TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2022. (III.25.) önkormányzati rendelete
a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló
18/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjának 2.7. alpontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 18/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet
bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjának 2.7. alpontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”
2. §
(1) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 18/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 18/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
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3. §
A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 18/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet
7/A. § (3) bekezdésében a „15.000” szövegrész helyébe a „30.000” szöveg lép.
4. §
Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.
5. §
A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Dr. Juhos Szabolcs s. k.

Dr. Fülöp György s. k.

jegyző

polgármester

Végső előterjesztői indokolás:
Tiszaújváros Város Önkormányzata mindig kiemelt figyelemmel fordult a gyermeket nevelő családok, fiatal felnőttek felé, ezért – a szociális ellátórendszer keretein belül – önként vállalt feladatként nyújtja a fiatalok életkezdési támogatását, a
táboroztatási támogatást, az iskolakezdési támogatást, a szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményt, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő kiskorú gyermekek részére a szünidei gyermekétkeztetést, a gyermekes
családok év végi támogatását, az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatását, az
önkormányzati tulajdonú lakótelkek megvásárlásának, annak lakóépülettel történő beépítésének támogatását, a születési támogatást, valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat. A támogatások célja a gyermekes
családok szociális helyzetének javítása, kiadásainak csökkentése, valamint az,
hogy a fiatal felnőtt, önálló élete indulásakor biztonságosabb anyagi háttérrel
kezdhesse meg a továbbtanulást, a pályakezdést, az otthonteremtést és a családalapítást.
Az önkormányzat célja továbbra is azon gyermeket nevelő családok támogatása,
akik életvitelszerűen Tiszaújvárosban élnek, és hosszabb időre kívánnak a városban letelepedni.
Az önkormányzat – lehetőségeihez mérten – szeretne hozzájárulni a gyermek születésével járó kiadások enyhítéséhez, ezért önként vállalt feladatként 2017. január
1-jétől egy új ellátási forma, a születési támogatás került bevezetésre. Születési
támogatásra az a 2017. január 1-jén, vagy azt követően született tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult, akinek legalább egyik törvényes képviselője a gyermek születését megelőző egy évben már folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezett, és a gyermek és legalább az egyik törvényes képviselője életvitelszerűen tiszaújvárosi lakcímükön élnek. A támogatás összege jelenleg 15.000
Ft, mely a jogosultak részére természetbeni támogatás, utalvány formájában kerül biztosításra.
A gyermek érkezése minden család életében nagy változást eredményez. A gyermek születéséhez kapcsolódó kiadások azonban évről-évre növekednek, így a
gyermekvállalás egyre nagyobb anyagi terhet jelent a szülők számára. A város
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jövőjét a gyermekek, a fiatalok jelentik, ezért a gyermeknevelés megemelkedett
költségeihez történő hozzájárulás érdekében, javasoljuk a születési támogatás
mértékének 15.000 Ft-ról 30.000 Ft-ra történő megemelését.
Fentieken túl a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet
rendelkezéseinek, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletében (GDPR) foglaltaknak való megfelelés érdekében az önkormányzati
rendelet bevezető részének, illetve a rendelet mellékleteinek módosítása is szükségessé vált.

1. melléklet a 11/2022. (III.25.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 18/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
fiatalok életkezdési támogatásához
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok
1.1.1. Neve: ……………………………………………………………………………...
1.1.2. Születési neve: ……………………………………………………………………
1.1.3. Anyja neve: ……………………………………………………………………….
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ………………………………………………
1.1.5. Lakóhelye:
…………..…………………………………….. település
……………………………….. utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
1.1.6. Bejelentkezés ideje: ………………………………………………………………
1.1.7. Tartózkodási helye:
…………..……………………………település
……………………………….. utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
1.1.8. Bejelentkezés ideje: ………………………………………………………………
1.1.9. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (Kérem, aláhúzással jelölje!).
1.1.10. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
1.1.11. Családi állapota: egyedülálló/házastársával, élettársával együtt él. (Kérem, aláhúzással jelölje!)
1.1.12. Állampolgársága: ………………………………………………………………..
1.1.13. Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.1.13.1.

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.1.13.2.

EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.1.13.3.

bevándorolt/letelepedett, vagy

1.1.13.4. menekült/oltalmazott/hontalan.
1.1.14. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ………………………………………...
1.1.15. E-mail címe: …………………………………………………………………….
2. Az életkezdési támogatásra jogosult gyermek személyi adatai
2.1. Neve: ………………………………………………………………………………..
2.2. Anyja neve: …………………………………………………………………………
2.3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ………………………………………………...
2.4. Lakóhelye:
…………..…………………………………….. település
……………………………….. utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
2.5. Bejelentkezés ideje: ………………………………………………………………...
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2.6 Tartózkodási helye:
…………..……………………………település
……………………………….. utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
2.7. Bejelentkezés ideje: ………………………………………………………………
2.8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a gyermek életvitelszerűen a lakóhelyén/tartózkodási helyén él (Kérem, aláhúzással jelölje!)
2.9. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
2.10. Állampolgársága: ………………………………………………………………….
2.11. Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
2.11.1.

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

2.11.2.

EU kék kártyával rendelkező, vagy

2.11.3.

bevándorolt/letelepedett, vagy

2.11.4.

menekült/oltalmazott/hontalan.

3. Kérelmezővel a fenti címen közös háztartásban élő családtagok
A
Név
(születési név)

B
Születési
helye, ideje

C
Anyja neve

D
E
TársadalomCsaládi
biztosítási
kapcsolat
Azonosító megnevezése
Jele

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4. Nyilatkozatok
4.1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.
4.3. Hozzájárulok, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal a megadott adatokat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzata szerint
kezelje.
Tiszaújváros, 20……………………..
…………………………………
kérelmező
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5. A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok:
5.1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,
5.2. a Start-számla megnyitását igazoló okmány,
5.3. a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
5.4. a törvényes képviselő személyazonosító igazolványa és a lakcímét igazoló hatósági igazolvány.”

2. melléklet a 11/2022. (III.25.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 18/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
születési támogatáshoz
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok
1.1.1. Neve: ……………………………………………………………………………...
1.1.2. Születési neve: ……………………………………………………………………
1.1.3. Anyja neve: ……………………………………………………………………….
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ………………………………………………
1.1.5. Lakóhelye:
…………..…………………………………….. település
……………………………….. utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
1.1.6. Bejelentkezés ideje: ………………………………………………………………
1.1.7. Tartózkodási helye:
…………..……………………………település
……………………………….. utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
1.1.8. Bejelentkezés ideje: ………………………………………………………………
1.1.9. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (Kérem, aláhúzással jelölje!).
1.1.10. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
1.1.11. Családi állapota: egyedülálló/házastársával, élettársával együtt él. (Kérem, aláhúzással jelölje!)
1.1.12. Állampolgársága: ………………………………………………………………..
1.1.13. Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.1.13.1.

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.1.13.2.

EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.1.13.3.

bevándorolt/letelepedett, vagy

1.1.13.4. menekült/oltalmazott/hontalan.
1.1.14. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ………………………………………...
1.1.15. E-mail címe:……………………………………………………………………..
2. A születési támogatásra jogosult gyermek személyi adatai
2.1. Neve: ………………………………………………………………………………..
2.2. Anyja neve: …………………………………………………………………………
2.3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ………………………………………………...
2.4. Lakóhelye:
…………..…………………………………….. település
……………………………….. utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
2.5. Bejelentkezés ideje: ………………………………………………………………...
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2.6 Tartózkodási helye:
…………..……………………………település
……………………………….. utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
2.7. Bejelentkezés ideje: ………………………………………………………………
2.8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a gyermek életvitelszerűen a lakóhelyén/tartózkodási helyén él (Kérem, aláhúzással jelölje!)
2.9. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
2.10. Állampolgársága: ………………………………………………………………….
2.11. Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
2.11.1.

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

2.11.2.

EU kék kártyával rendelkező, vagy

2.11.3.

bevándorolt/letelepedett, vagy

2.11.4.

menekült/oltalmazott/hontalan.

3. Kérelmezővel a fenti címen közös háztartásban élő családtagok
A
Név
(születési név)

B
Születési
helye, ideje

C
Anyja neve

D
E
TársadalomCsaládi
biztosítási
kapcsolat
Azonosító megnevezése
Jele

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4. Nyilatkozatok
4.1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.
4.3. Hozzájárulok, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal a megadott adatokat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzata szerint
kezelje.
Tiszaújváros, 20……………………..
…………………………………
kérelmező
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5. A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok:
5.1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,
5.2. a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
5.3. a törvényes képviselő személyazonosító igazolványa és a lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
5.4. amennyiben a szülők elváltak, vagy külön élnek, a gyermek elhelyezéséről jogerős
bírói végzés, vagy a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról gyámhivatali jegyzőkönyv.”

