Egyszeri települési támogatás
(gyermekszületési, családalapítási, időskorúak)
Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, átruházott
hatáskörben Tiszaföldvár Város Polgármestere
Illetékességi terület: Tiszaföldvár város közigazgatási területe
Szükséges okmányok:
Személy azonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- Gyermekszületési egyszeri települési támogatás esetében az újszülött gyermek születési
anyakönyvi kivonatának másolata
- Családalapítási egyszeri települési támogatás esetében a házassági anyakönyvi kivonat
másolata
- Időskorúak egyszeri települési támogatás esetében a születési anyakönyvi kivonat másolata
Eljárási illeték: Az eljárás illetékmentes.
Jogosultság feltételei:
Gyermekszületési egyszeri települési támogatás nyújtható az újszülöttet saját háztartásában
nevelő szülő, törvényes képviselő részére, amennyiben
• a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában és közvetlenül azt megelőzően
legalább egy éven át Tiszaföldvár város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen is ott él,
• az újszülött a kérelem benyújtásának időpontjában állandó bejelentett lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkezik Tiszaföldvár város közigazgatási területén, valamint
életvitelszerűen itt is él és
• a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.
Családalapítási egyszeri települési támogatás nyújtható azon házasok részére akik:
• a házasságkötésük napján nem töltötték be a 40. életévüket,
• a házastársak legalább egyik tagja a házasságkötés napján és közvetlenül azt megelőzően
legalább egy éven át Tiszaföldvár város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen is ott él,
• korábban a házastársak egyik tagja sem volt még házas és
• a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.
Időskorúak egyszeri települési támogatása nyújtható a 75., 80. és a 85. életévét betöltött személy
részére
• amennyiben a 75., 80. és a 85. életéve betöltésének napján és azt közvetlenül megelőzően
legalább egy éven át Tiszaföldvár város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen is ott él és
• a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

A gyermekszületési egyszeri települési támogatás összege ikerszülés esetén gyermekenként kerül
megállapításra. A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő vagy
törvényes képviselő veheti igénybe, mely a gyermek születésétől számított 90 napos jogvesztő
határidőn belül igényelhető. A támogatás mértéke egyszeri 60.000,-Ft.
A családalapítási egyszeri támogatást csak a házastársak egyike és csak egy alkalommal veheti
igénybe, mely a házasságkötést követő 90 napos jogvesztő határidőn belül igényelhető. A
támogatás mértéke egyszeri 60.000,-Ft.
Az időskorúak egyszeri települési támogatása a 75., 80. és a 85. életév betöltését követő 90 napos
jogvesztő határidőn belül egy alkalommal igényelhető, melynek mértéke egyszeri 60.000,-Ft.
A kérelem írásban postai úton, vagy személyesen az e célra rendszeresített formanyomtatványon
nyújtható be a Polgármesteri Hivatalnál.
Ügyintézés helye: 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.
Szervezési és Igazgatási Osztály földszint 2. számú iroda
Ügyfélfogadási idő:
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délelőtt
8 órától - 12 óráig
8 órától - 12 óráig
8 órától - 12 óráig
nincs
8 órától - 12 óráig

délután
12 óra 30 perctől - 15 óráig
nincs
12 óra 30 perctől - 15 óráig
nincs

Ügyintéző: Berecné Csernus Mária, Gál Judit, Mészáros-Németh Réka
Elérhetőség: 56/470-017; 8-es menü 2-es almenü
Ügyintézési határidő: 8 nap
Fellebbezési határidő:
A határozat közlésétől számított 15 napon belül Tiszaföldvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testületéhez címzett, de a Hivatalnál benyújtandó indokolással ellátott illetékmentes
fellebbezéssel lehet élni
A kérelem nyomtatvány letölthető: http://tiszafoldvar.hu/dokumentumok/#szocgy
Jogszabályok:
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi szociális ellátási
formákról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete,
- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek:
- Az ügyfelet megilleti a törvény előtti egyenlőséghez és a határidőben hozott döntéshez való jog.
- Az ügyfélnek joga van, hogy az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tegyen.
- A felek kötelesek jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni az eljárás során.

- Az eljárás során, ha azt a tényállás szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre
hívhatja fel.
- Amennyiben az ügyfél az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat,
illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási
kötelezettségét nem teljesíti 10.000,-Ft-tól 500.000,-Ft-ig terjedő eljárási bírsággal sújtható.
- Az ügyfélnek joga van az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is
betekinteni az eljárás során keletkezett iratba, illetve másolatot kérni.

