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Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának 
12/2003. (VI. 12. ) sz. kt. rendelete 

a nagyigmándi gyermekek életkezdési támogatásáról

   Nagyigmánd  Nagyközség  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi. LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás  alapján  a  nagyigmándi  újszülött  gyermekek  testi-lelki 
fejlődéséhez és neveléséhez  nyújtandó segítségként az alábbi rendeletet alkotja.

Támogatásra jogosult

1.§

(1)  Támogatásban  részesíthető  az  újszülött  vagy  az  1  éves  kor  előtt 
örökbefogadott után az a – kérelem benyújtását megelőzően  - legalább egy éve 
nagyigmándi  lakóhellyel  rendelkező szülő  /  törvényes  képviselő,  akinek  élve 
született gyermeke is  nagyigmándi  lakóhellyel rendelkező lakos (lesz). 

(2)  Házastársak,  élettársak  esetén  elegendő  ha,  az  (1)  bekezdésben 
meghatározott  helyben lakási feltételnek legalább az egyik szülő eleget tesz.

A jogosultság feltételei

2.§

 (1) Az együtt élő szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy a támogatást melyikük 
veszi igénybe. A gyermekét egyedül nevelő szülő  esetén büntetőjogi felelőssége 
tudatában  tett  nyilatkozat,  törvényes  képviselő  esetén  pedig  a  törvényes 
képviseletet igazoló okirat (pl.: bírói végzés stb.) bemutatása szükséges.

(2)  A jogosultsági  feltételek megállapításához csatolandó a gyermek születési 
anyakönyvi  kivonata,  valamint  a  személyi  azonosság  megállapításához 
szükséges okmányok.



(3)  Amennyiben  a  szülők  együttélése  bármilyen  okból  megszakad,  úgy   a 
támogatás felvételére az a szülő jogosult, aki a gyermek törvényes képviselője, 
feltéve, hogy az e rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek megfelel.

A támogatás mértéke és folyósítása

3.§

A támogatás mértéke gyermekenként 50.000 Ft,  amely három részletben illeti 
meg a szülőt/ törvényes képviselőt.

4.§

(1) A megállapított támogatás folyósítása három részletben történik:

a) az első részlet – 20.000 Ft – a gyermek születését  követő 30 napon belül 
esedékes,
b) a második részlet – 10.000 Ft -  a gyermek harmadik életévének betöltésétől 
vagy az óvodábajárás megkezdésétől számított 30 napon belül esedékes,
c)  a  harmadik  részlet  –  20.000 Ft  –  az iskolakezdés  évében,   augusztus  25. 
napjáig esedékes.

(2)  Mindhárom  részlet  folyósítása  kérelemre  történik,  amely  folyósítási 
határidők 1 éven túli elmulasztása jogvesztő. 

(3) A hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(4)  A  második  és  harmadik  részlet  csak  akkor  fizethető  ki,  ha  gyermek 
tanulmányait a helyi óvodában, ill. általános iskolában kezdi meg. Ettől eltérni 
csak abban az esetben lehet, ha a  gyermek speciális képzési igényeit a helyi 
általános iskolában nem lehet kielégíteni.  Erről a megállapító határozatban is 
rendelkezni kell.

(5) Az általános iskolai tanulmányok megkezdését iskolalátogatási igazolással, a 
speciális  képzési  igényt  a  nevelési  tanácsadó  vagy  a  tanulási  képességeket 
vizsgáló szakértői bizottság szakvéleményével igazolható.

(6)  A  jogosulatlanul  igénybe  vett  támogatás  megtérítésére  a   Szt.  –  ben 
foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

Záró rendelkezések
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5.§

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2003. 
január 1. után született nagyigmándi gyermekekre kell alkalmazni.

(2) A 2003. január 1. után született gyermekekre a megállapítható támogatás első 
részletét  2003.  szeptember  30-ig  lehet  igényelni.  A  határidő   1  éven  túli 
elmulasztása jogvesztő.

Nagyigmánd, 2003. június 11.

                   Szijj Ferencné                                                           Dr. Füles Zoltán
                    Polgármester                                                                     Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2003. június 12-én

                                                                                                     Dr. Füles Zoltán
                                                                                                              Jegyző
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