
BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET

8/2006. (IV.7.) rendelet tervezete

a fiatalok életkezdési támogatásáról

 
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  fiatalok  életkezdési  támogatásáról  szóló  2005.  évi 
CLXXIV. törvény 6. §.,  valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. §

E rendelet  célja,  hogy támogassa Balatonrendes Község Önkormányzat  településen állandó bejelentet  lakcímmel 
rendelkező  családokban 2006.  Január  01.  Napját  követően született  gyermekek  életkezdését  oly módon,  hogy a 
fiatalok  életkezdési  támogatásáról  szóló  2005.  évi  CLXXIV.  Törvényben  biztosított  életkezdési  támogatást 
önkormányzati pénzbeli kiegészítéssel.

A rendelet hatálya

2. §

E  rendelet  hatálya  kiterjed  Balatonrendes  község  területén  állandó  bejelentett  lakcímmel  rendelkező  magyar 
állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - az állandó tartózkodásra jogosító 
személyi  igazolvánnyal  rendelkező  bevándorolt,  valamint  a  magyar  hatóságok  által  menekültként  elismert 
gyermekre, fiatal felnőttre, szülőkre.

A támogatás mértéke

3. §

(1) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény alapján meghatározott feltételekkel a 
2006. Január 1. Napját követően született gyermeket önálló életkezdéséhez állami életkezdési támogatás illeti 
meg, ennek kiegészítéseként Balatonrendes Önkormányzat  gyermekenként egyszeri egyösszegű támogatást 
biztosít, melynek összege 40. 000,- Ft.

(2) A  gyermek  nevén  az  életkezdési  támogatáshoz  nyitott  Start-számlára  a  szülő,  vagy  törvényes  képviselő 
kérelemére történik az életkezdési támogatás önkormányzati kiegészítéseként történő egyösszegű átutalás.



Az életkezdési támogatás kiegészítésére való jogosultság

4. §

 Az  életkezdési  támogatás önkormányzati  kiegészítésére  való  jogosultság  megállapításához  a  gyermek 
születésének  évében  benyújtott  kérelemhez  csatolni  kell  a  születési  anyakönyvi  kivonat  másolatát,  valamint  a 
gyermek nevén nyitott pénzintézeti START számláról szóló igazolást.

Záró rendelkezések

5. §

E rendelet 2006. április 7. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2006. január 1. napját követően született gyermekek 
esetében benyújtott kérelmeknél kell alkalmazni.

 Jogharmonizációs záradék

6. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, 
Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. 
törvény  3.  §-ával  összhangban  az  Európai  Közösség  legfontosabb  alapelveivel  összeegyeztethető  szabályozást 
tartalmaz.

 Balatonrendes, 2006. március 30.
 
 

Gáspár István Soltész Attila 
 polgármester     körjegyző

 

 A kihirdetés napja: 2006. április 7.

Soltész Attila 
 körjegyző
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