Medgyesbodzás Község Polgármesterétől
Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.
Előterjesztés
Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. december 15-én tartandó ülésére
újszülöttek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 10 § (2) bekezdése
alapján a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más
szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent
megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem
veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását,
finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.
Medgyesbodzás község demográfiai mutatóit tekintve kiemelt feladat az újszülöttek támogatása,
ennek egyik eszköze lehet az újszülöttek pénzbeli támogatása.
Hatásvizsgálat:
1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása
A támogatás teljes mértében az önkormányzat költségvetése terhére történik.
2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása
Jelentős hatás nem várható.
3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
Jelen rendelet-tervezettel minimális adminisztratív teher jelentkezik.
4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége
A támogatás bevezetésére jogszabályi kötelezés nem áll fenn.
5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre
állnak.
Ehhez kapcsolódóan került most előterjesztésre rendeletünk, amelyet elfogadásra javasolok a
Tisztelt Képviselő-testületnek!
Medgyesbodzás , 2014. december 10.
Krucsai József
polgármester

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2014. (… … ) önkormányzati rendelete
az újszülöttek támogatásáról
Medgyesbodzás község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény 10 § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
követezőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya Medgyesbodzás község közigazgatási területén gyermeke születésekor, és az
azt megelőző legalább 6 hónapig
folyamatosan bejelentett lakóhellyel rendelkező, és
életvitelszerűen is ott lakó személyekre terjed ki.
2. §
Az újszülöttek támogatásának (a továbbiakban: támogatás) formája egyszeri pénzbeli támogatás
10.000 Ft összegben .
3. §
(1) A támogatásra a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkező, szülői felügyeleti jogot
gyakorló szülő vagy gyám (a továbbiakban együtt: szülő) jogosult,
(2) A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülő jogosult igénybe venni.
4. §
(1)A támogatás iránti kérelmet a melléklet szerinti nyomtatványon, a gyermek születését követő 120
napos, jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
Medgyesbodzási Kirendeltségén . A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát, és ha a kérelmező a gyermeknek nem vér szerinti szülője, a szülői felügyeleti
jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló eredeti okiratot.
(2) A kérelemről a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.
Záró rendelkezések
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Medgyesbodzás , 2014.december 15.
Krucsai józsef
polgármester

Hoffmann Andrásné
jegyző

1. melléklet a .../2014. (… ....) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
ÚJSZÜLÖTTEK TÁMOGATÁSA IRÁNT
1) Alulírott kérem az újszülöttek támogatásának megállapítását.
2) Kérelmező szülő adatai:
Név:..............................................................................................
Születési név:................................................................................
Születési hely és idő: ……….……………………□□□□

□□ □□

Anyja neve: …………………………………………
TAJ sz.:

□□□□□□□□□ Adóazonosító jel:□□□□□□□□□□□

Lakóhely (bejelentett):…………………………………………………………...
Lakóhely bejelentés ideje: ….....................................................
Életvitelszerűen a (bejelentett) lakóhelyén él: igen

□

nem

□

3) A gyermek adatai, akire tekintettel a támogatást igényli:
Név:…………………………………………………………………………………………………
Születési hely és idő: ……….……………………………….. …..........................
Születési anyakönyvi kivonat száma: …...................................................
Védőnő neve és rendelőjének címe:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Nyilatkozatok
- Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
- Az általam közölt személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást megkaptam, és tudomásul veszem, hogy a
kérelemben szereplő személyes adatokat a szociális hatóság a kérelem elbírálása céljából jogosult kezelni, és a
kezelésükhöz való hozzájárulást a hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 6. § (6) bekezdése alapján vélelmezi.
- Tudomásul veszem, hogy a TAJ szám és az adóazonosító jel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
48-a alapján szükséges a támogatás megállapításához.
- Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, és ha a
gyermeknek nem vér szerinti szülője vagyok, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló eredeti
okiratot, melyekről az ügyintéző másolatot készít, és azok kérelem mellékletei lesznek.
Kelt: ………év……………..hó……….nap
…..……………………….....
kérelmező aláírása

