
Születési települési támogatás 

Születési települési támogatásra jogosult az az újszülött gyermek, akinek szülője vagy 
gondviselője rétsági állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint legalább egy éve 
életvitelszerűen Rétságon lakik, és a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el 
a nettó minimálbér 150 %-át.  
 A születési települési támogatás összege 100.000 Ft.  

A támogatást kérelemre, az édesanya részére kell megállapítani.  

A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, valamint a gyermek 
és a szülő lakcímkártyájának és Taj kártyájának másolatát.  

Újszülött elhelyezése esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló gyám részére kell a 
támogatást kifizetni.  

A születési település támogatáshoz való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a 
maga és a vele azonos lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező közeli hozzátartozói személyi adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira 
vonatkozó nyilatkozatot becsatolni. Köteles továbbá a rendeletben előírt tartalmú 
igazolásokat, illetve ezek hivatalból történő beszerzéséhez szükséges hozzájárulásokat 
mellékelni. Munkáltató által kiadott jövedelem igazolás, Nyugdíjfolyósító által (zöld bizonylat) 
kiadott igazolás, Gyes, Gyed, Gyod, Családi pótlék határozatok (havi kis szelvények, 
bankszámlakivonatok nem elfogadhatók) 

A jövedelem számításánál irányadó időszak és az igazolások módja:  

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből 
származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme,  

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett 
jövedelem egyhavi átlaga, 

c) alkalmi munkából származó jövedelem esetén személyes nyilatkozat a havi nettó átlagos 
jövedelemről, d) munkanélküli járadékban részesülőknél a megállapító határozat 
másolatának és az utolsó 3 havi csekkszelvény becsatolásával az előző háromhavi átlag 
alapján számított nettó jövedelem,  

e) nyugdíjak, egyéb járadékok esetében a folyósító szerv igazolása a teljes havi összegről, 
az eredeti nyugdíjösszesítő becsatolásával, f) vállalkozók esetében a NAV igazolása az 
előző évi személyi jövedelemadó alapjáról és személyes nyilatkozat - a vállalkozási forma 
megjelölésével - az előző 3 hónap nettó jövedelem átlagáról, g) egyéb rendszeres (ingatlan 
bérbeadásából származó stb.) jövedelmek esetén az előző 3 hónap nettó bevételének 
átlagáról szóló igazolás,  

h) tartásdíj esetében a szülők közötti egyezség jóváhagyásáról, illetve a tartásdíj 
megállapításáról szóló jogerős bírói ítélet, vagy mindkét szülő és két tanú által aláírt teljes 
bizonyító erejű magánokirat bemutatása mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó három 
havi átvételi elismervénye vagy postai feladóvevénye, 

i) egyéb, nem rendszeres jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző tizenkét 
hónap egy havi átlaga, j) ösztöndíj esetében a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt 
kapott ösztöndíj 1/12-ed része. 

Az eljárás illetéke: illetékmentes 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

I. fokon döntést hozó szerv: Szociális Bizottság 
II. fokon döntést hozó szerv: Képviselő-testület  


