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IVÁNC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2013. (III.15.) önkormányzati rendelete 
egyes lakossági csoportok támogatásáról 

 
Ivánc község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a családok életében bekövetkező, jelentős kiadással járó események 
anyagi terheinek enyhítése érdekében az alábbi rendeletet alkotja.  
 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed Ivánc község közigazgatási területén: 
a.) állandó lakóhellyel, annak hiányában 
b.) tartózkodási hellyel rendelkező  
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 3.§ 
(1) – (3) bekezdéseiben meghatározott személyekre. 

 
2.§ (1) Az e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület a 

12.§-ban és 14. §-ban foglalt esetekben a Polgármesterre ruházza át. 
 
 

Értelmező rendelkezések 
 

3.§ (1) E rendelet alkalmazása során: 
a.) család: az egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 

gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett állandó lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.  

 
b.) közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, a gyermek. 
 
c.) szülő: a vérszerinti, örökbefogadó, mostoha és nevelő szülő, valamint a gyermeket 

gyámként nevelő szülő. 
 
d.)  gyermek: a vérszerinti, örökbefogadott, mostoha és nevelt valamint a gyámként 

nevelt 18 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező személy. 
 
e.) tanköteles gyermek: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 

tankötelesként meghatározott, a szülőjével egy családban élő gyermek, aki alap- 
vagy középfokú nappali oktatási intézményben tanulmányokat folytat. 
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II. Fejezet 
 

Eljárási rendelkezések 
 

4.§ (1) E rendelet alkalmazása során a támogatásra jogosultság, a jogosultat érintő jog 
és kötelezettség megállapítására, továbbá hatósági ellenőrzésére a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. tv. 
rendelkezéseit kell alkalmazni, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 

 
5.§  (1) Az Önkormányzat által e rendeletben nyújtott támogatások megállapítása iránti 

kérelmet az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalnál (székhely: 9931 Ivánc, 
Kossuth L. u. 119.) (a továbbiakban: „Hivatal”) kell benyújtani. 

 
6.§ (1) A kérelemhez mellékelni kell: 

a.) A 12.§-ban foglalt esetben nyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy 
aa.) a kérelmező ivánci állandó lakhellyel rendelkezett elhunyt személy közeli 

hozzátartozója, illetőleg nem közeli hozzátartozója és 
ab.) az eltemetés tényét igazoló számla eredeti példányát – melyre rájegyzésre 

kerül a támogatás megállapításának ténye – s melyről a Hivatal hitelesített 
másolatot készít valamint 

ac.) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát. 
b.) A 13.§-ban foglalt esetben nyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy a kérelmező 

a gyermek szülője és 
ba.) amennyiben a kérelmezőnek nem tanköteles vagy 6. életévét már betöltött, 

azonban még óvodába járó gyermeke van, úgy a támogatás a gyermek 
nevelésére fogja fordítani,  

bb.) amennyiben kérelmezőnek tanköteles gyermeke van, úgy a támogatás 
folyósítását követő tanévtől kezdődően mely oktatási intézményben fog 
gyermeke tanulmányokat folytatni és a kérelmező vállalja, hogy a támogatást 
kizárólag tanköteles gyermekének beiskolázásra fogja felhasználni. 

c.) A 14.§-ban foglalt esetben a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és 
lakcímkártyájának másolatát, nyilatkozatot a gyermek Magyar 
Államkincstárnál vezetett Start-számlájának számáról. 

 
7.§ (1) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott támogatásokat a támogatásra 

jogosult kérelmező részére - kérelmező jövedelmi helyzetétől függetlenül - 
folyósítja. 

 
8.§ (1) A támogatás folyósítására 

a.) a 12.§ (1) bekezdésében meghatározott esetben a kérelem hiánytalan 
beérkezését követően, az Önkormányzat házipénztárából vagy átutalással a 
kérelmező által megadott bankszámlaszámra vagy lakcímre; 

b.) a 13.§-ban meghatározott esetben minden év augusztus hónapjában az 
Önkormányzat házipénztárából 

c.) a 14.§-ban meghatározott támogatás esetében a kérelem benyújtását követő 
30 napon belül a gyermek Magyar Államkincstárnál vezetett Start-számlájára 
átutalással 

kerül sor, melyről a jegyző gondoskodik. 
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(2) A támogatások elsősorban pénzbeli ellátásként kerülnek megállapításra, a hatáskör 
gyakorlójának döntése alapján a 13.§-ban megállapított támogatás esetében azonban 
természetbeni ellátási formában (a beiskolázáshoz szükséges tankönyvek, 
iskolaszerek, füzetek megvásárlásával) is nyújtható. 

 
(3) Az Önkormányzat éves költségvetésében köteles gondoskodni a támogatások 

fedezetéről. 
 
9.§ (1) A támogatás felhasználását - az Önkormányzat, illetőleg a Polgármester 

ezirányú írásbeli kezdeményezése alapján - a Hivatal ellenőrizheti. 
 
(2) Amennyiben a fenti (1) bekezdésben foglaltak alapján – legkésőbb a támogatás 

folyósítását követő 30. napig - megállapítást nyer, hogy a támogatás nem az 
Önkormányzat által meghatározott célra került felhasználásra, úgy a támogatást 
igénybe vevő köteles a támogatás teljes összegét egy összegben - az erre vonatkozó 
határozat kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül - az Önkormányzat 
házipénztárába visszafizetni. 

 
(3) A támogatás visszafizetését a támogatás folyósítását követő 40 napon belül 

rendelheti el a hatáskör gyakorlója.  
 
(4) Nem állapítható meg támogatás annak, aki a kérelemhez szükséges mellékleteket 

(nyilatkozatokat és igazolásokat) nem csatolja be. 
 
 

Adatkezelés 
 

10.§  (1) A jegyző a megállapított támogatásokról - azok folyósítása, ellenőrzése és 
szükség esetén történő visszafizettetésének elrendelése céljából - nyilvántartást 
vezet. 

 
(2) A nyilvántartás tartalmazza: 
a.) a jogosult természetes azonosítóit (név, születési hely és idő, anyja neve); 
b.) a jogosult lakóhelyét - annak hiányában tartózkodási helyét; 
c.) annak a személynek a természetes azonosítóit és lakó- vagy tartózkodási helyét, aki 

után a támogatást igénybe vették; 
d.) a támogatás megállapítására, visszafizetésének elrendelésére vonatkozó határozat 

számát. 
 

III. Fejezet 
 

A támogatások formái 
 

11.§ (1) Az Önkormányzat - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - a kérelmező 
részére 
a.) temetési támogatást                                                                                                
b.) gyermeknevelést segítő támogatást 
c.) babakötvény (Start számla) támogatást  
állapít meg. 
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Temetési támogatás 
 

12.§  (1) Az Önkormányzat temetési támogatást nyújt annak a személynek 
a.) aki az ivánci állandó lakhellyel rendelkezett elhunyt személy közeli 

hozzátartozója és gondoskodik az elhunyt személy eltemettetéséről 
b.) aki az ivánci állandó lakhellyel rendelkezett elhunyt személy eltemettetéséről 

annak ellenére gondoskodott, hogy arra nem volt köteles. 
 
(2) A támogatás a fenti (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével az 

elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó személyek közül kizárólag egy 
személy számra és egy alkalommal állapítható meg. 

 
(3) A temetési támogatás összege: 10.000,- Ft (azaz Tízezer forint). 
 
(4) A temetés tényét, költségét – a kérelmező nevére szóló - eredeti számlával köteles a 

támogatást igénybe vevő személy igazolni, mely alapján a Hivatal annak egy 
másolati példányát hitelesíti, s melyet a Hivatal csatol a temetési támogatás 
megállapítására vonatkozó határozat 1 eredeti példányához. A temetési támogatásra 
irányuló kérelmet e rendelet 1. számú mellékleteként csatolt formanyomtatványon 
kell előterjeszteni. 

 
(5) Nem állapítható meg temetési támogatás annak a személynek, aki Ivánc község 

Önkormányzat által alkotott helyi rendelet vagy törvényi szabályozás alapján 
rászorultságára tekintettel – jövedelemvizsgálat alapján – temetési segélyben 
részesül. 

 
Gyermeknevelést segítő támogatás 

 
13.§  (1) Az Önkormányzat gyermeknevelést segítő támogatást nyújt annak 
a.) az ivánci állandó lakóhellyel rendelkező szülőnek, akinek a családjában ivánci 

állandó lakóhellyel rendelkező gyermek van, illetőleg 
b.) az ivánci állandó lakóhellyel rendelkező hivatásos nevelőszülőnek, akivel 

életvitelszerűen közös háztartásban gyermek él, s ez utóbbi feltételt a védőnő a 
kérelmen aláírásával igazol 
és tanköteles gyermek esetében kizárólag akkor, ha alap-, vagy középfokú oktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat. 

 
(2) A támogatásra irányuló – jelen rendelet 2. számú mellékletét képező – kérelmet 

legkésőbb az adott év augusztus 10. napjáig kell a Hivatalhoz eljuttatni, mely 
határidő jogvesztő, azaz ezen időpont után érkezett kérelmek, továbbá amennyiben 
a kérelemhez az előírt mellékletek csatolásra nem kerülnek, úgy e kérelmek érdemi 
vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. 

 
(3) A gyermeknevelést segítő támogatás gyermekenként összegéről a Képviselő-

testület - a mindenkor hatályos költségvetésének figyelembevételével – külön 
határozattal dönt. 
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 (4) Gyermeknevelést segítő támogatás a gyermek szülei közül kizárólag az egyik 
számára állapítható meg. 

 
(5) A beérkezett kérelmek alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete legkésőbb 

minden év augusztusában megállapítja a gyermeknevelést segítő támogatást az arra 
jogosultaknak. 

 
Babakötvény (Start-számla) támogatása 

 
14.§ (1) Az Önkormányzat Babakötvény (Start-számla) támogatást biztosított egyszeri 

vissza nem térítendő 50.000,- Ft (azaz Ötvenezer forint) összegben azon újszülött, 
magyar állampolgárságú gyermek számára, akinek szülei ivánci állandó lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. 

 
(2) A támogatásra irányuló – jelen rendelet 3. számú mellékletét képező – kérelmet 

legkésőbb a gyermek születésétől számított 120 napon belül lehet a Hivatalhoz 
eljuttatni, mely határidő jogvesztő, azaz ezen időpont után érkezett kérelmek, 
továbbá az előírt mellékletek csatolása nélküli kérelmek érdemi vizsgálat nélkül 
elutasításra kerülnek. 

 
(3) Babakötvény (Start-számla) támogatást a gyermek szülei közül kizárólag az egyik 

kérelmezhet. 
 

IV. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 
15.§ (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az egyes lakossági csoportok támogatásáról szóló 6/2008. (VI.27.) 

valamint a 3/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet.  
 
 
Ivánc, 2013. március 12. 
 
 
 
         Gyarmati Tibor Hollósiné Botka Ildikó 
      polgármester         jegyző  
 
 
Záradék: 
E rendelet kihirdetésre került 2013. március 15. napján, Ivánc község Önkormányzat 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel. 
 
Ivánc, 2013. március 15. 
 
                                                       Hollósiné Botka Ildikó 

 jegyző  
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Ivánc község 1. számú melléklet 
Polgármestere 
részére 
 
 Tárgy: Kérelem temetési támogatás  
       megállapítására 
 
Tisztelt Cím! 
 
Alulírott ………………………………………………. (szül.: …………….………….., 

…………………………………..; an.: …………….........................) …………………. 

….………………………………….. sz. alatti lakos azzal a kéréssel fordulok Önökhöz,  

szíveskedjen részemre az Önkormányzat    2/2013. (III.15). önkormányzati rendeletének 

12.§-a alapján 10.000,- Ft összegű temetési támogatást megállapítani 

…………….…………………… nevű 9931 Ivánc, ………………………  ….. sz. alatti 

utolsó lakcímmel rendelkező, 2…. év ……………… hó …… napján elhunyt személy 

általam történő eltemettetésére tekintettel. 

 
 Kijelentem, hogy fent nevezett elhunyt személy eltemettetéséről hozzátartozóként 

gondoskodom. 
 
 Kijelentem, hogy fent nevezett elhunyt személy eltemettetéséről nem közeli 

hozzátartozóként 
 
gondoskodtam, mivel ……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………….., 20… év. ……………… hó ….. 
 
 
 ………………………………. 
             Kérelmező 
 
 
 
Melléklet: - ….. pld. a temetés tényét, költségét igazoló - nevemre szóló – eredeti számla 
                - …… pld. halotti anyakönyvi kivonat 
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Ivánc község Képviselő-testülete 2. számú melléklet 
részére 
 
 Tárgy: Kérelem gyermeknevelést segítő  
            támogatás megállapítására 
 
 
Tisztelt Cím! 
 
Alulírott ……………………….………………. (szül.: ………..………………………..,  
 
……………………..; an.: …………………………….) ……………………………….. 
 
………………………………………… sz. alatti lakos azzal a kéréssel fordulok 

Önökhöz,  szíveskedjenek részemre az Önkormányzat 2/2013. (III.15). önkormányzati 

rendeletének 13.§-a alapján megállapítani gyermeknevelést segítő támogatást 

    a családomban velem azonos lakcímen élő, az alábbiakban felsorolt és megjelölt 
oktatási intézményben a támogatást követően tanévben tanulmányokat folytató 
tanköteles gyermekeim után: 

 
1.) ……………………………… (név) …… szül. év …………………hó……. nap 
 
 ………………………………………………………….. (oktatási intézmény 
neve) 
 
2.) ……………………………… (név) …… szül. év …………………hó……. nap 
 
 ………………………………………………………….. (oktatási intézmény 
neve) 
 
3.) ……………………………… (név) …… szül. év …………………hó……. nap 
 
 ………………………………………………………….. (oktatási intézmény 
neve) 
 
4.) ……………………………… (név) …… szül. év …………………hó……. nap 
 
 …….………………………………………………….. (oktatási intézmény neve) 
 
5.) ……………………………… (név) …… szül. év …………………hó……. nap 
 
 ………………………………………………………….. (oktatási intézmény 
neve) 
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 a családomban élő nem tanköteles vagy 6. életévét már betöltött, azonban még 

óvodába járó gyermekem/gyermekeim után: 
 
1.) ……………………………… (név) …… szül. év …………………hó……. nap 
 
2.) ……………………………… (név) …… szül. év …………………hó……. nap 
 
3.) ……………………………… (név) …… szül. év …………………hó……. nap 
 
4.) ……………………………… (név) …… szül. év …………………hó……. nap 
 
 
Kijelentem, hogy a támogatást kizárólag gyermekem/gyermekeim nevelésére fogom 
felhasználni és tudomásul veszem, hogy amennyiben ennek nem teszek eleget, úgy a 
támogatást egy összegben köteles vagyok az Önkormányzat házipénztárába befizetni. 
 
 
 
…………………….., 20… év. ……………… hó ….. 
 
 
 
 
 
 ………………………………. 
             Kérelmező 
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Ivánc község Polgármestere       3. számú melléklet 
részére 
 Tárgy: Kérelem Babakötvény (Start-számla)  
      támogatás megállapítására 
 
Tisztelt Cím! 
 
Alulírott ……………………….………………. (szül.: ………..………………………..,  

……………………..; an.: …………………………….) ……………………………….. 

………………………………………… sz. alatti állandó lakóhellyel/tartózkodási hellyel 

rendelkező lakos azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, szíveskedjenek részemre az 

Önkormányzat 2/2013. (III.15). önkormányzati rendeletének 14.§-a alapján 50.000,- Ft 

(azaz Ötvenezer forint) vissza nem térítendő,  Babakötvény (Start-számla) támogatást 

nyújtani a velem és a gyermek másik szülőjével azonos lakcímen élő, magyar 

állampolgárságú, alábbiakban felsorolt nevű gyermeke(i)m után a gyermeke(i)m nevére 

Magyar Államkincstárnál Babakötvény céljából nyitott Start-számlára történő átutalással: 
 

1. gyermek neve:  ……………………………………………………………………. 

szül. helye és ideje: ………………………, 20… év ……………….. hó …. nap; 

anyja neve: ………………………………………………………………………… 

gyermek lakcíme: 9931 Ivánc, ……………………………………………………. 

adószáma: ………………………………..   TAJ száma: ………………………….. 

Start-számla száma: …………………………………………..……………………. 

2. gyermek neve:  ……………………………………………………………………. 

szül. helye és ideje: ………………………, 20… év ……………….. hó …. nap; 

anyja neve: ………………………………………………………………………… 

gyermek lakcíme: 9931 Ivánc, ……………………………………………………. 

adószáma: ………………………………..   TAJ száma: ………………………….. 

Start-számla száma: …………………………………………..……………………. 
 

Ivánc, 20… év. ……………… hó ….. 

 ………………………………. 
             Kérelmező 
 
Melléklet: - ….. pld. születési anyakönyvi kivonat másolat 
                - …… pld. lakcímigazolvány másolat  


