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15/2006. (VI.13.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt. r endelete 

a születési támogatásr ól 

(a 10/2007. (III.26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelttel, valamint a 
23/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelettel módosított) 

egységes szerkezetbe foglalt szövege 1 

Budapest  XXI.  Kerület  Csepel  Önkormányzata  Képviselőtestülete  a  helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
biztosított  jogkörében  eljárva,  figyelemmel  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi 
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § 
(2) bekezdésében biztosított jogkörére, illetve a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. 
évi  CLXXIV.  törvény  6.§  (1)  bekezdés  b)  pontjában  kapott  felhatalmazásra,  valamint 
BudapestFőváros  Önkormányzata  Közgyűlésének  16/2006.(IV.14.)  Főv.Kgy  rendeletében 
foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja: 2 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I. CÍM 

A rendelet célja 

1.  §  E  rendelet  célja    a  gyermekvállalási  kedv  ösztönzése  mellett  ,  hogy  a  született 
gyermekek  részére  születési  támogatást  (továbbiakban:  támogatás)  biztosítson,  mely  a 
gyermekek fiatal felnőtté válása időpontjában az önálló életkezdés megkönnyítésére szolgál. 
2. § 3 E rendelet meghatározza Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által nyújtott 

pénzbeli támogatásra való jogosultság feltételeit, illetve a támogatás megállapításának, illetve 
folyósításának  rendjét,  valamint  a  támogatást  nyújtó  szervezet  és  jogosult  közti  jogviszony 
főbb elemeit. 

1 Hatályos: 2007. június 1jétől 
2 Módosította: 23/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 3. § (2) bekezdés a) 
pontja. Hatályos: 2007. VI. 1jétől. 
3 Módosította: 23/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 3. § (2) bekezdés a) 
pontja. Hatályos: 2007. VI. 1jétől.
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II. CÍM 

A rendelet hatálya 

3.  § 1  A  rendelet  hatálya  kiterjed  a  Budapest  XXI.  Kerület  Csepel  Önkormányzata 
illetékességi  területén élő, a kerületben  (állandó bejelentett)  lakóhellyel,  (állandó bejelentett 
lakóhely)  hiányában,  a  kerületben  (bejelentett)  tartózkodási  hellyel  rendelkező  magyar 
állampolgárságú gyermekre, feltéve, hogy 
a) 2006. január 1. napján, illetőleg azt követően született, illetve 
b)  a  támogatás  igénylésére  jogosult  személy  a  gyermek  születésének  időpontjában  a 

kerületben  (állandó  bejelentett)  lakóhellyel,  (állandó  bejelentett  lakóhely)  hiányában,  a 
kerületben (bejelentett) tartózkodási hellyel rendelkezett. 
4. § E rendelet alkalmazásában: 
a) 2 gyermek: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata illetékességi területén (állandó 

bejelentett)  lakóhellyel,  (állandó  bejelentett  lakóhely)  hiányában,  a  kerületben  (bejelentett) 
tartózkodási hellyel rendelkező 18. életévét be nem töltött személy. 
b)  fiatal  felnőtt:  18.  életévének  betöltése  napját  követően  az  a)  pontban  meghatározott 

személy. 
c)  Startszámla:  a  számlavezető  által  a  gyermek  nevén  vezetett  értékpapírszámla, 

értékpapírletéti számla, ügyfélszámla, illetőleg bankszámla. 
d)  számlavezető:  a  fiatalok  életkezdési  támogatásáról  szóló  2005.  évi  CLXXIV.  törvény 

2.§a 6. pontjában foglalt hitelintézet, valamint befektetési szolgáltató. 
e) 3 a támogatás igénylésére jogosult személy: 
ea) a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló szülő (anya vagy apa), 
eb) hiányában a gyermek  jogerős hatósági határozattal rendelt – gyámja. 

III. CÍM 

Eljárási rendelkezések 

5.  §  A  támogatásra  vonatkozó  jogosultság  elbírálása,  illetve  a  támogatáshoz  kapcsolódó 
hatósági  eljárás  során  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól 
szóló többször módosított 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
6.  § 4  (1)  A  támogatás  iránti  kérelmek  tárgyában  a  Polgármester  határozattal,  illetőleg 

végzéssel dönt. Az  érdemi  döntéshozatalt  a  Budapest  XXI. Kerület  Csepel  Önkormányzata 
Polgármesteri  Hivatal  Gyámügyi  Irodája  (továbbiakban:  Gyámügyi  Iroda)  készíti  elő  és 
gondoskodik a határozat végrehajtásáról is. 
(2) 5  A  Polgármester  által  hozott  I.  fokú  határozat,  illetőleg  végzés  ellen  Budapest  XXI. 

Kerület  Csepel  Önkormányzata  Képviselőtestületéhez  címzett  illetékmentes  fellebbezéssel 
lehet élni, melyet a döntés közlésétől számított 15 napon belül,  a Szociális és Egészségügyi 
Ágazat  Ügyfélszolgálatán  (továbbiakban:  a  Hivatal  Ügyfélszolgálatán)  lehet  benyújtani, 
illetőleg a Gyámügyi Irodára postai úton eljuttatni. 

1 Módosította: 23/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 3. § (2) bekezdés a) 
pontja. Hatályos: 2007. VI. 1jétől. 
2 Módosította: 23/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 3. § (2) bekezdés a) 
pontja. Hatályos: 2007. VI. 1jétől. 
3 Módosította: 23/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 1. §. Hatályos: 2007. 
VI. 1jétől. 
4 Módosította: 23/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 3. § (2) bekezdés a) 
pontja. Hatályos: 2007. VI. 1jétől. 
5 Módosította: 23/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 3. § (2) bekezdés b) 
pontja. Hatályos: 2007. VI. 1jétől.
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II. FEJEZET 

A támogatási jogosultságot érintő rendelkezések 

I.CÍM 

A jogosultság feltétele 

7.§ A rendelet hatálya alá tartozó gyermek akkor jogosult támogatásra, ha 
a) a támogatás igénylésére jogosult, a gyermek nevére szóló STARTszámlát megnyitotta, 
b)  a  támogatás  igénylésére  jogosult  a  támogatás  iránti  kérelmet  –  a  8.  §ban 

meghatározottak szerint – a gyermek születését követő 1 éven belül előterjeszti, illetve 
c)  a  támogatás  igénylésére  jogosult  a  kérelem  mellé  csatolja  a  9.§ban  meghatározott 

mellékleteket, nyilatkozatokat. 

II. CÍM 

A támogatás igénylése, és a kérelmek elbírálása 

8.  §  (1) 1  Az  e  rendeletben  meghatározott  támogatás  iránti  igény  kérelemre  indul,  mely 
kérelmet  a  támogatás  igénylésére  jogosult  személyesen  a Szociális  és Egészségügyi Ágazat 
Ügyfélszolgálatán  terjesztheti  elő  az  arra  rendszeresített  igénylőlap  kitöltésével  és  az  azon 
felsorolt  –  illetve  e  rendeletben  meghatározott  –  mellékletek/igazolások/nyilatkozatok 
csatolásával. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás iránti  igény előterjesztésére e rendelet 4. 

§ának e) pontjában felsorolt személyek jogosultak. 
(3)  A  támogatási  kérelem  előterjesztése  során  a  kérelmet  előterjesztőnek  hatósági 

igazolvánnyal igazolni kell: 
a) saját természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, valamint 
b) a támogatással érintett gyermek lakóhelyét. 
(4)  Több  támogatásra  jogosult  gyermek  esetében,  a  támogatás  iránti  kérelmet  a  hozzá 

tartozó  mellékletekkel/igazolásokkal/nyilatkozatokkal  gyermekenként  különkülön  kell 
előterjeszteni. 
(5)  A  támogatás  iránti  kérelmek  a  gyermek  1  hónapos  korától  1  éves  koráig  terjedő 

időszakban terjeszthetők elő, mely határidő elmulasztása jogvesztő. 
9. § (1) A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell: 
a) 2 a gyermek születésének tényét igazoló születési anyakönyvi kivonat másolatát, 
b)  a STARTszámla megnyitásáról/vezetéséről  szóló  pénzintézeti  igazolást(nyilatkozatot), 

mely  tartalmazza  a  számla  tulajdonosának  természetes  azonosító  adatait,  valamint  a 
számlaszámot, 
c)  a  támogatás  igénylésére  jogosultnak  hozzájáruló  nyilatkozatát  saját  és  gyermeke 

személyes adatainak kezeléséhez, 
d)  a  támogatás  igénylésére  jogosult  nyilatkozatát,  hogy  más  önkormányzattól  –  ide  nem 

értve  BudapestFőváros  Önkormányzatát  –  hasonló  vagy  azonos  jogcímen  nem  részesült 
támogatásban. 

1 Módosította: 23/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 3. § (2) bekezdés b) 
pontja. Hatályos: 2007. VI. 1jétől. 
2 Módosította: 23/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 2. §. Hatályos: 2007. 
VI. 1jétől.
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(2)  Amennyiben  a  támogatás  iránti  kérelmet  nem  a  4.§  ea)  pontjában  meghatározott 
személy  terjeszti  elő,  a  kérelemhez  az  (1)  bekezdésben  foglaltakon  kívül    ha  e  rendelet 
kivételt nem tesz  mellékelni kell: 
a)  a  4.§  eb)  pontban  foglalt  támogatás  igénylésére  jogosult  esetében  az  anya  szülői 

felügyeleti jogának szüneteléséről, megszüntetéséről szóló jogerős bírói ítélet másolatát, 
b) a 4.§ ec) pontban foglalt támogatás igénylésére jogosult esetében a gyám/hivatásos gyám 

kirendeléséről szóló jogerős hatósági határozat másolatát, 
c)  a  4.§  ed)  pontban  foglalt  támogatás  igénylésére  jogosult  esetében  az  örökbefogadásról 

szóló jogerős hatósági határozatot. 
(3) 1 Amennyiben a (2) bekezdés b)c) pontjaiban foglalt határozatot Budapest XXI. Kerület 

Csepel  Önkormányzata  Gyámhivatala  hozta,  a  Polgármester  hivatalból  intézkedik  annak 
beszerzése  iránt,  feltéve,  hogy  e  tényre  a  támogatás  igénylésére  jogosult  kérelme 
előterjesztése során utalt. 
(4)  Amennyiben  támogatás  igénylésére  jogosult  a  (2)  bekezdés  a)c)  pontjaiban  foglalt 

mellékleteket  nem  csatolja,  a  Polgármester  hivatalból  intézkedik  annak  beszerzése  iránt, 
feltéve,  hogy  azt  a  támogatás  igénylésére  jogosult  kérelmében  kérte  és  a  hiányzó  iratok 
beszerzéséhez szükséges adatokat, információkat a Polgármester rendelkezésére bocsátotta. 

III. CÍM 

A támogatás mértéke, folyósítása 

10. §  (1) A  jogosultsági  feltételek  fennállása esetén a Polgármester határozatában 20 ezer 
forint egyszeri támogatásban részesíti a kérelemmel érintett gyermeket. 
(2) 2  A  támogatások  fedezetét  Budapest  XXI.  Kerület  Csepel  Önkormányzata  éves 

költségvetési rendelete tartalmazza. 
11.  §  A  10.§  (1)  bekezdésében  meghatározott  mértékű  támogatás  megállapításáról  szóló 

határozat jogerőre emelkedését követően a Polgármester 
a) a Gyámügyi Iroda közreműködésével gondoskodik a határozat egy példányának START 

számlát vezető pénzintézet részére történő megküldéséről, valamint 
b)  a  Polgármesteri  Hivatal  Városgazdálkodási  Irodájának  közreműködésével  a  jogerőre 

emelkedést  követő  30  napon  belül  gondoskodik  a  megállapított  támogatás,  támogatási 
összegre  jogosult  gyermek  határozatban  megjelölt  számú  STARTszámlájára  történő 
átutalásáról. 

IV. CÍM 

A támogatás kifizetése, felhasználása 

12.§  A  megállapított  támogatás  kifizetésére,  felhasználására  a  fiatalok  életkezdési 
támogatásáról  szóló  2005.  évi  CLXXIV.  törvény  5.§a  (7)(8)  bekezdésében  foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

1 Módosította: 23/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 3. § (2) bekezdés a) 
pontja. Hatályos: 2007. VI. 1jétől. 
2 Módosította: 23/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 3. § (2) bekezdés a) 
pontja. Hatályos: 2007. VI. 1jétől.
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V. CÍM 

A jogosulatlan támogatás visszakövetelése 

13.§ 1  Amennyiben  megállapítást  nyer,  hogy  a  támogatásban  részesített  gyermek  a 
támogatás  igénylésére  jogosult  rosszhiszemű eljárása következtében   ide értve különösen  a 
9.§  (1)  bekezdés  d)  pontjában  foglalt  nyilatkozat  valótlanságának  esetét    jogosultság 
hiányában  részesült  támogatásban  a  Polgármester  a  korábban  megállapított  támogatást 
határozatával  visszakövetelheti  oly  módon,  hogy  a  START  számlát  kezelő  pénzintézetet 
felhívja a  jogosulatlanul megállapított  támogatás összegének Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata bankszámlája javára történő visszautalására. 

VI. CÍM 

Nyilvántartás vezetés, adatkezelés 

14.  §  (1) 2  Budapest  XXI.  Kerület  Csepel  Önkormányzata  Polgármestere  a  támogatások 
tekintetében nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás tartalmazza 
a) a támogatás iránti kérelem beadásának időpontját, 
b)  a  támogatás  igénylésére  jogosult  és  a  támogatással  érintett  gyermek  személyazonosító 

adatait, 
c) a támogatás igénylésére jogosult és a támogatással érintett gyermek lakóhelyét, 
d)  a  STARTszámlát  vezető  pénzintézet  nevét,  címét,  azonosító  adatait,  a  jogosult 

bankszámlaszámát. 
(2) E rendelet alkalmazásában az adatkezelésre, és az adatok védelmére a személyes adatok 

védelméről  és  a  közérdekű  adatok  nyilvánosságáról  szóló  1992.  évi  LXIII.  törvény 
rendelkezései irányadók. 

III. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

15. § (1) Ez a rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően előterjesztett kérelmek esetében kell 

alkalmazni. 
(3) 3 

„III.36. Születési támogatással kapcsolatos hatáskörök” 

Határozattal, illetőleg végzéssel dönt a támogatás iránti kérelmek tárgyában  15/2006.(VI.13.)Kt. rend. 6.§ 
(1) 

Hivatalból intézkedik a támogatás igénylésére jogosult kérelméhez nem csatolt 
(más hatóságtól beszerezhető) iratok beszerzése tárgyában, feltéve, hogy ezt a 
támogatás igénylésére jogosult kérte. 

15/2006.(VI.13)Kt. rend. 9.§ 
(4) 

Gondoskodik  a  támogatást  megállapító  határozat  egy  példányának  START 
számlát vezető pénzintézet részére történő megküldéséről. 

15/2006.(VI.13.)Kt. rend. 
11.§ a) 

1 Módosította: 23/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 3. § (2) bekezdés a) 
pontja. Hatályos: 2007. VI. 1jétől. 
2 Módosította: 23/2007. (V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 3. § (2) bekezdés a) 
pontja. Hatályos: 2007. VI. 1jétől. 
3 Hatályon kívül helyezte: 10/2007. (III.26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet 66. § (2) 
bekezdés u) pont. Hatálytalan: 2007. III. 26ától.
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A  támogatást  megállapító  határozat  jogerőre  emelkedését  követő  30  napon 
belül  gondoskodik  a  támogatás  összegének  a  jogosult  START  számlájára 
utalásáról 

15/2006.(VI.13.)Kt. rend. 
11.§ b) 

Gondoskodik  a  jogosulatlanul  igénybevett  támogatás  visszafizetésének 
elrendeléséről. 

15/2006.(VI.13.)Kt. rend. 13.§ 

Tóth Mihály sk.  Dr. Szeles Gábor sk. 
Polgármester  Jegyző 

Záradék: 
Kihirdetve 2006. június 13. napján

Ábrahámné Turner Rita sk. 
Szervezési Iroda vezetője


