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HAT/___________/2022. 
 

Előterjesztés 
fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 
5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 4. § (5) bekezdése értelmében 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi életkezdési támogatás iránti kérelmekről a 
beérkezésüktől számított 45 munkanapon belül határozattal dönt. Az előterjesztés keretében 2022.  
június 18-tól 2022. augusztus 19-ig beérkezett „babakötvény” kérelmekről szükséges dönteni.  

 
A rendelet 2. és 3. §-a értelmében egyszeri, 40.000,- Ft összegű támogatás, amely a születésük 
napjától hatvani állandó lakóhellyel rendelkező, 2005. december 31-e után született gyermekeket illeti 
meg. A támogatási kérelem benyújtásának határideje a születés napjától számított egy év. A 
támogatási összeget a fiatal felnőtt tanulmányai, lakhatása, a gyermekvállalás feltételeinek 
megteremtése, pályakezdés, illetve más, jogszabályban meghatározott célra használhatja fel. A 
határidő jogvesztő. 
 
A Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz a fenti időtartamban 10 támogatási kérelem érkezett. A 
támogatásra való jogosultságot a szülők a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és 
lakcímigazolványának, valamint a gyermek részére kötött Kincstári Start-értékpapírszámla 
szerződésnek a másolatával igazolták. 
 
A benyújtott kérelmek a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelnek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
1. Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 
5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Czuppon Lorina (lakcíme: 3000 Hatvan, 
Mohács utca 23.) gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. 
életévének betöltése napjától vehet igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi 
életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 

           
Határidő:     30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
Felelős:       Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 
 



 

 

2. Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 
5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Juhász Lilien (lakcíme: 3000 Hatvan, Csók 
István út 7.) gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. 
életévének betöltése napjától vehet igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi 
életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 

           
Határidő:     30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
Felelős:       Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
3. Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 
5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Hegyi Hanna (lakcíme: 3000 Hatvan, 
Kazinczy utca 8. 4. em. 29. a.) gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban 
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. A támogatás pénzügyi forrása 
Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok 
helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 

           
Határidő:     30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
Felelős:       Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

  
4. Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 
5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Botos Norina (lakcíme: 3000 Hatvan, Apafi 
utca 66.) gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. 
életévének betöltése napjától vehet igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi 
életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 

           
Határidő:     30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
Felelős:       Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

5. Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 
5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Füzér Noel László (lakcíme: 3000 Hatvan, 
Bornemissza u. 33.) gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 
18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi 
életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 

           
Határidő:     30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
Felelős:       Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
6. Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 
5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Tihanyi Lilla (lakcíme: 3000 Hatvan, 
Kastélykert u. 11. fsz. 2. a.) gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, 
melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi 
életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 

           
Határidő:     30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
Felelős:       Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 



 

 

 
7. Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 
5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Saly Teó Zoltán (lakcíme: 3000 Hatvan, 
Teleki út 6.) gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. 
életévének betöltése napjától vehet igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi 
életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 

           
Határidő:     30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
Felelős:       Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
8. Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 
5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Csopey Milán (lakcíme: 3000 Hatvan, Bem 
József utca 80.) gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. 
életévének betöltése napjától vehet igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi 
életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 

           
Határidő:     30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
Felelős:       Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
9. Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 
5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Kis Lili (lakcíme: 3000 Hatvan, Csokonai utca 
16.) gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének 
betöltése napjától vehet igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2022. 
évi költségvetésében a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

           
Határidő:     30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
Felelős:       Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 

10. Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 
5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Pintér Bogi (lakcíme: 3000 Hatvan, Kölcsey 
Ferenc utca 12.) gyermeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. 
életévének betöltése napjától vehet igénybe. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi 
életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 

           
Határidő:     30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
Felelős:       Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

 
Hatvan, 2022. augusztus 24. 
         
        Horváth Richárd 
            polgármester    
Látta: 

dr. Kovács Éva 
       jegyző  


