LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT
38/2014. (XII.12.) számú rendelete
a lakiteleki fiatalok életkezdési támogatásáról

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2014. (XII.12.) számú rendelete
formailag egységes szerkezetben. (2014.12.12.)

38/2014. (XII.12.) sz. Ök. rendelet
a lakiteleki fiatalok életkezdési támogatásáról

Lezárva: 2014.12.12.
2. oldal

Lakitelek Önkormányzat
38/2014. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete
a lakiteleki fiatalok életkezdési támogatásáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005.
évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az
Emberi Erőforrások Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi
Bizottság véleményének kikérését követően az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja
1. §
A lakiteleki fiatalok életkezdési támogatásának célja, hogy a felnőtté váló gyermek önálló
élete indulásakor biztonságosabb anyagi háttérrel kezdhesse meg a továbbtanulást, a
pályakezdést, az otthonteremtést és a családalapítást.
A rendelet hatálya
2. §
(1) E rendelet alapján meghatározott feltételekkel a 2014. december 31. napja után született
vagy ezen időpont után örökbefogadott gyermekeket az önálló életkezdéshez életkezdési
támogatás illeti meg.
(2) A rendelet személyi hatálya Lakitelek közigazgatási területén élő, 2014. december 31.
napja után született, magyar állampolgárságú gyermekekre terjed ki.
Eljárási szabályok
3. §
(1) Az életkezdési támogatás megállapítására irányuló kérelmet a szülőnek a Lakiteleki
Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell előterjesztenie az 1.
melléklet szerinti adatlapon.
(2) A kérelem benyújtása folyamatos.
(3) A kérelmező a jogosultság elbírálásához köteles a maga, valamint a háztartásában élők
adataira vonatkozóan nyilatkozni, a kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat,
okmányokat becsatolni.
(4) A kérelemhez csatolni kell:
a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
b) a Start-számla meglétét igazoló okmány másolatát,
c) a gyermek lakcímkártyájának másolatát,
d) a szülő lakcímkártyájának másolatát,
e) a szülő személyi igazolványának másolatát.
f) a családi pótlék folyósítását igazoló okirat másolatát,
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(5) Az életkezdési támogatásban részesülő gyermek szülei a jogosultság feltételeit érintő
lényeges tények, körülmények megváltozását 15 napon belül kötelesek a Polgármesteri
Hivatalnál bejelenteni.
A támogatás jogosultsági feltételei
5. §
Helyi életkezdési támogatásra jogosult:
a) az első utalási összegre az a lakiteleki állandó lakóhellyel rendelkező gyermek,
akinek legalább az egyik – családi pótlékra jogosult – szülője a gyermek
megszületése vagy örökbefogadása előtt egy évvel már lakiteleki állandó
lakóhellyel, illetve a gyermek Start-számlával rendelkezik,
b) a második és harmadik utalási összegre az a gyermek, aki az első utalási összeget
igénybe vette, valamint születésétől vagy örökbefogadásától kezdve folyamatosan
lakiteleki állandó lakóhellyel, és Start-számlával rendelkezik, illetve legalább az
egyik – családi pótlékra jogosult – szülője lakiteleki állandó lakóhellyel rendelkezik.
A támogatás mértéke
6. §
(1) Lakitelek Önkormányzata a kincstári és természetes személy általi befizetésektől
függetlenül a Start-számla összegét az alábbiak szerint egészíti ki:
a) a gyermek születési vagy örökbefogadási évében (első utalási összeg) továbbá,
b) a gyermek születési évét követő hetedik évben (második utalási összeg) és a
gyermek születési évét követő tizennegyedik évben (harmadik utalási összeg).
(2) Az első, a második és a harmadik utalási összeg egyaránt 20.000-20.000 Ft, melyet
Lakitelek Önkormányzata éves költségvetési rendeletében biztosít.
(3) A támogatás (1) bekezdés a) pontjában foglalt esedékesség évében vagy a gyermek egy
éves korának betöltéséig igényelhető. A határidő elmulasztása az (1)-(2) bekezdés
vonatkozásában jogvesztő.
(4) A gyermek születésének anyakönyvezését követően a Polgármesteri Hivatal írásban
tájékoztatja a szülőket jelen rendeletben foglalt támogatási lehetőségről és a jogvesztő
határidőről.
A jogosultság érvényesítése
7. §
(1) A támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Idegenforgalmi Bizottság dönt.
(2) Az életkezdési támogatás első utalási összegének a Start-számlára történő átutalásáról –
a döntést követő 8 napon belül – a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
(3) A második és harmadik utalási összegről való döntés előtt a Polgármesteri Hivatal 30
napos határidővel felhívja a szülőt a gyermek jogosultságának 3. § (4) bekezdés b)-f) pontok
szerinti igazolására. A határidő elmulasztása jogvesztő. A második és a harmadik utalási
összeg számlavezetőhöz történő átutalásáról – a döntést követő 8 napon belül – a Hivatal
gondoskodik.
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(4) Amennyiben a támogatott gyermek, illetve mindkét szülőjének állandó lakóhelye a
gyermek 18. életévének betöltése előtt Lakitelek közigazgatási területén megszűnik, úgy
számára – amennyiben még lehetséges lenne – további befizetés nem folyósítható, illetve a
szülő 2. számú melléklet szerinti előzetes beleegyezése alapján a Start-számlára addig utalt
önkormányzati befizetést a számlavezető pénzintézettel a Polgármesteri Hivatal számlájára
visszautaltatja.
Záró rendelkezések
8. §
(1) E a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló
2005. évi CLXXIV. törvény rendelkezései az irányadók.

Lakitelek, 2014. december 11.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző
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1. sz. melléklet
KÉRELEM
a lakiteleki fiatalok életkezdési támogatásához
1./ Kérelmező
Családi és utóneve(i): ................................................................................................................
Születési családi és utóneve(i):..................................................................................................
Születési helye, ideje: ................................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i):.........................................................................................
Lakóhelye: .................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ....................................................................................................................
Telefonszáma: ...........................................................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele: ........................................................................................
Adóazonosító jele: .....................................................................................................................
Állampolgársága: .......................................................................................................................
2./ Az életkezdési támogatásra jogosult gyermek
Családi és utóneve(i): ................................................................................................................
Születési helye, ideje: ................................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i):.........................................................................................
Lakóhelye: .................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ....................................................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele: ........................................................................................
Adóazonosító jele: .....................................................................................................................
Állampolgársága: .......................................................................................................................
Start-számlát vezető pénzintézet neve: .....................................................................................
Start-számla száma: ..................................................................................................................
3./ Az 1./ és 2./ pontokon kívül az egy háztartásban élő személyek adatai:
Név
Szül. év, hónap, nap
Rokoni kapcsolat
.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
A közölt adatoknak a szociális ellátáshoz és nyilvántartáshoz kapcsolódó felhasználásához,
valamint a szociális törvényben meghatározott statisztikai célú adatfeldolgozásához
hozzájárulok.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a rendelkezésre bocsátott adatokat és információkat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezései alapján kezeljék.
Lakitelek, 20........ év ............................ hó ........... nap
.......................................
kérelmező aláírása
A kérelemhez csatolni kell:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
- a gyermek lakcímkártyájának másolatát,
- a szülő lakcímkártyájának másolatát,
- a Start-számla megnyitását igazoló okmány másolatát,
- a családi pótlék folyósítását igazoló okirat másolatát,
- a szülő személyi igazolványának másolatát.
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2. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………, (születési hely, idő: …………………………………,
anyja neve: …………………………………….., személyi igazolvány szám: ……………………,
lakcím: …………………………………………………………..), mint ………………………………
kiskorú törvényes képviselője, jelen nyilatkozat aláírásával feltétlen beleegyezésem adom
ahhoz, amennyiben a támogatott gyermekem, illetve mindkét szülője a gyermek 18
életévének

betöltése

előtt

Lakitelek

közigazgatási

területéről

elköltözik,

Lakitelek

Önkormányzata a gyermek …………………………………………… pénzintézetnél vezetett
Start-számlájára utalt önkormányzati támogatást a számlavezető pénzintézettel az
önkormányzat számlájára visszautaltassa.

Lakitelek, ………………………………

………………………………………….
szülő, mint törvényes képviselő aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: …………………………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………………
Aláírás: …………………………………………………………
Név: …………………………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………………
Aláírás: …………………………………………………………

