
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselõ- testülete 
25/2007. (VII.7.) rendelete  

a fiatalok életkezdési támogatásáról 
(egységes szerkezetben) 

 
 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fiatalok életkezdési támogatásáról 
szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6.§ (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:*1 
 

1.§*2 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyszeri támogatás biztosításával 
kiegészíti valamennyi, 2005. december 31. napja után született sátoraljaújhelyi lakóhellyel 
rendelkező, sátoraljaújhelyi tartózkodású, magyar állampolgárságú gyermek (továbbiakban 
életkezdési támogatásban részesülő) életkezdési támogatását. 
 

2. §*3 
 
(1)A támogatás összege gyermekenként egyszeri 60 000 Ft, mely összeg után évente a tárgy 

év  december 31.- én,  illetve a 18. év végén  - lejáratkor  - érvényes jegybanki alapkamattal 
számított kamat (hozam) kerül jóváírásra. 

(2) A támogatás összegét az önkormányzat a gyermek születését követő 90 napon belül az 
önkormányzat erre a célra nyitott alszámláján kezeli, mely összeg kedvezményezettje az 
önkormányzat nyilvántartása szerint az 1.§-ban meghatározott feltételeknek megfelelő 
gyermek. 
 

3. § 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az általa nyitott „gyűjtő” számlára utalt támogatási 
összegre, valamint a felhalmozott kamatokra (hozamra) vonatkozóan az alábbi korlátozást 
rendeli el:  
(1)A Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által a 2.§- ban megjelölt, - „gyűjtő” számlára 

átutalt  -  támogatást és annak kamatait ( hozamait) a gyermek kizárólag nagykorúvá 
válását követően veheti igénybe. 

(2)Nem jogosult a támogatás igénybevételére 18. életévének betöltésekor a fiatal felnőtt, ha 
az alábbi kizáró okok bármelyike fennáll: 
(a) nem rendelkezik eredményes érettségi vizsgával, illetve szakképzettséggel. A feltétel     

teljesüléséig – de legfeljebb 3 évig – a támogatás összegét tartalékolni kell, és a feltétel 
teljesülésekor ki kell fizetni. Kivétel ez alól az a fiatal felnõtt, aki születésétõl kezdve 
sajátos nevelési igényű, illetve a 18 éves korának eléréséig válik azzá, ha ez őt az 
eredményes tanulásban akadályozza. 

(b) szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélik. 
(c) 18. életévének elérése előtt megszûnik sátoraljaújhelyi lakóhelye. 
(d) elhalálozik. 

(3)Nem jogosult a támogatás igénybevételére a (2) bekezdésben foglaltakon túl az a 18. 
életévét betöltött személy sem, akinek születésétől kezdve tartózkodási helye és lakcíme 



nem azonos. Ez alól kivételt képez, ha a gyermek továbbtanulás céljából létesít más 
tartózkodási helyet. 

 
 4.§ 

 
(1) A támogatási eljárás hivatalból indul, a támogatás megállapítására, illetve elutasítására a 

polgármester jogosult. Döntése ellen a gyermek szülője a Képviselõ- testülethez fordulhat 
jogorvoslatért. 

(2)Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a gyermek megszületését követõ 30 napon belül 
köteles a szülőt megkeresni annak érdekében, hogy a gyermek azonosítására szolgáló 
iratokat bemutassa. 

 
 5.§ 

 
A Sátoraljaújhelyben lakás tényét a Polgármesteri Hivatal ellenőrizheti. Amennyiben az 
ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az életkezdési támogatásban részesülõ gyermek 
lakcíme nem Sátoraljaújhely, illetve nem tartózkodik életvitelszerűen Sátoraljaújhelyben, úgy 
a támogatás a „gyűjtő” számláról megvonásra kerül. A támogatás megvonásra a Polgármester 
jogosult. Döntése ellen a gyermek szülője a Képviselõ- testülethez fordulhat jogorvoslatért. 
 

6.§*4 
 
(1) A támogatást és kamatait a gyermek nagykorúságának elérését követően - a már fiatal 
felnőtt kérelmére, számlaszámának megadásával – a kérelem kézhezvételét követő 30 
munkanapon belül az Polgármesteri Hivatal fizeti ki, amennyiben az e rendelet 3.§ (2)-(3) 
bekezdéseiben felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn. 
(2)A polgármester értesíti a támogatottat az esetleges kizáró okokról, a támogatás 

megvonásáról. Ezen döntés ellen a támogatott a Képviselõ-testülethez fordulhat 
jogorvoslatért. 
 

7.§*5 
 
(1) Jelen rendelet (2) bekezdésében foglaltak kivételével kihirdetése napján lép hatályba, 

ezzel egyidejűleg a 6/2006. (II.16.) számú  rendelet hatályát veszti. 
(2) A rendelet 2.§-ának rendelkezéseit 2006. január 1. napjától visszamenőleg kell alkalmazni. 
(3)Hk. 
 
 
 

Fedorné dr. Fráter Zsófia sk. Szamosvölgyi Péter sk. 
Címzetes főjegyző Polgármester 

 
 
Lezárva: 2017. szeptember 28. 
 
Bakos Tóth Ildikó 
Szervezési referens 
 
 
 
 



Megjegyzés: 
*1 Az R. bevezető részét módosította a  25/2017.(IX.25.) önkormányzati rendelet. 
*2 Az R 1.§-t módosította a 25/2017.(IX.25.) önkormányzati rendelet. 
*3 Az R. 2.§ (1) bekezdését módosította a 25/2017.(IX.25.) önkormányzati rendelet. 
*4 Az R. 6.§ (1) bekezdését módosította a 25/2017.(IX.25.) önkormányzati rendelet. 
*5 Az R. 7.§-t módosította a 25/2017.(IX.25.) önkormányzati rendelet. 
 


