
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Élet Program keretében 
nyújtandó támogatások rendjéről és egyes 
kapcsolódó rendeletek módosításáról 
szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A januári testületi ülésen 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, amely lényegében integrálja és újraértelmezi az eddig bevezetett és újonnan bevezetni 
kívánt programokat.  
 
A programnak köszönhetően az önkormányzat gondoskodása a születéstől az óvoda- és iskolakezdésen 
keresztül, figyelmet szentelve a középiskolásoknak és egyetemistáknak, a „házasulandók” programon át, egészen 
a „szépkorig” elkíséri az egyént.  
 
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 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete korábban is hangsúlyt helyezett arra, hogy új, magasabb 
szintű jogszabályok által meg nem határozott támogatási formákkal segítse a gyáli lakosokat, ilyen például a 
Gyáli Babaköszöntő Program bevezetése, vagy a Gyáli Szociális Tanulmányi Ösztöndíj működtetése is. A már 
meglévő működő támogatási formák alapján megállapítható, hogy a lakosságnak erre igénye van. Éppen ezért a 
támogatás szándékának kiszélesítéseként fogalmazódott meg a Gyáli Élet Program bevezetésének gondolata, 
amelynek köszönhetően 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, mindemellett bevezetése a gyáli identitást elmélyítő akcióként is felfogható.  
 
Tekintettel arra, hogy a rendelettervezetben meghatározott támogatási rendszer egyes elemei korábban is 
léteztek, csak az újonnan bevezetésre kerülő támogatási elemek igényelnek további költségvetési forrást, amelyet 
a Képviselő-testület a 17/2017. (I.26.) számú határozatával jóváhagyott, és az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete tartalmaz.  
 

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 jelentősen megnövekednek, ez egyes program elemek 
esetében – így például a Gyáli Óvodakezdési és Iskolakezdési program esetében is – több száz kérelem 
Hivatalhoz érkezését és Hivatal általi feldolgozását jelenti, mint ahogy a csomagok összeállítása, az azok részét 
képező kiadványok szerkesztése vagy annak koordinálása is jelentős szervezési feladatot jelent a Hivatal 
számára.  
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4. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

 
A hatásvizsgálat 1. pontjában megfogalmazott társadalmi igény és önkormányzati szándék megvalósíthatósága 
indokolja a Gyáli Élet Program rendeletbe foglalását, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdésének a) pontja, 
valamint a (2) bekezdésében foglaltak alapján, hiszen a rendelettervezet olyan tárgyköröket is tartalmaz, amelyek 
esetében nem létezik magasabb szintű szabályozás, és amelyet a Képviselő-testület eredeti jogalkotói 
hatáskörben alkot meg.  
 

5. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
 
A hatásvizsgálat 3. pontjában megfogalmazottakra figyelemmel a rendelet megalkotása esetén indokolt a 
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának és Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodájának a munkaterhe 
megnövekszik.  
 

6. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények 
 
A Gyáli Élet Program egységes jogi szabályozása révén átlátható és egyértelmű az önkormányzati támogatási 
rendszer, megfelelve ezzel a közpénzekből juttatott támogatások társadalmi és jogszabályi elvárásainak, és a 
jogbiztonság követelményeinek is. Megalkotásának elmaradása esetén a gyáli identitástudat erősítésére irányuló 
önkormányzati erőfeszítések alacsonyabb hatásfokkal működhetnek. 
 
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, 2017. február 6.  
 
 
 
 
 
  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………/2017. (………) számú rendelettervezete a Gyáli 
Élet Program Keretében nyújtandó támogatások rendjéről és egyes kapcsolódó jogszabályok 
módosításáról  



 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2017. (..) önkormányzati rendelete 
a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről és egyes kapcsolódó rendeletek 

módosításáról 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, 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 az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ (1) A Képviselő-testület Gyáli Élet Program elnevezéssel a gyáli polgárok életútjának támogatása céljából 
támogatási rendszert vezet be. 
 
(2) A Képviselő-testület által bevezetésre kerülő Gyáli Élet Program tartalma az alábbi programokból tevődik 
össze: 
 1. Gyáli Babaköszöntő Program, 
 2. Gyáli Óvodakezdési Program,  
 3. Gyáli Iskolakezdési Program, 
 4. Gyáli Középiskola Program, 
 5 Gyáli Egyetemista Program, 
 6. Gyáli Szociális Tanulmányi Ösztöndíj Program, 
 7. Házasulandók Program, 
 8. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmény 
 9. Szépkorú Program. 
 
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt (továbbiakban: Hivatal) a támogatásokkal 
kapcsolatos személyes adatok kezelésére a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő egy évig. 
 

1. Gyáli Babaköszöntő Program 
 
2. § (1) A Képviselő-testület a Gyáli Babaköszöntő Program keretében azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező 
gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik 

a) 2016. december 1. napján vagy azt követően születtek, és 
b) legalább az egyik szülőjük/törvényes képviselőjük (a továbbiakban: szülő) a gyermek születését 
megelőzően három hónapja folyamatosan bejelentett gyáli állandó lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen Gyálon is él. 

(2) A támogatás mértéke és formája egyszeri, legfeljebb 15.000,- Ft értékű támogatási csomag, amely 
gyermekruházatot, babaápolási szereket és más, a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz. 
(3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni, a 
gyermek születését követő 3 hónapon belül. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági 
feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek 
elhelyezésre került. 
(4) A kérelmet az e rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani a Hivatalhoz, 
melyben nyilatkozni kell a jogosultsági feltételek fennállásáról.  
 (5) A támogatás nem adható annak, aki a Gyáli Babaköszöntő Program bevezetéséről szóló 7/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet alapján támogatásban részesült. 
 

2. Gyáli Óvodakezdési Program 
 
3.§ (1) A Gyáli Óvodakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyermekek neveléséhez, 
óvodakezdéséhez kíván hozzájárulni, akik Gyálon működő intézményben létesítenek első alkalommal óvodai 
jogviszonyt (továbbiakban: óvodakezdés) vagy nem Gyálon működő intézményben történik az óvodakezdés, 
ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen Gyálon is él.  
(2) A támogatás formája egyszeri maximum 10.000,-Ft értékű csomag. A támogatás alanyi jogon jár. 
Amennyiben a Hivatalnak nincs hivatalos tudomása a gyermek óvodakezdéséről, úgy jelen rendelet 2. sz. 
mellékletét képező kérelem nyomtatvány kitöltésével és annak a Hivatalhoz történő eljuttatásával igényelhető. 
(3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni, abban a 
nevelési évben, amelyben a gyermek az óvodát megkezdi. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a 
jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél 
a gyermek elhelyezésre került. 



 
3. Gyáli Iskolakezdési Program 

 
4. § (1) A Gyáli Iskolakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyermekek neveléséhez, 
iskolakezdéséhez kíván hozzájárulni, 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.  
(2) A támogatás formája egyszeri legfeljebb 10.000,-Ft értékű csomag. A támogatás alanyi jogon jár. 
Amennyiben a Hivatalnak nincs tudomása a gyermek iskolakezdéséről, úgy jelen rendelet 3. sz. mellékletét 
képező kérelem nyomtatvány kitöltésével és annak a Hivatalhoz történő eljuttatásával igényelhető. 
(3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni abban a 
tanévben, amelyben a gyermek az iskolát megkezdi. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a 
jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél 
a gyermek elhelyezésre került. 
 

4. Gyáli Középiskola Program 
 
5.§ (1) A Gyáli Középiskola Program keretében a Képviselő-testület a Gyálon működő intézményben 8. 
évfolyamon tanuló diákokat legfeljebb 5.000,- Ft értékű csomaggal támogatja.  
(2) A támogatás alanyi jogon jár. a 8. évfolyam 2. félévében.  
6.§ (1) A Gyáli Középiskola Program keretében a Képviselő-testület a középiskolai tanulmányait első 
alkalommal a gyáli középiskolában megkezdő, 16. életévét be nem töltött diákot legfeljebb 5.000,-Ft értékű 
csomaggal támogat.  
(2) A támogatás a tanév szeptember 1-jén a középiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók részére alanyi 
jogon jár.  
 

5. Gyáli Egyetemista Program 
 
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 igazoltan teljesítették és a 
következő félévet megkezdték. A képzési idő utolsó félévében lévő diák esetében a jogosultság feltétele a 
diploma megszerzése.  
(2) A támogatásra a 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 
15. napjáig a Hivatalhoz történő eljuttatásával szereznek jogosultságot. A jogosultság feltételeket a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi osztályának igazolásával kell bizonyítani. A képzési idő utolsó félévének teljesítése a 
diploma tárgyév szeptemberi 15. napjáig történő bemutatásával igazolható.  
(3) A támogatás mértéke 25.000.- Ft /tanulmányi félév.  
 

6. Gyáli Szociális Tanulmányi Ösztöndíj Program 
 
7. § A Gyáli Szociális Tanulmányi Ösztöndíj Program keretében Gyál Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének „Szociális Tanulmányi Ösztöndíj” cím alatti szabályai szerint 
támogatásban részesíti a szociálisan rászoruló és kiváló tanulmányi eredményt elérő gyáli diákokat. 
 

7. Házasulandók Program  
 
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.  
(2) A támogatás a Hivatal anyakönyvvezetőjének adatszolgáltatása alapján a kedvezményezetteknek alanyi 
jogon jár.  
 

8. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmény 
 
9. § A 70 év felettiek szemétszállítási díjkedvezményében részesíti a Képviselő-testület a gyáli lakosokat a 
települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint.  
 



 
 
 

9. Szépkorú Program 
 
10. § (1) Szépkorú Program keretein belül a Képviselő-testület a 90. életévét betöltött, gyáli állandó bejelentett 
lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező időseket december hónapban legfeljebb 8.000.-Ft forint értékű 
csomaggal támogatja. 
(2) A támogatás a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer adatai alapján a december 1-jei állapotnak 
megfelelően alanyi jogon jár.   
 
11. § A Képviselő-testület a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet alapján 
személyes köszöntésre igényt tartó szépkorúakat virágcsokorral köszönti.  
 
12.§ (1) E rendelet 2017. március 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a (2) bekezdésben említett kivételtől 
eltekintve a hatályba lépését követően beadott kérelmek esetében kell alkalmazni. 
(2) A 8. §-ban szabályozott „Megházasodok Program” keretein belüli juttatás a rendelet hatálybalépése után 
kötött házasságok esetében jár. 
(3) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 
2. mellékletében a „- gyakorolja a Gyáli Babaköszöntő programmal összefüggő feladat- és hatásköröket” 
szövegrész helyébe a „- gyakorolja a Gyáli Élet Program keretében nyújtott támogatások rendjéről szóló 
önkormányzati rendeletben szabályozott feladat- és hatásköröket”. 
(4) A Képviselő-testületnek a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet „Szociális Tanulmányi Ösztöndíj” cím alatti 5. 
§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„A szociális tanulmányi ösztöndíj havi mértéke gyermekenként: 5.000.- Ft.” 
 
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
//Gyáli Babaköszöntő Program bevezetéséről szóló 7/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete.  
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Z Á R A D É K: 
 
A rendelet 2017. február ….. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 
 
G y á l, 2017. február … 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gyal.hu/


…./2017.(..)önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete 
 

KÉRELEM 

„Gyáli Babaköszöntő Program” támogatás megállapításához 

A kérelmező szülő 

Neve: ………………………………………………………………………………………………. 

Születési neve: ……………………………………………………………………………………... 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………... 

Születési hely, év, hó, nap: …………………………………………………………………………. 

Állandó bejelentett lakóhelye: ……………………………………………………………………... 

Lakcímkártya száma: ………………………… …. Bejelentkezés időpontja: …………………….. 

Személyi igazolvány száma: ……………………………………………………………………….. 

Telefonszáma: ……………………………………………………………………………………... 

A gyermek születését megelőzően három hónapja 

folyamatosan bejelentett gyáli lakóhellyel rendelkezik: igen  nem 

és életvitelszerűen Gyálon is él:     igen  nem 

Másik szülő 

Neve: ………………………………………………………………………………………………. 

Születési neve: …………………………………………………………………………………….. 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………... 

Születési hely, év, hó, nap: …………………………………………………………………………. 

Állandó bejelentett lakóhelye: ……………………………………………………………………... 

Lakcímkártya száma: …………………………….. Bejelentkezés időpontja: …………………….. 

Személyi igazolvány száma: ……………………………………………………………………….. 

A gyermek születését megelőzően három hónapja 

folyamatosan bejelentett gyáli lakóhellyel rendelkezik: igen  nem 

és életvitelszerűen Gyálon is él:     igen  nem 

Amennyiben a szülők külön élnek, melyik szülőnél helyezték el a gyermeket? 

……………………………………………………………………………………………………... 

A gyermek, aki után a támogatást igényli 

Neve: ………………………………………………………………………………………………. 

Születési hely, év, hó, nap: ………………………………………………………………………… 

A gyermek állandó bejelentett lakóhelye: ………………………………………………………… 

Lakcímkártya száma: ………………………………………………………………………………. 

A gyermek születési anyakönyvi kivonatának száma: ……………………………………………... 



Védőnő neve: ……………………………………………………………………………………… 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Nyilatkozom, hogy megállapító határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak és mellékleteknek a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához, illetve engedélyezem, hogy a gyermek születési anyakönyvi kivonatáról és az érintettek lakcímet 
igazoló hatósági igazolványairól másolat készüljön. 

 

Gyál, 201……év………….....hó…………nap 

 

 

         …………………………………… 

                  kérelmező szülő aláírása 



 

GYÁLI BABAKÖSZÖNTŐ PROGRAM 

 

Jogosultsági feltételek: 

Az Önkormányzat a Gyáli Babaköszöntő Program keretében azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező 
gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik 2016. december 1. napján, vagy azt követően születnek, és 
legalább az egyik szülőjük a gyermek születését megelőzően három hónapja folyamatosan bejelentett gyáli 
állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. A szülő alatt a rendelet 2. § (1) bekezdésében 
meghatározottaknak megfelelően értendő a törvényes képviselő is.  

A támogatás formája egyszeri 15.000,- forint értékű támogatási csomag, amely gyermekruházatot, 
babaápolási szereket és más a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz. 

A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni. 
Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a 
szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. 

A támogatást a gyermek születését követően 3 hónapon belül lehet igényelni. 

A kérelmet jelen nyomtatványon kell benyújtani, melyben nyilatkozni kell a jogosultsági feltételek fennállásáról. 

A nyomtatvány valamennyi rovatát szíveskedjék kitölteni! 

Kötelező mellékletek: a szülők és a gyermek lakcímkártyája, valamint a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata. 

A kitöltött nyomtatványt a gyermek születését követő 3 hónapon belül kell eljuttatnia a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal Igazgatási Irodájához (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fszt.16.) 

FIGYELEM! A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ! 

Az eljárás költség- és illetékmentes. 

A 15.000,- Ft. értékű támogatási csomagot a jogosultságot megállapító határozat kézhezvételét követően a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal munkatársa adja át a kérelmezőnek. 

 

 

 

 

 

 



…/2017.(.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete 
 

KÉRELEM 
„Gyáli Óvodakezdési Program” keretében történő támogatás megállapításához 

 
A kérelmező szülő  
Neve: ..........................................................................................................................................................................  
 
Születési neve: ...........................................................................................................................................................  
 
Anyja neve: ............................................................................................................................................................... 
  
Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................................................  
 
Bejelentett lakóhelye: ...............................................................................................................................................  
 
Lakcímkártya száma: ……………..…………..   Bejelentkezés időpontja: ...………………………,. 
gyáli állandó bejelentett  lakóhellyel rendelkezik                    igen �                      nem � 
és életvitelszerűen Gyálon is él  
 
Másik szülő 
Neve: 
............................................................................................................................................................... 
 
Születési neve: ...................................................................................................................................... 
 
Anyja neve:  .......................................................................................................................................... 
  
Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................... 
 
Bejelentett lakóhelye: ........................................................................................................................... 
 
Lakcímkártya száma: ……………..…………..   Bejelentkezés időpontja: ...……………..………  
gyáli állandó bejelentett  lakóhellyel rendelkezik                    igen �                      nem � 
életvitelszerűen Gyálon is él  
 

 

Amennyiben a szülők külön élnek, melyik szülőnél helyezték el a gyermeket?   
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
A gyermek, aki után a támogatást igényli: 
 
Név: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Születési hely, idő: ………………………………………. 
 
A gyermek lakóhelye: ……………………………………………………………………………………….…… 
 
Lakcímkártya száma: ……………………………… 
 
A gyermek születési anyakönyvi kivonatán feltüntetett anyakönyvi szám: …………………………………….. 
 
Intézmény megnevezése, melycímre a gyermek óvodai beiratkozása megtörtént: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Nyilatkozom, hogy megállapító határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok. 
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Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak és mellékleteknek a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához, illetve engedélyezem, hogy a gyermek születési anyakönyvi kivonatáról és az érintettek 
lakcímet igazoló hatósági igazolványairól másolat készüljön. 

 
 
Dátum: …………………………………  
        …………………………………………. 
          A kérelmező szülő aláírása 
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GYÁLI   ÓVODAKEZDÉSI  PROGRAM 
 

 
Jogosultsági feltételek:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2017.() önkormányzati rendelete a Gyáli Élet Program 
keretében nyújtandó támogatások rendjéről: 
 
A Gyáli Óvodakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, 
akik gyáli intézményben kezdik meg az óvodát vagy nem gyáli intézményben történik az óvodakezdés, 
ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen Gyálon is él. A szülő alatt a rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően 
értendő a törvényes képviselő is.  

 
 
A támogatás formája egyszeri maximum 10.000,-Ft, azaz tízezer forint értékű csomag, mely jelen kérelem 
nyomtatvány kitöltésével és annak a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához történő eljuttatásával 
igényelhető. 
 
A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni, a gyermek 
óvodakezdésének nevelési évében. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, 
azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre 
került.  
 
 
 



…./2017. (..) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete 
 

KÉRELEM 
„Gyáli Iskolakezdési Program” keretében történő támogatás megállapításához 

 
A kérelmező szülő  
Neve: ..........................................................................................................................................................................  
 
Születési neve: ...........................................................................................................................................................  
 
Anyja neve: ............................................................................................................................................................... 
  
Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................................................  
 
Bejelentett lakóhelye: ...............................................................................................................................................  
 
Lakcímkártya száma: ……………..…………..   Bejelentkezés időpontja: ...………………………,. 
gyáli állandó bejelentett  lakóhellyel rendelkezik                    igen �                      nem � 
és életvitelszerűen Gyálon is él  
 
Másik szülő 
Neve: 
............................................................................................................................................................... 
 
Születési neve: ...................................................................................................................................... 
 
Anyja neve:  .......................................................................................................................................... 
  
Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................... 
 
Bejelentett lakóhelye: ........................................................................................................................... 
 
Lakcímkártya száma: ……………..…………..   Bejelentkezés időpontja: ...……………..………  
gyáli állandó bejelentett  lakóhellyel rendelkezik                    igen �                      nem � 
életvitelszerűen Gyálon is él  
 

 

Amennyiben a szülők külön élnek, melyik szülőnél helyezték el a gyermeket?   
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
A gyermek, aki után a támogatást igényli: 
 
Név: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Születési hely, idő: ………………………………………. 
 
A gyermek lakóhelye: ……………………………………………………………………………………….…… 
 
Lakcímkártya száma: ……………………………… 
 
A gyermek születési anyakönyvi kivonatán feltüntetett anyakönyvi szám: …………………………………….. 
 
Intézmény megnevezése,  mely címre  a  gyermek iskolai beiratkozása megtörtént: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Nyilatkozom, hogy megállapító határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok. 
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Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak és mellékleteknek a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához, illetve engedélyezem, hogy a gyermek születési anyakönyvi kivonatáról és az érintettek 
lakcímet igazoló hatósági igazolványairól másolat készüljön. 

 
Dátum: …………………………………  
        …………………………………………. 
          A kérelmező szülő aláírása 
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GYÁLI   ISKOLAKEZDÉSI  PROGRAM 
 

 
Jogosultsági feltételek:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2017.(.) önkormányzati rendelete a Gyáli Élet Program 
keretében nyújtandó támogatások rendjéről: 
 
A Gyáli Iskolakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, 
akik gyáli intézményben kezdik meg az óvodát 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. A szülő alatt a rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően 
értendő a törvényes képviselő is.  

 
 
A támogatás formája egyszeri maximum 10.000,-Ft, azaz tízezer forint értékű csomag, mely jelen kérelem 
nyomtatvány kitöltésével és annak a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához történő eljuttatásával 
igényelhető. 
 
A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni, a gyermek 
iskolakezdésének tanévében. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a 
szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.   
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