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Érsekhalma Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

7/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 

A születési támogatásról 

Érsekhalma község Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8.a pontjában biztosított feladatkörében eljárva, 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. 

(I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemmel és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdés által 

adott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat egyszeri ötvenezer forint összegű születési támogatást nyújt az újszülött gyermek 

születésével kapcsolatos költségekhez. 

2. § 

A születési támogatásra az a gyermek jogosult, akinek legalább az egyik szülője, szülő hiányában 

törvényes képviselője a gyermek születésekor bejelentett -állandó vagy ideiglenes- érsekhalmi 

lakóhellyel rendelkezik. 

3. § 

A szülőnek (törvényes képviselőnek) a rendelet 1. mellékletét képező kérelem nyomtatványon 

nyilatkoznia kell a jogosultságot igazoló adatokról.  

4. § 

Támogatásban az részesíthető, aki a támogatási kérelmét a gyermek születésétől számított hat hónapon 

belül benyújtja a Nemesnádudvari Közös Önkormányzati Hivatal Érsekhalmi Kirendeltségéhez (6348 

Érsekhalma, Fő u. 22.). 

5. § 

A kérelemről a beérkezést követő tizenöt napon belül Érsekhalma Község Önkormányzat 

Polgármestere dönt. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 

 

                   Kucsoráné dr. Drégelyi Zita                                                               Bekő Csaba 

                                  jegyző                                                                                   polgármester 

 

 

Záradék: 

A rendeletet 2021. április 22-én kihirdettem. 

 

                                                                                     Kucsoráné dr. Drégelyi Zita 

                                                                                                         jegyző  
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1. melléklet 

Kérelem a születési támogatásról szóló 7/2021. (IV.22.) önkormányzati rendelethez 

A kérelmező szülő adatai: 

Neve:_______________________________________________ 

Születéskori neve: ____________________________________ 

Születési helye, ideje: __________________________________ 

Anyja neve: __________________________________________ 

Bejelentett lakóhelye: ___________________________________ 

Bejelentett tartózkodási helye: ____________________________ 

TAJ száma: _________________________________________ 

Telefonszáma: ________________________________________ 

A támogatást (a megfelelő betűjel bekarikázó) 

a) postai úton kérem 

b) folyószámla utalással kérem a ...................................................................... sz. számlaszámra. 

A gyermek adatai, akire tekintettel a támogatást igényli: 

Név: __________________________________________________ 

Születési hely és idő: _____________________________________ 

Születési anyakönyvi kivonat száma: _________________________ 

 

Tájékoztatás:  

Tájékoztatom, hogy személyes adatai kezelése az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi 

Rendelete (GDPR) 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerül 

kezelésre.  

Nyilatkozat: 

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Az 

általam közölt személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást megkaptam, és hozzájárulok a saját és közeli 

hozzátartozóim személyes és különleges adatainak kezeléséhez a kérelem elbírálása, a támogatás folyósítása eljárásai 

során, illetve az azt követő hatósági nyilvántartásban történő felhasználáshoz. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, és ha 

a gyermeknek nem vér szerinti szülője vagyok, a szülői felügyeleti jog vagy gyámság gyakorlását igazoló eredeti okiratot, 

a kérelemben szereplő adatok igazolására szolgáló iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya). 

Érsekhalma, 20........ év ................................ hónap .......................... nap 

                                                                          

                                                                                ........................................................................ 

                                                                                                           igénylő aláírása
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