
 

 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 

7/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelete 
 

a Székesfehérvári Születési Települési Támogatás Program, valamint a Székesfehérvári Időskorú 
személyek Települési Támogatása Program keretében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások 

biztosításának szabályairól  
 

egységes szerkezetben a 10/2020. (III.23.) és a 38/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelettel 
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § (1) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elismeri a gyermeket vállaló 
székesfehérvári családok társadalmi felelősségvállalását, valamint az időskorú személyek közösség- és 
városépítő szerepét, hozzájárul a székesfehérvári gyermekek, családok és időskorú személyek szociális 
biztonságának megőrzéséhez. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése „Székesfehérvári Születési Települési Támogatás”, valamint „Székesfehérvári Időskorú 
Személyek Települési Támogatása” megnevezéssel támogatási programot alapít. 
 

1. A rendelet hatálya 
 
 
2. § E rendelet hatálya kiterjed 

 
a) a Székesfehérvári Születési Települési Támogatás Program keretében nyújtott pénzbeli és 
természetbeni ellátás tekintetében a 3. § b) pontja szerinti székesfehérvári újszülöttre, valamint 
törvényes képviselőjére és 
b) a Székesfehérvári Időskorú Személyek Települési Támogatása Program keretében nyújtott 
pénzbeli ellátás tekintetében a 3. § c) pontja szerinti székesfehérvári időskorú személyre. 

 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 
 
3. § E rendelet alkalmazásában 

 
a) székesfehérvári lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhely, 
b) székesfehérvári újszülött: az az újszülött, akinek születését követő első bejelentett lakóhelye 
székesfehérvári lakóhely, 
c) székesfehérvári időskorú személy: az a személy, aki a 65. életévét betöltötte és a Székesfehérvári 
időskorú személyek települési támogatása iránti kérelem benyújtásakor a bejelentett lakóhelye 
székesfehérvári lakóhely. 
 
 
 



 
 
 

3. A hatáskör gyakorlásának szabályai 
 
 
4. § A Közgyűlés az e rendelet szerinti települési támogatásokkal kapcsolatos hatáskörét Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Polgármesterére ruházza át. 
 
 

II. Fejezet 
 

Az ellátások rendszere 
 
 

4. A pénzbeli és természetbeni ellátások formái 
 
 

5. § Az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén pénzbeli és természetbeni ellátásként települési 
támogatás keretében  

 
a) székesfehérvári születési települési támogatás és 
b) székesfehérvári időskorú személyek települési támogatása 

nyújtható. 
 
 

III. Fejezet 
 

Székesfehérvári születési települési támogatás 
 
 
6. § Székesfehérvári születési települési támogatásra a székesfehérvári újszülött jogán törvényes képviselője 
jogosult. 

 
7. § Székesfehérvári születési települési támogatás keretében a székesfehérvári újszülött jogán törvényes 
képviselője 

a) 50 000 forint1 összegű pénzbeli támogatásra és 
b) természetbeni támogatásként egy darab – legfeljebb 5000 forint értékű – Székesfehérvár stilizált 
címerével ellátott babatakaróra 

jogosult. 
 
8. § A 7. § a) pontja szerinti pénzbeli és a 7. § b) pontja szerinti természetbeni támogatás átvételére a 
székesfehérvári újszülött törvényes képviselője jogosult. 
 
9. § (1) A székesfehérvári újszülött születését követően nyújtott, a 7. § a) pontjában meghatározott pénzbeli 
támogatás székesfehérvári újszülöttenként egyszeri, egyösszegű, vissza nem térítendő. 

 
(2) A pénzbeli támogatásra irányuló kérelmet a székesfehérvári újszülött születésének időpontját követő 
harmadik hónap utolsó napjáig lehet előterjeszteni. 

 
(3) A pénzbeli támogatás kifizetése a jogosult részére postai úton, illetve – jogosult kérelmére – pénzintézetnél 
vezetett lakossági folyószámlára utalással történik.  
 
 
 
 

 
1 Módosította a 38/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2020. december 1-jétől. Rendelkezéseit a hatályba 
lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 



 
9/A. §2 (1) A 4. melléklet szerinti formanyomtatványon előterjesztett kérelemre egyszeri, vissza nem térítendő 
további 30 000 Ft összegű pénzbeli támogatásra jogosult a 2020. január 1-je és 2020. november 30-dika között 
született azon székesfehérvári újszülött törvényes képviselője, akinek az esetében a 7. § a) pontja szerinti 20 
000 forint összegű pénzbeli támogatás már kifizetésre került. 
 
(2) A 2. melléklet szerinti formanyomtatványon előterjesztett kérelemre a 7. § szerinti támogatásra jogosult a 
2020. január 1-je és 2020. november 30-ika között született azon székesfehérvári újszülött törvényes 
képviselője, akinek az esetében a 7. § szerinti támogatás nem került megállapításra. 
 
(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kérelem 2020. december 1-je és 2021. március 31-e között terjeszthető elő. 
 
10. § (1) A 7. § b) pontjában meghatározott természetbeni támogatás átvételére a székesfehérvári újszülött 
törvényes képviselője 

 
a) a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban történő szülés esetén a székesfehérvári 
újszülött születését követően a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban vagy 
b) nem a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban történő szülés esetén személyesen 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati feladatot ellátó szervezeti 
egységénél 

jogosult. 
 

(2) A székesfehérvári újszülött törvényes képviselője a természetbeni támogatás átvételére 
 

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti körülmény fennállása esetében a kórházi zárójelentés átvételének 
időpontjáig, 
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti körülmény fennállása esetében a székesfehérvári újszülött 
születésének időpontját követő harmadik hónap utolsó napjáig  

jogosult. 
 

(3) A természetbeni támogatás átadásáról, illetve átvételéről az 1. melléklet szerinti jegyzőkönyv kerül 
felvételre. 
 
 

IV. Fejezet 
 

Székesfehérvári időskorú személyek települési támogatása 
 
 
11. § A székesfehérvári időskorú személyek települési támogatására a székesfehérvári időskorú személy 
alanyi jogon jogosult jelen rendeletben rögzített eljárásrend mellett. 
 
12. § A székesfehérvári időskorú személyek települési támogatása keretében a székesfehérvári időskorú 
személy 5 000 forint összegű, egy összegben folyósított, vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. 
 
13. § A 12. §-ban meghatározott pénzbeli támogatásra a székesfehérvári időskorú személy a 65. életévének 
betöltésétől kezdődően kérelemre, naptári évenként egy alkalommal jogosult. 
 
14. § (1) A székesfehérvári időskorú személy a 65. életéve betöltése évére vonatkozó kérelmét a 65. életéve 
betöltését követő naptól számított hatodik hónap utolsó napjáig terjesztheti elő.  

 
(2) A pénzbeli támogatás iránti kérelem a székesfehérvári időskorú személy 65. életéve betöltése évét követő 
években az év folyamán bármikor előterjeszthető. 
 

 
2 Beiktatta a 38/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2020. december 1-jétől. Rendelkezéseit a hatályba 
lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 



14/A §3 (1) A pénzbeli támogatásra jogosult székesfehérvári időskorú személy a 2021. évre vonatkozó 
pénzbeli támogatás iránti kérelmét jogosult 2020. évben is előterjeszteni. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján megállapított támogatás kizárólag 2021. évben, legkésőbb 2021. 
február 28. napjáig kerül kifizetésre. 
 
15. § A pénzbeli támogatás kifizetése a jogosult részére postai úton, illetve – jogosult kérelmére – 
pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámlára utalással történik. 
 
 

V. Fejezet 
 

Eljárási rendelkezések 
 
 

16. § Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátásra való jogosultság és a jogosultat 
érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
17. § (1) A Székesfehérvári születési települési támogatás megállapítása iránti kérelem a 2. melléklet, a 
Székesfehérvári időskorú személyek települési támogatása iránti kérelem a 3. melléklet szerinti 
formanyomtatványon terjeszthető elő. 
 
(2) Amennyiben a támogatás megállapítása iránti kérelem nem az (1) bekezdésben foglaltak szerinti 
formanyomtatványon kerül előterjesztésre, úgy a kérelem előterjesztése napjának az írásban előterjesztett 
igény benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos 
bejelentés a hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint megtörténik. 
 
(3)4 Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt a Polgármester jogosult e rendelet 
szerinti támogatások iránti kérelmek elbírálását felfüggeszteni. 
 
 

VI. Fejezet 
 

Adatkezelés 
 
18. § (1) Az Önkormányzat e rendelet szerinti települési támogatásra jogosultság megállapítása és folyósítása 
érdekében az 1. melléket szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyvön, továbbá a 2-3. melléklet szerinti 
formanyomtatványon szereplő adatokat és a hatósági eljárás során keletkezett egyéb adatokat a kérelem 
benyújtását követő 5 évig, a települési támogatás kifizetéséhez szükséges adatokat 8 évig kezeli. 
 
(2) A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház az 1. melléklet szerinti Átadás-átvételi 
jegyzőkönyvön szereplő adatokat a jegyzőkönyv keletkezését követő legfeljebb 30 napig kezeli, ezt követően 
átadja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 
számára. A Polgármesteri Hivatal az átvett jegyzőkönyvön szereplő adatokat az (1) bekezdés szerinti 
időtartamig kezeli. 
 
(3) Az adatok megismerésére  

a) a 2-3. melléklet szerinti adatok esetén a Polgármesteri Hivatal, 
b) az 1. melléklet szerinti adatok esetén a Polgármesteri Hivatal és a Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktató Kórház  

e feladattal megbízott dolgozói jogosultak. 
 
 
 
 

 
3 Beiktatta a 38/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályos 2020. december 1-jétől. Rendelkezéseit a hatályba 
lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 
4 Kiegészítette a 10/2020. (III. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. március 24. napjától  



 
VII. Fejezet 

 
Záró rendelkezések 

 
 
19. § (1) E rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 
a hatálybalépést követően indult eljárások során kell alkalmazni.  

 
(2) Amennyiben a 2018. szeptember 1-je és 2019. február 28-a között történt szülés esetén az arra jogosult 
nem vette át Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Székesfehérvári Születési 
Támogatás Programról szóló 46/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete alapján járó támogatást, e rendelet 
hatálybalépését követően e rendelet szabályai szerint jogosult támogatásra. A pénzbeli támogatás iránti 
kérelem a születést követő hetedik hónap utolsó napjáig terjeszthető elő, a természetben nyújtott települési 
támogatás a születést követő hetedik hónap utolsó napjáig vehető át. 
 
20. § A 2019. január 1. napját követően e rendelet hatályba lépéséig a 65. életévét betöltött székesfehérvári 
időskorú személyek pénzbeli támogatására irányuló kérelme a rendelet hatályba lépését követő hatodik hónap 
utolsó napjáig terjeszthető elő. 
 
21. § Hatályát veszti Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Székesfehérvári 
Születési Támogatás Programról szóló 46/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete. 
 
 
  
 Dr. Cser-Palkovics András s.k. Dr. Bóka Viktor s.k. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendeletet 2019. február 26. napján kihirdettem: 
 
 Dr. Bóka Viktor s.k. 
 jegyző 
 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2020. november 23. napján. 
 
 
 
 
 Dr. Cser-Palkovics András Dr. Bóka Viktor 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
1. melléklet a 7/2019 (II.26.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Amely készült ……………….….. (év) …………….………... (hónap) ………….…. napján  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata /  

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház5  

hivatalos helyiségében  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 7/2019. (II. 25.) önkormányzati 

rendeletében meghatározott Székesfehérvári születési települési támogatás keretében nyújtott 

természetbeni támogatás – babatakaró – átadás-átvételéről. 

 
 
 

………………………….……………………………….….(név) mint átadó a mai napon átad 

………………………………………………………….................….. (név, lakcím) átvevőnek 

a …….. (év) ……………... (hónap) ………. napján ……….………………… (születési hely) 

született ………………………………………….……………… (újszülött gyermek neve) nevű 

gyermeke jogán 1 db babatakarót. 

 

 

 

 
k.m.f. 

 
 
     
   
 átadó aláírása átvevő aláírása 
 
 p.h 
 
 

 

 

 

 

 

 
5A megfelelő aláhúzással jelölendő! 



 

Érkezett:_____________ 2. melléklet a 

Átvevő:______________ 7/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez 

Ügyintéző:___________ 

Előzmény:___________ 

FORMANYOMTATVÁNY 
SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÜLETÉSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 

MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ6 
(NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI!) 

 

Kérelmező (a székesfehérvári újszülött törvényes képviselője) adatai: 

Kérelmező neve:________________________________ születési neve: ____________________________________ 

Születési helye:___________________________ idő: _____________ év  __________________hónap  _________nap. 

Anyja születési neve:_____________________________ kérelmező állampolgársága:    

Kérelmező Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám):      

Lakóhelye:    ____________________________________________________________________________________ 

Tartózkodási helye:    

 (A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni.) 

 

Újszülött gyermek adatai: 

Születési neve: ________________________________________________________________ 

Születési helye:___________________________ idő: _____________ év  __________________hónap  _________nap. 

Anyja születési neve:_____________________________ Gyermek állampolgársága:    

Gyermek Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám):      

Lakóhelye:    ____________________________________________________________________________________ 

Tartózkodási helye:    

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni.) 

 

A fentiek alapján kérem a Székesfehérvári születési települési támogatás megállapítását. 

Kérem, hogy a székesfehérvári születési települési támogatást  

 postai úton lakóhelyemre / egyéb helyre7:   

 bankszámlára történő átutalással  

szíveskedjenek kifizetni.8 

Bankszámlaszám:    (számlavezető bank neve) 

-- 

Székesfehérvár, ……..…..év…………………..hó ……nap 
 

.................................................... 
székesfehérvári újszülött törvényes képviselője 

 
6 A formanyomtatványt újszülött gyermekenként szükséges kitölteni! A kérelemhez mellékelni kell/be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatának másolatát! 
7 A megfelelő aláhúzással jelölendő! 
8 A megfelelő X-el jelölendő! 



 

Érkezett:_____________  3. melléklet a 

Átvevő:______________ 7/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez 

Ügyintéző:___________ 

Előzmény:___________ 

FORMANYOMTATVÁNY 

SZÉKESFEHÉRVÁRI IDŐSKORÚ SZEMÉLYEK TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSA 

MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

(NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI!) 

 

Kérelmező adatai: 

Kérelmező neve:________________________________ születési neve: ____________________________________ 

Születési helye:___________________________ idő: _____________ év  __________________hónap  _________nap. 

Anyja születési neve:_____________________________ kérelmező állampolgársága:    

Kérelmező Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám):      

Lakóhelye:    ____________________________________________________________________________________ 

Tartózkodási helye:    

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni.) 

 

A fentiek alapján kérem a Székesfehérvári időskorú személyek települési támogatásának megállapítását. 

 

Kérem, hogy az egyszeri pénzbeli támogatást 

 postai úton lakóhelyemre / egyéb helyre9:   

 bankszámlára történő átutalással 
szíveskedjenek kifizetni.10 

 
 

Budapest Bank Zrt., CIB Bank Zrt., Erste Bank Zrt., K & H Bank Nyrt., MKB Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen 

Bank Zrt., UniCredit Bank Zrt11 - Egyéb bank esetén:    (számlavezető bank neve) 

-- 

 
 
 
 
 
Székesfehérvár, ……..…..év…………………..hó ……nap 
 
 
 

.................................................... 
kérelmező aláírása 

 
9 A megfelelő aláhúzással jelölendő! 
10 A megfelelő X-el jelölendő! 
11 A megfelelő aláhúzással jelölendő! 



4. melléklet a 7/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez12 
Érkezett:_____________ 

Átvevő:______________ 

Ügyintéző:___________ 

Előzmény:___________ 

FORMANYOMTATVÁNY 
SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÜLETÉSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KIEGÉSZÍTŐ 

ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ13 
(NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI!) 

Kérelmező (a székesfehérvári újszülött törvényes képviselője) adatai: 

Kérelmező neve:________________________________ születési neve: ____________________________________ 

Születési helye:___________________________ idő: _____________ év  __________________hónap  _________nap. 

Anyja születési neve:_____________________________ kérelmező állampolgársága:    

Kérelmező Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám):      

Lakóhelye:    ____________________________________________________________________________________ 

Tartózkodási helye:    

 (A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni.) 

Telefonszáma:________________________________ 

 

Újszülött gyermek adatai: 

Születési neve: ________________________________________________________________ 

Születési helye:___________________________ idő: _____________ év  __________________hónap  _________nap. 

Anyja születési neve:_____________________________ Gyermek állampolgársága:    

Gyermek Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám):      

Lakóhelye:    ____________________________________________________________________________________ 

Tartózkodási helye:    

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni.) 

A 2020. évben megállapított Székesfehérvári születési települési támogatás határozatának száma: ___________ 

A fentiek alapján kérem a Székesfehérvári születési települési támogatás kiegészítő összegének megállapítását. 

Kérem, hogy a támogatást  

 postai úton lakóhelyemre / egyéb helyre14:   

 bankszámlára történő átutalással  

szíveskedjenek kifizetni.15 

Bankszámlaszám:    (számlavezető bank neve) 

-- 

Székesfehérvár, ……..…..év…………………..hó ……nap 
                                                                               .................................................... 

székesfehérvári újszülött törvényes képviselője 

 
12 Beiktatta a 38/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos 2020. december 1-jétől.  Rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő 
eljárásokban is alkalmazni kell. 
13 A formanyomtatványt újszülött gyermekenként szükséges kitölteni! 
14 A megfelelő aláhúzással jelölendő! 
15 A megfelelő X-szel jelölendő! 


