
 

 

 

 

 

 

 
Tárgy: Javaslat a Gyáli Élet Program keretében 

nyújtandó támogatások rendjéről szóló 

rendelet módosítására 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az elmúlt év januári testületi ülésén 17/2017. (I.26.) sz. határozatával döntött a Képviselő-testület a városi 

Kommunikációs Koncepcióterv elfogadásáról. Ennek egyik eleme a helyi identitást elmélyítő akcióként is 

felfogható „Gyáli Élet Program” bevezetése, amelyről szóló rendeletet az elmúlt év februárjában alkotta meg a 

Képviselő-testület.  

 

A rendelet felülvizsgálatára került sor abból a célból, hogy az egy éves munka tapasztalatának birtokában 

felmerülő szükséges módosításokat megtegye a T. Képviselő-testület.  

 

A jelen előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet (a továbbiakban: tervezet) röviden összefoglalva az 

alábbi módosításokat tartalmazza:  

 

A tervezet szerint a babaköszöntő és óvodakezdési csomagok összegszerűsége változna. A babaköszöntő csomag 

esetén legfeljebb 5 000,- Ft/csomag, míg az ovis csomag esetén legfeljebb 3 000,- Ft/csomag összeggel 

emelkedne a támogatás mértéke. A tervezetben rögzített módosítás érintené még a szépkorúak jubileumi 

köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet alapján személyes köszöntésre igényt tartó szépkorúakat, 

akiket az önkormányzat egy legfeljebb 7.000,- Ft értékű csomaggal is köszöntene a virágcsokor mellett.  

 

A tervezet szerint a Gyáli Egyetemista Program keretében a jogosultsági feltételek szigorodnának az alábbi 

rendelkezéssel: az a tanuló jogosult igénybe venni a támogatást, aki az adott félévben legalább 25 kreditpontot 

igazoltan teljesített. A 25 kreditpont az elmúlt évek tapasztalatai alapján felvett átlagos féléves kreditpontok 80 

%-ának felel meg.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglaltak értelmében a jogszabály előkészítője 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során 

vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, amelynek az alábbiakban teszek eleget:  

 

1.  A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

 

A Gyáli Élet Program bevezetésével az önkormányzat gondoskodása a születéstől az óvoda- és iskolakezdésen 

keresztül, figyelmet szentelve a középiskolásoknak és egyetemistáknak, a házasulók programon át, egészen a 

„szépkorig” elkíséri az egyént. Mindez oly módon tud érvényre jutni, ha az önkormányzat figyelmet fordít a 

csomagokban szereplő eszközök, termékek minőségére és ezzel együtt adott esetben azok korszerűségére is. A 

rendelet módosítása szerint a babaköszöntő és óvodakezdési csomagok összegszerűsége változna. A 

babaköszöntő csomag esetén legfeljebb 5 000,- Ft/csomag, míg az ovis csomag esetén legfeljebb 3 000,- 

Ft/csomag összeggel emelkedne a támogatás mértéke, melynek indokoltságát a fentiekben megfogalmazottak 

adják. A módosítás érintené még a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet 

alapján személyes köszöntésre igényt tartó szépkorúakat, akiket az önkormányzat egy legfeljebb 7.000,- Ft 

értékű csomaggal is köszöntene a virágcsokor mellett. A Gyáli Egyetemista Program keretében a jogosultsági 

feltételek kibővülnének egy elvárással, amelynek értelmében az a tanuló jogosult igénybe venni a támogatást, aki 

az adott félévben legalább 25 kreditpontot igazoltan teljesített. A tervezetben szereplő emelések fedezetét a 

2018-as önkormányzati költségvetés tartalmazza. 
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2. A rendelettervezet környezeti és egészségügyi hatása 

 

A rendelettervezetnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.  

 

3. A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

 

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek nem növekednek.  

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

 

A rendelet módosítása által teremthető meg az összhang a rendeletben szereplő támogatási összeg és a tervezett 

tényleges kiadás között.  

 

 

5. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

 

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek személyi, tárgyi, szervezeti feltételei a Gyáli Polgármesteri 

Hivatalnál rendelkezésre állnak. A babacsomag és ovis csomag tekintetében a magasabb támogatási összegek, 

míg a szépkorúak esetében az újonnan bevezetésre kerülő csomag összegének figyelembevételével került 

tervezésre a 2018. évi költségvetés.  

 

6. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények 

 

A rendelet módosítása által teremthető meg az összhang a rendeletben szereplő támogatási összeg és a 

tervezett tényleges kiadás között.   

 

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsájtani. 

 

Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezet megtárgyalását 

követően fogadja el az előterjesztés mellékletét képező rendeletet.  

 

A rendelet megalkotása név szerinti szavazással, minősített többséget igényel.  

 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

    Szociális és Egészségügyi Bizottság 

Az előterjesztést készítette:  dr. Nagy Erika aljegyző 

 

G y á l, 2018. február 01.  

 

 

 

 

  Pápai Mihály 

                           polgármester 

 

 

 

Az előterjesztés a költségvetéssel összhangban van, előirányzat-módosítást nem igényel. 

 

          Diera Éva 

          irodavezető 

         Pénzügyi és Adó Iroda 

 

 

 

Melléklet:  

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének………/2018. (………) számú rendelettervezete a Gyáli 

Élet Program Keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló rendelet módosításáról  


