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Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2021.(V.31.) önkormányzati rendelete 

a szentgotthárdi újszülött gyermekek számára biztosítható természetbeni 

támogatásról 
 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd  

Város polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a 

következő rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a Szentgotthárd város közigazgatási területén 

állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a törvényes 

képviselővel együtt életvitelszerűen is Szentgotthárdon lakó, 2020. december 31-ét 

követően született gyermekek részére a gyermek gondozását segítő természetbeni 

támogatásként egyszeri 10.000,- Ft értékű ajándékkártyát (a továbbiakban: babautalvány 

támogatás) nyújt.  

 

2.§ 

(1) A babautalvány támogatás iránti igényt a Rendelet 1. melléklete szerinti, 

elektronikusan Szentgotthárd Város Önkormányzata weboldaláról letölthető 

formanyomtatvány kitöltésével a gyermek törvényes képviselője nyújthatja be a 

gyermek születését követően, de legfeljebb a gyermek 6 hónapos koráig.  

A rendelet elfogadásának évében a formanyomtatvány a gyermek egy éves koráig 

nyújtható be.  

(2) A kitöltött formanyomtatványhoz a formanyomtatványt benyújtó törvényes 

képviselő érvényes, szentgotthárdi  lakcímkártyáját és az újszülött  gyermek születési 

anyakönyvi kivonatának másolatát is csatolni szükséges továbbá nyilatkozni kell arról, 

hogy életvitelszerűen Szentgotthárdon lakik. Az igénylés benyújtásának elmulasztása 

esetén igazolásnak nincs helye.  

(3) A babautalvány támogatáshoz a formanyomtatványt a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) postai úton is megküldi a gyermek 

törvényes képviselője részére.  

(3) A Hivatal az igénylőlapon feltüntetett személyes adatokat (csecsemő neve, születési 

dátuma, lakcíme, törvényes képviselő neve, lakcíme, elérhetőségei) kizárólag a 

támogatás biztosítása érdekében, a babautalvány támogatással kapcsolatos pénzügyi 

bizonylatok megőrzéséig kezeli. 
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3.§ 

 

(1) A babautalvány támogatás iránti eljárásban a polgármester jár el, aki a jelen 

rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén megállapítja a babautalvány 

támogatásra való jogosultságot és intézkedik az utalvány átadásáról. 

(2) Az eljárásban az életvitelszerű Szentgotthárdon élést vizsgálni kell, kétség esetén 

erre vonatkozóan további bizonyítékokat kérhet be a polgármester. 

 

4.§ 

A babautalvány támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy törvényes képviselő 

jogosult a formanyomtatványt benyújtani.  Amennyiben a szülők külön élnek, úgy az a 

szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. 

5.§ 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Huszár Gábor   sk.                                                                Dr. Dancsecs Zsolt sk. 

Polgármester                                                                            Jegyző             

 

 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021. (V.21.)  Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  

 

A rendeletet a Polgármester 2021. május 30. napján fogadta el.  

 

 

Kihirdetve: 2021, év május  hó 31 napján. 

 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt sk. 

  jegyző 
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1. melléklet 

 

FORMANYOMTATVÁNY 

BABAUTALVÁNY TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …. önkormányzati rendelet 

……………. bekezdésében meghatározott babautalvány támogatásra való jogosultság 

megállapításához: 

 

A csecsemő 

  
- neve: 

 
- születési helye, ideje: 

 
- lakcíme: 

 

A törvényes képviselő  

 
- neve: 

 
- születési neve:  

 
- anyja neve: 

 
- születési helye, ideje (év, hó, nap): 

 
- lakcíme: 

 
- telefonszáma: 

 
- e-mail címe: 

 

Kijelentem, hogy a csecsemő Szentgotthárd város közigazgatási területén állandó lakóhellyel / 

tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá a csecsemő törvényes képviselőjeként a 

csecsemővel együtt életvitelszerűen Szentgotthárd városában élek. Büntetőjogi felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy a kérelemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

Kelt: ........................................ 

 

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

                                                                    a törvényes képviselő / a csecsemő aláírása 

 

 

A igényléshez csatolni kell: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát 

- a törvényes képviselő szentgotthárdi állandó lakcímét vagy tartózkodási helyét igazoló 

érvényes lakcímkártya 
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Összefoglaló 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ez az 

előírás a rendelet elfogadására is vonatkozik. Kiemelt fontosságú, hogy ebben a helyzetben is 

a képviselő – testület tagjainak legyen lehetősége a rendelet elfogadása előtt a rendelet 

tervezetének megismerésére, javaslataik megtételére. Erre tekintettel a melléklet szerinti 

rendelet tervezetét valamennyi testületi tag megkapja, a tervezetet írásban véleményezheti. A 

rendelet csak ezek után fogadható el. 

 

                           Huszár Gábor                                                Dr Dancsecs Zsolt  

                          polgármester                                                         jegyző 

 

 
 

 

 


