
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2014. (XII. 18.) rendelete a helyi életkezdési támogatásról  

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a fiatalok életkezdési támogatásáról 

szóló 2005. évi CLXXIV. Tv. 6 § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

következő rendeletet alkotja 

 

A rendelet célja 

1. § 

Szihalom Községben állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok önálló életkezdésének anyagi 

támogatása  

 

A rendelet hatálya 

2. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a 2013. december 31-e után született gyermekekre, ha a 

gyermek születése napjától kezdődően Szihalom Község közigazgatási területén 

állandó lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen tartózkodik és a község nevelési, 

oktatási intézményeit veszi igénybe. 

(2) A támogatás addig kerül folyósításra, ameddig a gyermek szihalmi állandó lakos 

(3) Ennek megszűnte évétől támogatás nem jár 

(4) Az életvitelszerű tartózkodást a Szihalmi Védőnői Szolgálat igazolja 

 

A támogatás mértéke 

3. § 

(1) A támogatás mértéke a gyermek 18. életéve betöltése évéig 5000 Ft/év 

(2) A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a Füzesabonyi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szihalmi Kirendeltségén a gyermek születését követő egy 

éven belül. 

(3) A támogatás nyújtása a polgármester hatáskörébe tartozik, arról határozatban dönt 

(4) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a  

- gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, 

- a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában nevel8i 

- a gyermek START számla megnyitásáról kötött szerződését és számlaszámát 

(5) A helyi életkezdési támogatás a gyermek születési napját követő 1 évig igényelhető. E 

határidő elmulasztása jogvesztő. 

(6) A jegyző a határozat alapján 30 napon belül intézkedik a helyi életkezdési támogatás 

START-számlára történő utalásáról 

(7) Az évenként esedékes 5000 Ft/év összeget az önkormányzat minden év június 30-ig 

utalja a jogosult START értékpapír számlákra. 

 

Záró rendelkezések 

4. § 

(1) Ez a rendelet 2015. január 01-én lép hatályba.  

 

 

Bóta József Sándor sk.  Széll Gáborné Blaskó Erzsébet sk. 

Polgármester     Jegyző 


