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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
5/2006. (II. 10.) rendelete 1 

a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról  
 

EGYSÉGES SZERKEZET 
 

Hatvan Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 
1990. évi LXV.  törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a fiatalok életkezdési támogatásról 
szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

A rendelet célja 
 

1. § Hatvan városban lakóhellyel rendelkező fiatalok önálló életkezdésének egyszeri 
anyagi támogatása. 

 
A rendelet hatálya 

 
2. § A rendelet hatálya kiterjed a 2005. december 31. napja után született gyermekekre, 

ha a gyermek születése napjától kezdődően Hatvan város közigazgatási területén lakóhellyel 
rendelkezik. 
 

A támogatás mértéke 
 

3. § (1) A helyi életkezdési támogatás mértéke 40.000 Ft, mely egyszeri alkalommal  jár. 
(2) A helyi életkezdési támogatás kifizetését 
a) a fiatal felnőtt 18. életévének betöltése napjától, 
b) a gyermek, illetőleg fiatal felnőtt halála esetén az örökös a hagyatéki határozat 

jogerőre emelkedését követően  
kérheti. 
(3) A fiatal felnőtt a helyi életkezdési támogatást a következő célokra fordíthatja: 
a) tanulmányok; 
b) lakhatás; 
c) pályakezdés; 
d) gyermekvállalás feltételeinek megteremtése; 
e) jogszabályban meghatározott más cél.  

 
A helyi életkezdési támogatásra való jogosultság ér vényesítése 

 
4. § (1)2 A helyi életkezdési támogatás iránti kérelmet személyesen a Hatvani 

Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályán lehet benyújtani személyesen vagy 
postai úton az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon annak mellékleteivel együtt. 

(2) A gyermek akkor jogosult az e rendelet szerinti helyi életkezdési támogatásra, ha a 
gyermeket nevelő szülő a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy gyermeke 
Hatvanban lakóhellyel rendelkezik. 

(3) A (2) bekezdés alapján a szülő az alábbi iratok bemutatásával igazolja gyermeke 
jogosultságát:  

a) a gyermeke születési anyakönyvi kivonata, 
b) a gyermeke lakcímigazolványa, valamint 
c) a gyermeke Start-számla megnyitásáról kötött szerződése és számlaszáma. 
(4)3 A helyi életkezdési támogatás a gyermek születési napját követő 1 évig igényelhető. 

A határidő elmulasztása jogvesztő. 

                                                 
1 Módosította: 9/2008. (II. 29.), 3/2010. (I. 29.), 9/2019. (IV. 26.), 12/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet. 
2 Módosította: 12/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (1). Hatályos: 2021. március 8-tól. 
3 Módosította: 9/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2008. február 29-től. 



(5)1 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi életkezdési támogatás 
iránti kérelmekről a beérkezésüktől számított 60 munkanapon belül határozattal dönt. 

(6) A jegyző a határozat alapján 30 napon belül  intézkedik a helyi életkezdési támogatás 
Start-számlára történő utalásáról. 
 

Záró rendelkezések 
 

5. § Ez a rendelet 2006. február 10-én lép hatályba. 
 
 
 
 DR. BÓTA JULIANNA  ÉRSEK ZSOLT 
 jegyző  polgármester  

                                                 
1 Módosította: 12/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (2). Hatályos: 2021. március 8-tól. 



 
1. melléklet az 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelethez1 

 
K É R E L E M 

a fiatalok helyi életkezdési támogatására 
 

       
A SZÜLŐ ADATAI 
 
Szülő neve: 

 

 
Születési neve: 

 

 
Szül. ideje, helye: 

 

 
Anyja neve: 

 

 
Lakóhelye: 

 

 
Személyazonosító igazolvány 
száma: 

 

Telefonos elérhet ősége: 

 

E-mail címe: 

 

 
   
A GYERMEK ADATAI 
 
Gyermek neve: 

 

 
Szül. ideje, helye: 

 

 
Anyja neve: 

 

 
Lakóhelye: 

 

 
Start - számla száma: 

 

 
A számlát vezet ő pénzintézet 
neve, címe: 

 

 
Kérem Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy gyermekem részére az 
egyszeri 40.000 Ft – azaz Negyvenezer forint – összegű helyi életkezdési támogatást 
biztosítani szíveskedjék. 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 14. §-ában meghatározott jogaimról az előzetes tájékoztatást megkaptam, ennek 
ismeretében hozzájárulok ahhoz, hogy: 
- az általam benyújtott kérelmet Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt ülés 
keretében tárgyalja meg, 
- az előterjesztésben gyermekem neve szerepeljen. 
 

                                                 
1 Módosította: 12/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2021. március 8-tól. 



A kérelem mellékletét képezi az alábbi dokumentumok másolati példányai:  
A gyermek  

• születési anyakönyvi kivonata,  
• lakcímkártyája, 
• a részére megkötött Start-számla bankszámlaszerződése. 

A törvényes képviselő 
• személyazonosító igazolványa, 
• lakcímkártyája. 

 
 
Hatvan, ________év____________hó ______nap 
 
 
 

__________________________ 
 kérelmező aláírása 

 


