Bugyi Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 16/2015. (XII.14.)
sz. önkormányzati rendelete az újszülött gyermekek támogatásáról
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, és Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja Bugyi Nagyközség kedvezőbb demográfiai mutatóinak elérése, lakosság megtartó
erejének növelése, és az önkormányzat hozzájárulása a szülők gyermekvállalással, neveléssel járó
anyagi terheinek csökkentéséhez.

2. A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed minden Bugyi Nagyközség közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárra és az Európai Unió tagállamainak
állampolgáraira, valamint a letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi személyekre, vagy állandó
tartózkodásra jogosító személyazonosító igazolvánnyal rendelkező
bevándoroltakra.
3. Hatáskör
3. §
A támogatás odaítélésével és az elszámolással kapcsolatos hatásköröket – a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörben – a Szociális és Jóléti Bizottság gyakorolja. A támogatás megállapítására
irányuló kérelemről és a számadás elfogadásáról a Szociális és Jóléti Bizottság határozattal dönt.
4. A támogatás formája, mértéke és igénybevétele
4. §
A támogatásra jogosultság feltétele, hogy
a.) legalább az egyik szülő – a gyermek születését közvetlenül megelőző 5 évben – megszakítás nélkül
Bugyi Nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik, és életvitelszerűen Bugyin tartózkodik,
b.) a gyermeket saját háztartásában, Bugyi nagyközségben neveli, és
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c.)

a

gyermek

megszületésekor

annak lakóhelyeként

a

lakcímnyilvántartásba

bugyi

nagyközségi lakóhely kerül bejegyzésre.

5. §
(1) A támogatás összege újszülött gyermekenként egyszeri 20.000,- Ft, mely egy összegben, vissza
nem térítendő támogatásként készpénzben kerül átadásra a jogosult szülő részére.

(2) Ikerszülés esetén a támogatás összege gyermekenként kerül megállapításra.
6. §
Az újszülött gyermek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 400 %-át nem haladhatja meg.
7. §
(1) A támogatás iránti kérelmet az arra rendszeresített nyomtatványon a Bugyi Nagyközség
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Jóléti Bizottságának lehet benyújtani, a gyermek
születésétől számított 6 hónapon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a gyám és az örökbefogadó szülő esetén a támogatás a gyámságról és
az örökbefogadásról szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül, de legfeljebb
a gyermek 1 éves korának a betöltéséig igényelhető.
(3) A kérelemhez csatolni kell:
a.) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
b.) a szülő(k) és a gyermek lakcímkártyájának másolatát,
c.) gyám (kivéve hivatásos gyám) esetén a gyámkirendelő határozat gyámhatóság által hitelesített
példányát,
d.) örökbefogadó szülő esetén az örökbefogadás igazolására szolgáló okiratot.
(4) A támogatás iránti kérelmet a benyújtásától számított 30 napon belül el kell bírálni, és intézkedni
kell a támogatás kifizetéséről.

8. §
(1) A támogatás teljes összege a gyermek szükségleteinek megfelelően, a gyermek ellátásával- és a
gyermek lakhatásával kapcsolatos kiadásokra használható fel.
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(2) A támogatott a támogatás összegének a fenti kiadásokra

való

felhasználásáról

–

annak

kifizetésétől számított 30 napon belül – számlák bemutatásával elszámolni köteles. A számlákat és
a bizonylatot a Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani.
(3) Amennyiben a támogatott a támogatás összegével elszámolni nem tud, vagy nem az (1)
bekezdésben meghatározott célra használta fel, a támogatás egy összegben való visszafizetésére
köteles.
5. Záró rendelkezések
9. §
(1) Jelen rendelet 2016. 01. 01. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben meghatározott támogatásra a rendelet hatálybalépését követően született
gyermekek szülei jogosultak.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: Bugyi. 2015. december 10.
Szatmári Attila
jegyző

Somogyi Béla
polgármester

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2015. december 14.
Szatmári Attila
Jegyző
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16/2015. (XII.14.) sz. rendelet 1. sz. melléklete

Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatala
2347 Bugyi, Beleznay tér 1.
Tel.: 06-29/547-506
ÚJSZÜLÖTT GYERMEK TÁMOGATÁSA IRÁNTI KÉRELEM
A KÉRELMET NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KELL KITÖLTENI

1._____________________________________ Kérelmező szülő neve:
_________________________________________ lánykori neve: _________________________

Születési hely-idő ____________________________foglalkozás/jövedelme: __________________
Anyja neve: _________________________________családi állapota: ________________________
Állandó lakcíme: ___________________________________________________________________
Tartózkodási helye és bejelentés időpontja: _____________________________________________
Nyilatkozat az együtt élő családtagokról, és jövedelmekről
Rokonsági
fok

Név

Születési hely

szül.idő
év-hó-nap

4

Anyja neve

jövedelme

Ingatlan adatai (amelyben lakik)
Ingatlan alapterülete: ….. m2 szobáinak száma:………………
komfortfokozata: összkomfort , komfortos , komfort nélküli .
Lakáshasználat jogcíme: -tulajdonos, tulajdonos rokona , -főbérlő, főbérlő rokona,
ágybérlő -jogcím nélküli lakó , -nincs lakása .

albérlő , -

2.
Nem saját tulajdon esetén a tulajdonos
neve:__________________címe:______________________
3.
4.
Vagyon hasznosításából, bérbeadásból származó jövedelmem:
NINCS

6.

VAN:…….Ft/hó,

Nyilatkozat az együtt élő családtagok vagyoni helyzetéről
becsült
5.
alapterület
forgalmi értéke
Címe
e
Tulajdon
m2
fajtája

szerzési
éve

Családi ház, öröklakás
Üdülő
telek, hétvégi ház
Garázs
Egyéb ingatlan
Gépkocsi
kora:
szerzési
becsült forg.
tipusa
(év)
éve:
értéke (Ft.)
Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy
személyes adataimat, (hozzátartozóim adatait) a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából
kezeljék.
Tájékoztatás: A kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi jogsegély, valamint szakhatósági
eljárás lefolytatása céljából történő továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül!

Bugyi, ……..év……………..hó ……nap
------------------------------------------------kérelmező aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ (a kérelem kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni)

A támogatás teljes összege (20.000.- Ft) a gyermek szükségleteinek megfelelően, a gyermek
ellátásával- és a gyermek lakhatásával kapcsolatos kiadásokra használható fel.
A támogatott a támogatás összegének a fenti kiadásokra való felhasználásáról – annak
kifizetésétől számított 30 napon belül – számlák bemutatásával elszámolni köteles. A számlákat
és a bizonylatot a Bugyi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális
Csoportjánál kell benyújtani.
Amennyiben a támogatott a támogatás összegével elszámolni nem tud, vagy nem a meghatározott
célra használta fel, a támogatás egy összegben való visszafizetésére köteles.
A kérelemhez mellékelni kell:
- a kérelmező jövedeleméről szóló igazolásokat (utolsó három havi munkáltatói ig., alkalmi
munkából szerzett jövedelem esetén személyes nyilatkozat)
- rendszeres pénzellátásokról szóló utolsó havi szelvények: (GYED, GYES, GYET, csp.
szelvény, gyermektartásdíj, árvaellátás, munkanélküli járadék, rendszeres szoc.segély,
nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások, időskorúak ellátása, ápolási díj)
- együtt élők 3 hónapnál nem régebbi nettó jövedelemigazolását (valamennyi jövedelemről),
társas, és egyéni vállalkozó esetében az APEH igazolása mellé csatolni kell a vállalkozó
nyilatkozatát a 3 havi nettó átlagjövedelméről,
- munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli, és
elhelyezkedése érdekében együttműködik,
-

16 éven felüli gyermek iskolalátogatási igazolását,

-

az újszülött gyermek születési anyakönyvének másolatát,

-

az újszülött gyermek és a szülő(k) lakcímkártyájának másolatát,

-

gyám (kivéve hivatásos gyám) esetén a gyámkirendelő határozat gyámhatóság által
hitelesített példányát,

-

örökbefogadó szülő esetén az örökbefogadás igazolására szóló okiratot.
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