2019. évben született gyermekek támogatása
2019. március 01. napján lesz 30 éve annak, hogy a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
Dunaföldvár község részére városi címet adományozott.
Dunaföldvár várossá avatásának 30. évfordulója alkalmából a Képviselő-testület
döntése alapján a lentiekben hivatkozott helyi rendelet szabályai alapján:
- a 2019. évben született gyermekek 30.000.- Ft vissza nem térítendő egyszeri
támogatást kapnak start-értékpapír számlára utalva.
- A kérelem benyújtásának jogvesztő határideje 2020. március 31. Így a 2019.
december 31. napján született gyermekek szülei is el tudják intézni a startértékpapírszámla nyitását, és hozzájuthatnak a támogatáshoz.
Amit röviden a baba-kötvényről tudni kell:
Minden magyar újszülöttnek automatikusan jár az „életkezdési támogatás” az Államtól,
amelynek 2018. évi összege 42.500.- Ft. Ezt a támogatást az Állam kizárólag a gyermek 18.
életévének betöltése után fizeti ki, addig egy letéti számlára helyezi.
A fenti támogatás eseti jelleggel kiegészíthető, amihez a szülőknek a MÁK bármely
személyes ügyfélszolgálati pontján start-értékpapírszámlát kell nyitniuk, és a befizetésekből
babakötvényt venniük. A számlanyitás és a számla vezetése díjmentes. A megtakarított összeg
minden évben legfeljebb évi 6000.- Ft extra állami támogatással és kamattal (2018.évben 5,4
% ) is kiegészül.
A települési támogatásról, a köztemetésről, és a lakáscélú önkormányzati helyi
támogatásról szóló 9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)
11/A § -a alapján:
„11/A. § (1) A Képviselő-testület Dunaföldvár várossá avatásának 30. évfordulója alkalmából
valamennyi azon gyermeknek
a) aki 2019. évben született,
b) aki részére Start- értékpapír számlát nyitottak, és
c) aki, valamint szülei dunaföldvári lakóhellyel rendelkeznek
egyszeri, vissza nem térítendő, 30.000.- Ft értékű pénzbeli támogatást nyújt startértékpapírszámlára történő utalás formájában legkésőbb 2020. március 31. napjáig
benyújtott kérelem alapján.
(2) A támogatás nyújtásának további feltételei, hogy a gyermek törvényes képviselői
a) a támogatást a rendelet 12. melléklete szerinti formanyomtatványon kérelmezzék,
b) a gyermek nevére nyitott start-értékpapírszámla nyitásával kapcsolatos
dokumentumokat másolatban benyújtsák az eredeti bemutatásával egyidejűleg,
c) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek és a szülők lakcímkártyáját
másolatban benyújtsák az eredeti bemutatásával egyidejűleg.
(3) A kérelemről átruházott hatáskörben a polgármester határozat formájában dönt. A
támogatás start-értékpapírszámlára történő utalásáról a határozat véglegessé válását
követő 8 napon belül gondoskodik a Hivatal.”

12. melléklet

KÉRELEM
2019. ÉVBEN SZÜLETETT GYERMEK/-ek TÁMOGATÁSÁRA
I. A kérelmező törvényes képviselők adatai:
Név
szül. idő
Lakcím
1./.....................................................................................................................................
2./..................................................................................................................................
II./ A 2019. évben született gyermek/-ek adatai:
1./Név:…………………………………………………………………………………..
Születési hely, idő:………………………………………………………………….
Anyja neve:…………………………………Adószáma:………………………….
Start-értékpapír számlára vonatkozó adatok:…………………………………..
………………………………………………………………………………………
2./Név:…………………………………………………………………………………..
Születési hely, idő:………………………………………………………………….
Anyja neve:…………………………………Adószáma:………………………….
Start-értékpapír számlára vonatkozó adatok:…………………………………..
………………………………………………………………………………………
III. Kérelemhez csatolom:
a) a gyermek/-ek nevére nyitott start-értékpapírszámla nyitásával kapcsolatos
dokumentumokat másolatban, és bemutatom az eredeti dokumentumokat,
b) a gyermek/-ek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek és a szülők lakcímkártyáját
másolatban, és bemutatom az eredeti dokumentumokat.
Hozzájárulok a kérelemben, és a mellékletként becsatolt iratokban szereplő adatoknak az
adatvédelmi törvényben meghatározottak szerinti eljárásban történő felhasználásához,
kezeléséhez, és ellenőrzéséhez.
Dunaföldvár, 201.... ......... ...........
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törvényes képviselő 1.törvényes képviselő 2.

