
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2018. (………..) önkormányzati rendelete 

a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló rendelet módosításáról 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8., 8a. pontjaiban meghatározott 

feladatkörében eljárva a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatásokról szóló rendelet módosításáról 

(továbbiakban: rendelet) az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ A rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(2) A támogatás mértéke és formája egyszeri, legfeljebb 20.000,- Ft értékű támogatási csomag, amely 

gyermekruházatot, babaápolási szereket és más, a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz.” 

 

2. § A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A támogatás formája egyszeri maximum 13.000,-Ft értékű csomag. A támogatás alanyi jogon, az 

óvodakezdés évében jár. Amennyiben a Hivatalnak nincs hivatalos tudomása a gyermek óvodakezdéséről, úgy az 

óvodakezdési csomag jelen rendelet 2. sz. mellékletét képező kérelem nyomtatvány kitöltésével és annak a 

Hivatalhoz történő eljuttatásával igényelhető.” 

 

3. §  A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„4.§ (1) A Gyáli Iskolakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező 

gyermekek neveléséhez, iskolakezdéséhez kíván hozzájárulni az iskolakezdés évében, akik Gyálon működő 

intézményben létesítenek első alkalommal általános iskolai tanulói jogviszonyt (továbbiakban: iskolakezdés) 

vagy nem gyáli intézményben történik az iskolakezdés, ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülő gyáli 

állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él.” 

 

4.§ A rendelet 6. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„6. § (1) A Gyáli Egyetemista Program keretében a Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kiegészítéseként támogatásban részesíti azon, Gyál Város Önkormányzata 

által Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesítetteket, akik az adott tanulmányi félévet legalább 25 kreditpont 

megszerzésével igazoltan teljesítették és a következő félévet megkezdték. A képzési idő utolsó félévében lévő 

diák esetében a jogosultság feltétele a diploma megszerzése.  

 

(2) A támogatásra jogosultak évente két alkalommal, utólag, a félév igazolt teljesítését és a következő félév 

megkezdését követően, az igazolásnak őszi félév esetén február utolsó napjáig, tavaszi félév esetén szeptember 

25. napjáig a Hivatalhoz történő eljuttatásával szereznek jogosultságot, azzal, hogy a félév akkor számít 

teljesítettnek, ha az adott tanulmányi félévben legalább 25 kreditpont megszerzésére sor kerül. A jogosultsági 

feltételeket a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályának igazolásával, illetve a diploma bemutatásával kell 

bizonyítani.” 

 

5. § A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„8. § (1) A Házasulandók Program keretében a Képviselő-testület első házasságkötésük alkalmából egyszeri 

50.000.- Ft értékű támogatást nyújt azoknak, akik közül legalább az egyik fél a házasságkötés időpontját 

közvetlenül megelőzően legalább 1 évig gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, a házasulandó felek 

Gyálon kötnek házasságot és életvitelszerűen Gyálon is élnek. Az első házasságkötésnek az számít, ha legalább 

az egyik házasulandó félnek az első házasságát jelentse a házasságkötés.” 

 

6. § A rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 



„11. § A Képviselő-testület a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet 

alapján személyes köszöntésre igényt tartó szépkorúakat virágcsokorral és egy 7.000,- Ft értékű csomaggal 

köszönti.” 

 

7. § A rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba.  

 

 

 

 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 

 polgármester címzetes főjegyző 

   

 

Z Á R A D É K : 

 

A rendelet 2018. ……….. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 

kifüggesztéssel és a www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 

 

Gyál, 2018. február  

 

 

 

 

        Rozgonyi Erik 

        címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


