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Üsz.: 122-34/2020.     Tárgy: Az újszülöttek támogatásáról 

 szóló rendelet módosítása 
      Mell:  1 pld. rendelet-tervezet 
       (hatásvizsgálati lap, indokolás) 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
 

KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2008. évtől kezdve a születést követő évben 15.000 
Ft összegű támogatásban részesítette az újszülött gyermekeket. Az újszülöttek támogatásáról 
szóló 17/2008. (VI. 4.) KKÖT. rendelet alapján a támogatás az újszülött nevén vezetett – a 
fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV törvényben szabályozott – Start-
számlán került elhelyezésre. 
 

Az elmúlt évek tapasztalata alapján a szülőknek csak kis százaléka kérelmezte a támogatás 
folyósítását, leginkább a Start-számla megnyitásának hiánya miatt.  
 

Bajnóczi János „Egyenlő esély biztosítása” tárgyú 2020. január 6-án benyújtott képviselői 
indítványa az igénylési idő meghosszabbítását javasolta. 
 

Az előző évek jogszabályváltozásait figyelembe véve, egy új újszülöttek támogatásáról szóló 
rendelet megalkotása és a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése indokolt a törvényi 
változások aktualizálása érdekében. 
 

A rendelet-tervezet a képviselői indítvány, valamint a Képviselő-testület Szociális 
Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) előzetes 
véleményezése alapján a támogatás iránti kérelmek benyújtásának határidejét módosítja 
egyenlő esélyt teremtve ezzel a januárban, illetve az év végén született gyermekek esetén is, 
mind a Start-számla megnyitására, mind az újszülöttek támogatásának kérelmezésére.  
Az előterjesztés szerint a szülőknek a gyermek születését követő évben január 1-je és május 
31-e között lesz módjuk az újszülöttek támogatásának igénylésére.  
 

A Szociális Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság a tárgyban szereplő 
rendelet-tervezetet megtárgyalta és a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet a 
mellékelt rendelet-tervezet szerinti tartalommal megalkotni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2020. február 19.   

Tisztelettel: 
 

Szirbik Imre 
         alpolgármester 



          TERVEZET 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
az újszülöttek támogatásáról szóló  

____/2020. ( ______ ) önkormányzati rendelete 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X. 31.) önkormányzati 
rendelet 31. § (2) bekezdés ab) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága véleményének ismeretében – üdvözölve Kiszombor 
nagyközség népességét növelő újszülött lakóit - a következőket rendeli el: 
 

A jogosultság és a támogatás mértéke 
1. § 

 
(1) Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri támogatásban 
részesíti – alanyi jogon – az újszülött gyermekeket. 
 
(2) A támogatás mértéke gyermekenként 15.000,- Ft, azaz Tizenötezer forint.  
 
(3) A támogatás folyósításának feltétele, hogy az újszülött gyermek mindkét szülője, illetve a 
gyermekét egyedül nevelő szülő a gyermek születésének időpontjában Kiszombor 
nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezzen. 
 

A támogatás folyósítására vonatkozó rendelkezések 
2. § 

 
(1) A támogatást a polgármesteri hivatalnál írásban benyújtott kérelemmel a szülést követő 
évben január 1. napjától – május 31. napjáig, gyermekenként egy alkalommal igényelheti az 
újszülött gyermek szülője, törvényes képviselője. A kérelem mellé csatolni kell az újszülött 
gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a szülők nyilatkozatát arról, 
hogy Kiszombor nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel 
rendelkeznek és életvitelszerűen a községben laknak.  
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket egyedülálló szülő esetén értelemszerűen 
alkalmazni kell. 
 
(3) A támogatást határozattal – a képviselő-testület által átruházott hatáskörben - a 
polgármester állapítja meg. Az 1. fokú döntéssel szembeni fellebbezést a képviselő-testület 
bírálja el.  
 
(4) A támogatás összege az újszülött gyermek nevén vezetett - a fiatalok életkezdési 
támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvényben szabályozott – Start-számlán kerül 
elhelyezésre.  
 
 
 
 



A támogatás fedezeti forrása  
3. §  

 
A támogatás fedezetét a képviselő-testület a költségvetési rendeletében a szociális 
előirányzatokon belül biztosítja. 
 

Záró rendelkezések 
4. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az 
újszülöttek támogatásáról szóló 17/2008. (VI. 4.) KKÖT. rendelete. 
 
 

Szirbik Imre sk.     Tenczerné Bajusz Ilona sk. 
alpolgármester          jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető 

 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: _________________ 
    
 

Tenczerné Bajusz Ilona  
jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető 

 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
az újszülöttek támogatásáról szóló  

____/2020. (____ ) önkormányzati rendelethez 
 
 
Társadalmi hatás: az alanyi jogon járó támogatás esetében a születést követő évben minden 
újszülött gyermek szülőjének azonos időtartamú, hosszabb idő álljon rendelkezésére a 
kérelem benyújtására, így az esélyegyenlőség jobban biztosított a családok esetében. 
 
Gazdasági hatás: nincs.  
 
Költségvetési hatás: a benyújtott kérelmek számának növekedésével a költségvetési kiadások 
növekedhetnek. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nem változnak.  
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X. 31.) 
önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján önkormányzati képviselői indítvány 
érkezett az újszülöttek támogatásáról szóló 17/2008. (VI. 4.) KKÖT. rendelet módosítására, 
melyet a Képviselő-testület Szociális Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága 
előzetesen véleményezett.  
Új újszülöttek támogatásáról szóló rendelet megalkotása és a korábbi rendelet hatályon kívül 
helyezése a törvényi változások aktualizálása érdekében indokolt. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
Kiszombor, 2020. február 19. 
 
 
 

Tenczerné Bajusz Ilona  
jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető 

 



INDOKOLÁS 
az újszülöttek támogatásáról szóló  

____/2020. ( ______ ) önkormányzati rendelethez 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2008. évtől kezdve a születést követő évben 15.000 
Ft összegű támogatásban részesítette az újszülött gyermekeket. Az újszülöttek támogatásáról 
szóló 17/2008. (VI. 4.) KKÖT. rendelet alapján a támogatás az újszülött nevén vezetett – a 
fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV törvényben szabályozott – Start-
számlán került elhelyezésre. 
 
Az elmúlt évek tapasztalata alapján a szülőknek csak kis százaléka kérelmezte a támogatás 
folyósítását, leginkább a Start-számla megnyitásának hiánya miatt.  
 
A rendelet-tervezet a Képviselői indítvány, valamint a Képviselő-testület Szociális 
Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága előzetes véleményezése alapján a 
támogatás iránti kérelmek benyújtásának korábban meghatározott határidejét módosítja 
egyenlő esélyt teremtve ezzel a januárban, illetve az év végén született gyermekek esetén is, 
mind a Start-számla megnyitására, mind az újszülöttek támogatásának kérelmezésére.  
Az előterjesztés szerint a szülőknek a gyermek születését követő évben január 1-je és május 
31-e között lesz módjuk az újszülöttek támogatásának igénylésére.  
 
A rendeletalkotás társadalmi és szakmai célja az, hogy az alanyi jogon járó támogatás 
esetében a születést követő évben minden újszülött gyermek szülőjének azonos időtatamú, 
hosszabb idő álljon rendelkezésére a kérelem benyújtására, így az esélyegyenlőség jobban 
biztosított a családok esetében. 
Új újszülöttek támogatásáról szóló rendelet megalkotása és a korábbi rendelet hatályon kívül 
helyezése a törvényi változások aktualizálása érdekében indokolt. 
 
Az új újszülöttek támogatásáról szóló rendelet jelentős gazdasági, költségvetési hatása nincs, 
az adminisztratív terhek nem nőnek. 
 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X. 31.) 
önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdés ab) pontja alapján az egészségügyi, szociális és 
gyermekvédelmi ágazatot érintő rendeletek tervezetét véleményeztetni kell a Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi 
Ügyeket Ellátó Bizottságával. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
A rendelet ezen indokolását a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni. 
 
 
Kiszombor, 2020. február 19. 
 
 
 

Tenczerné Bajusz Ilona  
jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető 

 


