
  

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2014 (XI.27) Önkormányzati Rendelete 

 a normatív alapon adható támogatásokról 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2)  bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény  32. cikk (1)  

bekezdés e) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A rendelet célja 

 

E rendelet célja, hogy Bükkszentkereszt község lakosság megtartó erejének 

növelése, a kedvezőbb demográfiai mutatók elérése érdekében, valamint a 75 éven 

felüli polgárok társadalmi megbecsülése, nyugdíjas éveik anyagi biztonságának 

javítása érdekében támogatást nyújtson. 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya 

 

A rendelet hatálya kiterjed: 

a.) minden újszülött gyermekre, akinek születésekor a lakcímnyilvántartásba 

bükkszentkereszti lakóhely kerül bejegyzésre, és szüleik életvitelszerűen 

Bükkszentkereszten élnek. 



b.) minden 75. életévét betöltött, bükkszentkereszti lakóhellyel rendelkező 

állampolgárra, aki életvitelszerűen a községben él. 

c). minden házasságot kötő személyre, akinek a házasságkötéskor a 

lakcímnyilvántartásba bükkszentkereszti lakóhely van bejegyezve. 

 

 

3. § 

 

A támogatás formája, mértéke és igénybevétele 

 

(1) Az újszülött gyermekek támogatása 50 000,- Ft pénzbeni juttatás. 

 

(2) A támogatás nyújtására minden bükkszentkereszti lakóhellyel rendelkező 

újszülött gyermek részére a lakcím-nyilvántartási rendszerben történő regisztrálását 

követő 30 napon belül hivatalból kerül sor. 

 

(3) A 75 éven felüli lakosok 5 évenkénti kerek évfordulós születésnapi köszöntése 

10 000,-Ft összegű ajándék átadásával a polgármester, akadályoztatása esetén az 

alpolgármester személyes látogatásával történik. 

 

(4) Házasságkötéskor a házasulók köszöntése 10 000,-Ft értékű ajándék átadásával 

a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester személyes látogatásával 

történik. 

 

 

4. § 

 



A támogatások finanszírozása 

 

E rendeletben megállapított támogatások finanszírozására Bükkszentkereszt 

Község Önkormányzata éves költségvetésében előirányzatot biztosít. 

 

5. § 

 

Az újszülött gyermekek, a 75 éven felüli lakosok és a házasságot kötők 

támogatásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket -a Képviselő-testület által 

átruházott hatáskörben- a polgármester gyakorolja. 

 

6. § 

 

 

1. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

2. Hatályát veszti a normatív alapon adható támogatásokról szóló 3/2011 

(II.24) Önkormányzati Rendelet.   

 

 

 

Jámbor Flórián sk.                                        Dr. Hegyközi Béla sk. 

polgármester                                                 címzetes főjegyző 

 

 

 



Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 

Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó 

minden jogot fenntart! 
 

https://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg6ed3dr8eo3dt4ee3em6cj7cd4bz3bz4bz9by2f
https://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg6ed3dr8eo3dt4ee3em6cj7cd4bz3bz4bz9by2f

