Dévaványa Város Önkormányzata
Képvisel -testületének
12/2006. (III.31.)
rendelete
a fiatalok életkezdési kiegészít támogatásáról

Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmányról szóló 1949. évi XX.
törvény 44/A.§ (2) bekezdésben, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, tekintettel a fiatalok életkezdési
támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény előírásaira is a fiatalok életkezdési
kiegészítő támogatásról a következő rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jövő dévaványai gyermekei, a majdani
dévaványai polgárok érdekében, a jelen lehetőségeire alapozva anyagi segítséget kíván
nyújtani a fiatalok önálló életkezdéséhez.
A rendelet hatálya
2. §
(1) E rendelet alapján meghatározott feltételekkel a 2005. december 31. napja után
született dévaványai gyermeket önálló életkezdéséhez, az állami támogatáson túl
életkezdési kiegészítő támogatás illeti meg.
(2) A rendelet alkalmazása szempontjából dévaványai gyermeknek minősül, aki születését
követően Dévaványa Város közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel
rendelkezik.

A támogatás mértéke
3. §
A támogatás összege gyermekenként 20.000,- Ft.

2
Eljárási szabályok
Ő. §
(1) A támogatást a rendelet 1. sz. függelékében meghatározott igénylőlapon lehet
igényelni.
(2) Az igénylőlapot az önkormányzat Szociális Bizottságához kell benyújtani a gyermek
megszületését követő egy éven belül.
(3) Az igénylőlaphoz mellékelni kell a Start-számla megnyitásáról szóló igazolást,
valamint annak számlaszámát.
(4) Az igénylőlap alapján a támogatás Start-számlára történő befizetéséről a Szociális
Bizottság gondoskodik, az igénylés beérkezését követő 30 napon belül.
(5) Az életkezdési kiegészítő támogatás kifizetését – a törvénnyel összhangban – a
gyermek 18. életévének betöltése napjától, a gyermek halála eseten az örökös a
hagyatéki határozat jogerőre emelkedését követően kérheti.
(6) A támogatás védelme érdekében a Start-számla követelés a törvényben meghatározott
feltételek bekövetkezéséig nem fizethető ki, nem fogadható el hitel fedezetéül és
tartozás kiegyenlítésére nem hajtható végre.
ő. §
(1) A fiatal felnőtt az önkormányzat által biztosított életkezdési kiegészítő támogatást – a
törvénnyel összhangban – a következő célokra fordíthatja:
a.) tanulmányok,
b.) lakhatás,
c.) pályakezdés,
d.) gyermekvállalás feltételeinek megteremtése,
e.) jogszabályban meghatározott más cél.
(2) Az életkezdési kiegészítő támogatás felhasználásra vonatkozó (1) bekezdésben
meghatározott korlátozás csak az önkormányzat által befizetett összeg mértékéig
alkalmazható.
6. §
Az önkormányzat az életkezdési kiegészítő támogatás fedezetét a mindenkori költségvetési
rendeletében biztosítja a várható születésszám figyelembe vételével.
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Záró rendelkezés
7. §
Ez a rendelet 2006. január 1-ig visszamenőlegesen lép hatályba.
Dévaványa, 2006. március 21.

Pap Tibor
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2006. március 31-én kihirdettem.
Dévaványa, 2006. március 31.

Balogh Csilla
jegyző
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IGÉNYL LAP
FIATALOK ÉLETKEZDÉSI KIEGÉSZÍT

1. számú függelék
TÁMOGATÁSÁHOZ

I. Az igényl adatai
Név (Leánykori név): …………………………………………………………………………...
Anyja neve: ……………………………. Születési hely és idő: ……………………………….
Állampolgárság: …………………………….. Telefonszám: ………………………………….
Lakcím: …………………………………………………………………………………………
Lakcím bejelentésének kelte: ………………… Személyi igazolvány száma: …………………
Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………………
II. Házastárs (élettárs) adatai
Név (Leánykori név): …………………………………………………………………………...
Anyja neve: ……………………………. Születési hely és idő: ……………………………….
Lakcím: …………………………………………………………………………………………
Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………...
III. A gyermek adatai
Név: ………………………………….. Születési hely és idő: …………………………………
Anyja neve: …………………………. Anyakönyvi kivonat száma: …………………………..
Lakcím: …………………………………………………………………………………………
Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………...
START számlát vezető bank megnevezése: ……………………………………………………
Számlaszáma: …………………………………………………………………………………...
NYILATKOZAT
Név: ………………………………….., ……………………………………….. szám alatti lakos
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy adataimat hatósági nyilvántartás, valamint statisztikai adatszolgáltatás céljából a
hivatal kezelje.
Ügyemben tájékoztatást
kérek – nem kérek*
(kérelmem itatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügy
intézőjéről, telefonszámáról.)
Kelt: …………. év ……………………. hó …………. nap.
* megfelelő részt kérjük aláhúzni

…………………………….
aláírás

