
Acsa Község Önkormányzat képviselő-testületének 

8/2017. (VIII.11.) sz. rendelete a 

1/2015. (II.27.) számú a képviselő-testület a szociális gondoskodás helyi szabályairól 

szóló rendeletének módosításáról 

 

 

 

 

Acsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a 1/2015. (II.27.) számú a képviselő-testület a 

szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX törvény 53. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 

1. § 

 

Az Ör. 11/A.§ (1)-(2) bekezdése az alábbira módosul: 

 

(1) A képviselő-testület annak a törvényes képviselőnek, szülőnek vagy gyámnak, akinek 

gyermeke az Acsai Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója, iskolakezdéshez Ajándék Erzsébet- 

utalványt nyújt – iskolalátogatási igazolás benyújtása mellett – függetlenül a jogosultak 

jövedelmi viszonyaitól. A kérelem benyújtási határideje adott év augusztus 14-22 között. A 

kérelmet a polgármester bírálja el. 

 (2) A támogatás összege 2017/2018-as tanévre 10.000 Ft/tanuló (utalvány formájában), az 

utalvány augusztus 24-től augusztus 31-ig vehető át az Acsai Közös Önkormányzati Hivatal 

(2683 Acsa, Kossuth út 83.) pénzügyi osztályán. 

(4) A képviselő-testület annak a törvényes képviselőnek, szülőnek vagy gyámnak, akinek 

gyermeke középiskolai tanulmányokat folytat, iskolakezdéshez Ajándék Erzsébet-utalványt 

nyújt – iskolalátogatási igazolás benyújtása mellett – függetlenül a jogosultak jövedelmi 

viszonyaitól. A kérelem benyújtási határideje adott év augusztus 24 és szeptember 8 között. A 

kérelmet a polgármester bírálja el. 

(5) A támogatás összege 2017/2018-as tanévre 10.000 Ft/tanuló (utalvány formájában), az 

utalvány szeptember 20-tól szeptember 27-ig vehető át az Acsai Közös Önkormányzati Hivatal 

(2683 Acsa, Kossuth út 83.) pénzügyi osztályán. 

 

2. § 

 

Az Ör. 11/B.§ (3) bekezdése az alábbira módosul: 

(3) Az egy főre jutó támogatás összege a 16 órás úszásoktatás bérlet költségének 100%-a, 

melynek összege 2017. évben 16.800 Ft 

 



3. § 

 

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A kihirdetéséről - az SZMSZ-ben 

szabályozott módon - a jegyző gondoskodik.  

 

 

 

 

 

 

        Szekeres Rezső Dobos Sándor 

          polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

 

Acsa, 2017. augusztus 11. 

  

  Dobos Sándor 

  jegyző 

 


