
 

Vál Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

12/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

a 2018. év végén biztosított támogatásokról és a 2018. évi beiskolázási támogatásról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében, 45. § (1) 

bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § (1)   A Polgármester települési támogatásként évente egy alkalommal annak a 70. életévét 

betöltött személynek, aki Vál Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik 

évvégi támogatást állapít meg. 

(2) Az időskorúak év végi támogatását összeállított étkezési csomagként, természetbeni juttatás 

formájában kell nyújtani. Az összeállított élelmiszer csomag értéke 3.500.- Ft. 

 

2. § (1) A Polgármester települési támogatásként élelmiszer csomagot biztosít azon szociálisan 

rászoruló személynek, aki Vál Községben bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és e rendeletben 

meghatározott  egyéb  feltételeknek  megfelel.    

(2) Élelmiszercsomagra jogosult az az egyedülálló kérelmező, akinek havi jövedelme nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 420 %-át. 

(3)több személyes háztartás esetén, élelmiszercsomagra jogosult az az egyedülálló kérelmező az 

akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori  legkisebb  összegének  210  %-át. 

(4) A rendeletben meghatározott élelmiszercsomag igénylése a rendelet 1. mellékletében foglalt 

kérelem nyomtatvány kitöltésével és a Váli Közös Önkormányzati Hivatal szakügyintézőjének történt 

leadással történik. 

(5) Az összeállított élelmiszer csomag értéke 16.800- Ft. 

 

3. § (1) A Polgármester települési támogatásként évente egy alkalommal iskola kezdési és óvoda 

kezdési támogatást biztosít azon kiskorú gyermek után, annak törvényes képviselőjének, aki Vál 

Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik és a Váli Mesevölgy Óvodába, 

illetve a Váli Vajda János Általános Iskolába íratják be. 

(2) A beiratkozási támogatás minden, fent említett Intézménybe beíratott gyermek után jár. Az 

egyszeri juttatás gyermekenkénti összege 5.000.- Ft 

 

Záró rendelkezések  

 

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés másnapján lép hatályba.  

(2) Jelen rendelet 2019. január 01-én hatályát veszti 

 

Vál, 2018. november 30. 

 

 

         Bechtold Tamás                                                       Dr. Balogh Lóránd 

polgármester           jegyző 

 

Záradék: 

 

Ez a rendelet 2018. november 30-én kihirdetésre került. 

 

Dr. Balogh Lóránd 

    jegyző                   










