
Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének     
17/2008. (VI. 4.) KKÖT. 

RENDELETE 
az újszülöttek támogatásáról   

 
Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § a) pontja alapján, a 16. § (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva - üdvözölve Kiszombor község népességét növelı újszülött 
lakóit - az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A jogosultság és a támogatás mértéke 
1. § 

 
(1) Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-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 szülıje, illetve a 
gyermekét egyedül nevelı szülı a gyermek születésének idıpontjában Kiszombor község 
közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezzen. 
 

A támogatás folyósítására vonatkozó rendelkezések 
2. § 

 
(1) A támogatást a polgármesteri hivatalnál írásban benyújtott kérelemmel a szülést követı év 
február 28. napjáig – 2008. évben szeptember 30. napjáig - gyermekenként egy alkalommal 
igényelheti az újszülött gyermek szülıje. A kérelem mellé csatolni kell az újszülött gyermek 
születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a szülık nyilatkozatát arról, hogy 
Kiszombor község közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek és 
életvitelszerően a községben laknak.  
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket egyedülálló szülı esetén értelemszerően 
alkalmazni kell. 
 
(3) A támogatást határozattal – a képviselı-testület által átruházott hatáskörben - a 
polgármester állapítja meg. Az 1. fokú döntéssel szembeni fellebbezést a képviselı-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 és a hatálybalépés 
3. §  

 
A támogatás fedezetét a képviselı-testület a költségvetési rendeletében a szociális 
elıirányzatokon belül biztosítja. 
 

 



4. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2007. évben született gyermekek 
vonatkozásában is alkalmazni kell. A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
  

Szegvári Ernıné sk.       Dr.  Kárpáti Tibor sk. 
  polgármester                jegyzı 

 
 
 
A rendelet kihirdetésének idıpontja: 2008. június 4. 

 
 
 Dr.  Kárpáti Tibor 

                     jegyzı 
 
 


