
19/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelet  

a gyermekszületési támogatásról                                                                                                      Hatályos: 2021. május 22-től 

 

 

 

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

19/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

 

a gyermekszületési támogatásról1 

 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás,  

és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  

a következőket rendeli el:2 

 

 

 

1. § Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete vissza nem térítendő támogatást 

nyújt a 2010. január 1. napján és ezt követően született gyermeket saját háztartásában nevelő 

szülőnek vagy a gyermek gyámjának (a továbbiakban együtt: szülő) az e rendeletben 

meghatározott feltételek fennállása esetén. 

 

  
2. §3 (1) A támogatásra jogosultság feltétele, hogy 

a) legalább az egyik szülő – a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül 

megelőző 12 hónapban – megszakítás nélkül pétfürdői bejelentett lakóhellyel rendelkezik és 

b) a gyermek megszületésekor annak lakóhelyeként a lakcímnyilvántartásba pétfürdői lakóhely 

kerül bejegyzésre és 

c)4 a családban az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori legkisebb összegű öregségi 

nyugdíj 10-szeresét nem haladja meg. 

d)5 

 

(1a)6 az (1) bekezdés c) pontban meghatározott összeg számításánál - a kérelem benyújtásának 

időpontjában - közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19.§ (4) 

bekezdése szerinti közeli hozzátartozókat. 

 

(2) Nem kell teljesülnie az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott feltételnek, amennyiben 

a család a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül Pétfürdőn lakást vásárolt vagy 

építkezésbe kezdett. Ennek igazolására adásvételi szerződést vagy jogerős építési engedélyt kell 

benyújtani.    

 

 
1 Módosította a 27/2011.(XI.28.), 1/2019.(I.25.) és a 3/2021.(V.21.) önkormányzati rendelet. 
2 Módosította a bevezető részt a 3/2021.(V.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2021. május 22-től. 
3 Módosította a 27/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2012.01.01-től 
4 Módosította az 1/2019.(I.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2019. január 26-tól 
5 Hatályon kívül helyezte a 3/2021.(V.21.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2021. május 22-től. 
6 Beiktatta a 3/2021.(V.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2021. május 22-től. 
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3. § (1) A támogatás összege újszülött gyermekenként 50.000.- Ft. 

 

(2)7 A támogatás kizárólag az e rendelet 1. számú mellékletében felsoroltakra használható fel.  

 

 

4. § (1) A támogatás iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani 

a Polgármesteri Hivatalba.  

 

(2) A kérelemhez mellékelni kell:    

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, illetve az 5. § (2) bekezdés szerinti 

esetben a 7. § b.) pontjában megjelölt dokumentumok valamelyikét. 

b) a szülő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli; 

c)8 saját és a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók – benyújtást megelőző hónapra 

vonatkozó – jövedelemigazolását. 

 

 

5. § (1) A támogatást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a szülő a gyermek megszületését 

követő 3 hónapon belül igényelheti. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

(2)9 A támogatás iránti kérelem a gyermek várható születése előtti 1 hónapon belül is 

benyújtható. A gyermek megszületését követő 15 napon belül a szülő a gyermek születési 

anyakönyvi kivonatát köteles bemutatni a Polgármesteri Hivatalban. 

 

 

(3) A támogatás iránti kérelmet a benyújtástól számított 10 munkanapon belül el kell bírálni és 

intézkedni kell a támogatás kifizetésére. 

 

(4) A (2) bekezdésben foglalt esetben 

a.) az egy főre jutó jövedelem számításánál a magzat is figyelembe veendő a családtagok 

számánál; 

b.) a 2. § a-b.) pontja szerinti feltételeknek a gyermek megszületésekor kell teljesülniük, 

c.)10  

d.)11  Amennyiben a 2.§ a) és b) pontja szerinti feltételek a gyermek megszületésekor nem 

teljesülnek, a szülő a felvett támogatást a gyermek születésétől számított 15 napon belül 

köteles visszafizetni, kivéve, ha 

da) a 2.§ a) pontjában meghatározott feltétel a gyermeknek a 7.§ b) pontjában megjelölt 

dokumentumok valamelyikével igazolt időpontnál korábbi megszületése miatt következik be, 

db) a gyermek halva születik. 

 

 

6. § (1)12 A támogatásra jogosultság megállapításáról és kifizetéséről a polgármester a 

képviselő-testülettől átruházott hatáskörben dönt. 

 

 
7 Módosította a 27/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2012.01.01-től 
8 Módosította a 27/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2012.01.01-től 
9 Módosította a 27/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2012.01.01-től 
10 Hatályon kívül helyezte a 27/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 11. §-a, 2012.01.01-től 
11 Módosította a 27/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2012.01.01-től 
12 Módosította a 27/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2012.01.01-től 



19/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelet  

a gyermekszületési támogatásról                                                                                                      Hatályos: 2021. május 22-től 

 

(2)13 A megállapított támogatás készpénzben, a Polgármesteri Hivatal pénztárában vehető fel 

vagy a kérelmező által megjelölt számlára utalható. 

 

 

(3) A támogatásnak az újszülött gyermek érdekében történő felhasználását a kérelmet benyújtó 

szülő nevére kiállított számlák bemutatásával igazolni kell. A számlák bemutatásának 

határideje a támogatás felvételét követő 3 hónap.  

 

(4)14 Amennyiben a szülő a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a felvett 

támogatási összeget a rendeltetésszerű felhasználás igazolására biztosított határidő lejártát 

követő 15 napon belül köteles visszafizetni.  

 

 

(5)15
 Amennyiben a szülő a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, illetve a 

gyermek megszületése előtt megszünteti a pétfürdői lakóhelyét, a támogatás visszafizetésére a 

polgármester kötelezi.  

 

 

 

7. § E rendelet alkalmazásában 

a) lakóhely: a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhely (állandó lakcím), annak hiányában a 

lakcímnyilvántartásba bejelentett tartózkodási hely (ideiglenes lakcím); 

b) a gyermek várható születésének időpontja: a terhesgondozási könyvbe bejegyzett vagy a 

terhesgondozást végző orvos által kiállított igazoláson feltüntetett időpont. 

 

 

 

8. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.   

 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt-ben, valamint a végrehajtására 

kiadott Kormány rendeletekben és miniszteri rendeletekben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Módosította a 27/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos 2012.01.01-től 
14 A hivatkozott bekezdést módosította a 27/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 10. §-a, hatályos 2012.01.01-től 
15 Módosította a 27/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 8. §-a, hatályos 2012.01.01-től 
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1. melléklet a 19/2009.(XI.30.) önkormányzati rendelethez16 

 
 

 

 

A gyermekszületési támogatás felhasználásának igazolására  

elfogadható számlatartalom: 
 

 

 

 

 

a) babakelengye (ruhanemű, etetőeszközök) 

b) bababútor 

c) mikrohullámú sütő, turmixgép, botmixer 

d) babaápolási cikkek, fertőtlenítő szerek 

e) babafigyelő  

f) babakocsi 

g) csecsemőmérleg 

h) tisztítószer 

i) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz 

j) egyéb, a gyermek érdekeit szolgáló termékek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Módosította a 27/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 9. §-a, hatályos 2012.01.01-től 
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2. melléklet a 19/2009.(XI.30.) önkormányzati rendelethez17  
 

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal  

8105 P é t f ü r d ő, Berhidai út 6/C.  

Tel.: 88/588-920; 588-910, 787-919 

e-mail: onkormanyzat@petfurdo.hu 

KRID szám: 506 161 974 
 

A kérelem benyújtási határideje: a szülés várható idejét megelőző 1 hónapon belül, vagy 

 a gyermek születését követő 3 hónapon belül 

 

KÉRELEM 

gyermekszületési támogatás megállapítására 
 

I. Az igénylő adatai 

a) Név:………………………………………………  Születési név: ………………………………………………. 

  

b) Anyja neve:…………………………………….. Születési hely év, hó, nap: ........................................................ 

  

c) Lakóhely (állandó lakcím): .................................................................................................................................... 

  

d) Lakóhely bejelentésének kelte: .. ......................................  .Személyi igazolvány száma: ……………………… 

 

e) Tartózkodási hely: ……………. ....................................... ………………………………………………………. 

 

f) Állampolgárság: ………………….  Telefonszám: (nem kötelező megadni): ……………………………………. 

 

g) Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………. 

 

 

II. Házastárs (élettárs) adatai 
a) Név: .............................................................................. Születési név:  .................................................................. 

  

b) Anyja neve: .................................................................. ……… Születési hely év, hó, nap: ...................... ............ 

  

c) Lakóhely (állandó lakcím):……………………………………………………………………………………….

  

d) Tartózkodási hely: ................................................................................................................................................. 

  

e) Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………. 

 

 

III. A támogatást az alábbi indoklással kérem: (a megfelelő pontot kérjük bekarikázni) 

a) …………………………………………..………..nevű gyermekemre tekintettel kérem,  

 

akinek születési ideje:…………………, születési helye:……..……………, anyja neve:………...…………..…….  

 

b) születendő gyermekemre tekintettel kérem,  

 

akinek várható születési ideje:……………………………………………………………….……. 

 

IV. A kérelmezővel együtt élő további közeli hozzátartozók adatai:  

Név  Születési hely, év, hó, nap 
18. évet betöltött gyermek esetén 

az oktatási intézmény megnevezése 

  

 

    

 
17 Módosította a 3/2021.(V.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2021. május 22-től. 

mailto:onkormanyzat@petfurdo.hu
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N Y I L A T K O Z A T  

Név:   .........................................................  ,………………………………………..szám alatti lakos  

a) Kijelentem, hogy …………………………………………………………. nevű gyermekemet saját 

háztartásomban nevelem.  

b) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

c) Hozzájárulok, hogy adataimat hatósági nyilvántartás, valamint statisztikai adatszolgáltatás céljából a 

hivatal kezelje.  

d) a támogatás kifizetését    (kérjük aláhúzni)                 készpénzben – utalással kérem. 

Utalás esetén folyószámla száma: …………………………………………………….…… 

 

Kelt:  .....................  év   ............................................ hó  .....................  nap 

  

                                                                                                              …………………………… 

                                                                                                                             aláírás 

 

 

 

A kérelemhez csatolni kell:  
1.) Az újszülött gyermek születési anyakönyvi kivonatát, illetve – amennyiben a kérelmet a szülés előtti egy 

hónapon belül terjeszti elő – a terhesgondozási kiskönyv másolatát vagy a terhesgondozást végző orvos 

által kiállított igazolást a szülés várható időpontjáról. 

 

2.) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmének igazolását szolgáló 

iratokat, melyek különösen: 

a) munkáltatói igazolás, 

b) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, terhességi-gyermekágyi segély, munkanélküli járadék, álláskeresést 

ösztönző juttatás, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, táppénz és egyéb társadalombiztosítási ellátás 

esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában 

az utolsó havi bankszámla kivonatot,     

c) vállalkozó esetén az illetékes APEH igazolását a kérelem benyújtását megelőző év személyi 

jövedelemadó alapjáról, 

d) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát  

e) nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő, nem tanköteles korú kérelmező vagy családtagja esetén 

iskolalátogatási bizonyítványt. 

 

 

A támogatás elbírálása szempontjából közeli hozzátartozónak minősül: 
a) a szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, 

b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek, 

c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytató gyermek, 

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató gyermek, 

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a fogyatékos gyermek, 

f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokon. 


