 31-ig 
alkossák meg az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletüket. Ezen jogalkotási 
kötelezettségnek eleget téve kerül a tisztelt képviselő- testület elé jelen rendeletmódosítás, amely elsősorban 
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezését tartalmazza, 
tekintettel annak a helyi szociális rendeletbe történő „beépülésére”. Erre utal a Gyvt. 2014. január 1- jén 
hatályba lépő 161/T. §- a, amely alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti, 2013. december 31. 
napjáig el nem bírált kérelmeket önkormányzati segély iránti kérelemként kell elbírálni.   

A rendeletmódosítás további indoka az egyéb jogszabályváltozások nyomon követése, a 
gyermekjóléti alapellátások tekintetében a fenntartó korábbi változásának a rendeleten történő átvezetése. 
 
Marcali, 2013. november 20. 
 

Bödőné dr. Molnár Irén  
                               jegyző 

 


