BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának
2021, szeptember 29-i ülésén hozott
HATÁROZATAI
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
62/2021. (IX. 29.) NOKSB határozata
a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság úgy határoz, hogy a 2021. szeptember 29-i ülésének napirendjére felveszi a
-

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása,

-

Bach Akadémia Kulturális Alapítvány egyedi támogatási kérelme,

-

Az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő civil szervezetek 2021.
évi támogatására kiírt pályázati felhívás,

-

Az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek 2021. évi támogatáséra kiírt pályázati felhívás,

-

A "Dental Kid" Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal történő 2. számú
gyermek és ifjúsági fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése,

-

A Galenos-Med Korlátolt Felelősségű Társasággal történő 5. számú felnőtt háziorvosi körzetre
vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése
című sürgős előterjesztéseket.

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
63/2021. (IX. 29.1 NOKSB határozata
a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága a 2021. szeptember 29-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyilvános ülésen:
1.

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 2020. évi tevékenységéről, működéséről
szóló beszámoló
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

2.

Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020. évi tevékenységéről,
működéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

3.

Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Egyesített

Bölcsőde

2020.

évi

tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
4.

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2020/2021. nevelési évi tevékenységéről, működéséről
szóló beszámoló
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

5.

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2020. évi működéséről, tevékenységéről szóló
beszámoló
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

6.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati
fordulójához történő csatlakozási szándék kinyilvánítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

7.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.
25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

8.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

9.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

10. A

Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

által

ellátandó

közművelődési

alapszolgáltatások köréről, valamint a feladatellátás formájáról, módjáról és mértékéről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
11. Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről
szóló beszámoló
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

12. A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
13. A Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ közötti fejlesztési
együttműködés keretében a 2020/2021-es tanévre nyújtott támogatás elszámolásának
elfogadása és a 2021/2022-es tanévre benyújtott támogatási kérelem elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
14. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Dr. Borcsányi Judit Háziorvosi Bt. között
létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
15. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Denhaag Egészségügyi és Szolgáltató Kft.
között létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
16. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Dr. Fejéregyházi István Háziorvosi Bt.
között létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
17. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Dr. Kárpáti Éva Felnőtt Háziorvosi Bt. között
létrejött megállapodás módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
18. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Mediscus Szolgáltató Kft. között létrejött
feladat-ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
19. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Dr. Papp Viktória között létrejött feladat
ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
20. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Thuróczyné dr. Kálmán Eszter Anikó között
létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
21. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Vár-Med 2000 Bt. között létrejött feladat
ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
22. A Maros utcai Szakrendelő fül-orr-gégészeti szakrendelésének heti 45 órájából heti 6 óra
audiológiai szekrendelésre való átcsoportosításáról
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

23. Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
24. Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
25. Bach Akadémia Kulturális Alapítvány egyedi támogatási kérelme
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
26. Az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő civil szervezetek
2021. évi támogatására kiírt pályázati felhívás
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
27. Az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek 2021. évi támogatására kiírt pályázati felhívás
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
28. A "Dental Kid" Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal történő 2.
számú gyermek és ifjúsági fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés
megkötése
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
29. A Galenos-Med Korlátolt Felelősségű Társasággal történő 5. számú felnőtt háziorvosi
körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
30. Egyebek

Zárt ülésen:
1.

Iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmek
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

2.

Lakbértámogatás megállapítása iránti kérelmek
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

3.

Szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása iránti kérelmek
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

4.

Születési támogatás megállapítása iránti kérelmek
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

5.

Lakáshelyreállítási támogatás megállapítása iránti kérelem
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

1.

Budavári

Önkormányzat

Egészségügyi

Szolgálata

2020.

évi

tevékenységéről,

működéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
64/2021. fIX. 29.) NOKSB határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 2020. évi tevékenységéről,
működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata 2020. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló" tárgyú előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.

2.

Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020. évi tevékenységéről,
működéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
65/2021. (IX. 29Ü NOKSB határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020. évi
tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ 2020. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló" tárgyú
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

3.

Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Egyesített

Bölcsőde

2020.

évi

tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
66/2021. ÍIX. 29Ú NOKSB határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 2020. évi tevékenységéről,
működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 2020. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló" tárgyú
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

4.

Brunszvik Teréz

Budavári

Óvodák

2020/2021.

nevelési

évi

tevékenységéről,

működéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
67/2021. flX. 290 NOKSB határozata
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2020/2021. nevelési évi tevékenységéről, működéséről szóló
beszámoló elfogadásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
2020/2021. nevelési évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló" tárgyú előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot.

5.

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2020. évi működéséről, tevékenységéről
szóló beszámoló
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
68/2021. fix. 29.) NOKSB határozata
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2020. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló
elfogadásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Czakó utcai Sport- és
Szabadidőközpont 2020. évi működéséről, tevékenységéről szóló beszámoló" tárgyú előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot.

6.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati
fordulójához történő csatlakozási szándék kinyilvánítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
69/2021. (IX. 29.) NOKSB határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához
történő csatlakozási szándék kinyilvánításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához történő csatlakozási szándék
kinyilvánítása" tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

7.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

A bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
70/2021. (IX. 290 NOKSB határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása"
tárgyú előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.

8.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

A bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
71/2021. ÍIX. 29.1 NOKSB határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének módosításról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének
módosítása" tárgyú előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.

9.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
72/2021. (IX. 29.1 NOKSB határozata
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága 1 igen, 5 nem szavazattal elutasította a Képviselő-testületnekTimár Gyula „A Budapest
I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló
12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása" tárgyú előterjesztéshez benyújtott képviselői
módosító indítványát.

A bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
73/2021. (IX. 29.1 NOKSB határozata
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatéról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása" tárgyú előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.

10. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által ellátandó közművelődési
alapszolgáltatások

köréről,

valamint

a

feladatellátás formájáról,

mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
74/2021. (IX. 29.1 NOKSB határozata

módjáról

és

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köréről,
valamint a feladatellátás formájáról,
megalkotásáról

módjáról és mértékéről szóló önkormányzati rendelet

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köréről, valamint a feladatellátás
formájáról, módjáról és mértékéről szóló önkormányzati
előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.

rendelet

megalkotása"

tárgyú

11. Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről
szóló beszámoló
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
75/2021. fIX. 29Ú NOKSB határozata
a
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal létszámkeretének 2022. évi
megállapításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló" tárgyú előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.

12. A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
76/2021. fIX. 29.1 NOKSB határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A Budavári Kulturális Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása" tárgyú előterjesztésben szereplő 1
határozati javaslatot.

A bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
77/2021. (IX. 29.) NOKSB határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaviszony létesítéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A Budavári Kulturális Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása" tárgyú előterjesztésben szereplő 2.
határozati javaslatot.

13. A Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ közötti fejlesztési
együttműködés

keretében

a

2020/2021-es

tanévre

nyújtott

támogatás

elszámolásának elfogadása és a 2021/2022-es tanévre benyújtott támogatási kérelem
elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
78/2021. (IX. 29.) NOKSB határozata
a Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ közötti fejlesztési együttműködés
keretében a 2020/2021-es tanévre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadásáról, valamint a
Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ közötti fejlesztési együttműködés
keretében a 2021/2022-es tanévre benyújtott támogatási kérelem elbírálásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A Budavári Önkormányzat és a
Közép-Budai Tankerületi Központ közötti fejlesztési együttműködés keretében a 2020/2021 -es tanévre
nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása és a 2021/2022-es tanévre benyújtott támogatási
kérelem elbírálása" tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.

14. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Dr. Borcsányi Judit Háziorvosi Bt.
között létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
79/2021. ÍIX. 29T NOKSB határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Dr. Borcsányijudit Háziorvosi Bt. között létrejött feladat
ellátási szerződés módosításáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat és Dr. Borcsányi Judit Háziorvosi Bt. között létrejött feladat-ellátási szerződés
módosítása" tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

15. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Denhaag Egészségügyi és Szolgáltató
Kft. között létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
80/2021. (IX. 29.) NOKSB határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Denhaag Egészségügyi és Szolgáltató Kkt. között
létrejött feladat-ellátási szerződés módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat és a Denhaag Egészségügyi és Szolgáltató Kft. között létrejött feladat-ellátási szerződés
módosítása" tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

16. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Dr. Fejéregyházi István Háziorvosi Bt.
között létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
81/2021. fIX. 29.1 NOKSB határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Dr. Fejéregyházi István Háziorvosi Bt. között létrejött
feladat-ellátási szerződés módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat és Dr. Fejéregyházi István Háziorvosi Bt. között létrejött feladat-ellátási szerződés
módosítása" tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

17. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Dr. Kárpáti Éva Felnőtt Háziorvosi Bt.
között létrejött megállapodás módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
82/2021. ÍIX. 29.1 NOKSB határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Dr. Kárpáti Éva Bt. között létrejött feladat-ellátási
szerződés módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat és Dr. Kárpáti Éva Felnőtt Háziorvosi Bt. között létrejött megállapodás módosítása"
tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

18. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Mediscus Szolgáltató Kft. között
létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
83/2021. fIX. 29.1 NOKSB határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Mediscus Szolgáltató Kft. között létrejött feladat
ellátási szerződés módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat és a Mediscus Szolgáltató Kft. között létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása"
tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

19. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Dr. Papp Viktória között létrejött
feladat-ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
84/2021. flX. 29.1 NOKSB határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Dr. Papp Viktória között létrejött feladat-ellátási
szerződés módosításáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat és Dr. Papp Viktória között létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása" tárgyú
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

20. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Thuróczyné dr. Kálmán Eszter Anikó
között létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
85/2021. (IX. 29.) NOKSB határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Thuróczyné dr. Kálmán Eszter Anikó között létrejött
feladat-ellátási szerződés módosításéról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat és Thuróczyné dr. Kálmán Eszter Anikó között létrejött feladat-ellátási szerződés
módosítása" tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

21. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Vár-Med 2000 Bt. között létrejött
feladat-ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
86/2021. fIX. 29.1 NOKSB határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Vár-Med 2000 Bt. között létrejött feladat-ellátási
szerződés módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat és a Vár-Med 2000 Bt. között létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása" tárgyú
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

22. A Maros utcai Szakrendelő fül-orr-gégészeti szakrendelésének heti 45 órájából heti 6
óra audiológiai szekrendelésre való átcsoportosításáról
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
87/2021. fIX. 29.) NOKSB határozata
a Maros utcai Szakrendelő fül-orr-gégészeti szakrendelésének heti 45 órájából heti 6 óra audiológiai
szakrendelésre való átcsoportosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A Maros utcai Szakrendelő fül-orrgégészeti szakrendelésének heti 45 órájából heti 6 óra audiológiai szekrendelésre való
átcsoportosításáról" tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

23. Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
88/2021. fIX. 29.) NOKSB határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata Alapító Okiratának módosítása" tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

24. Budavári

Önkormányzat

Egészségügyi

Szolgálata

Szervezeti

és

Működési

Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
89/2021. fIX 29.1 NOKSB határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata szervezeti és működési
szabályzatának módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budavári Önkormányzat Egészségügyi

Szolgálata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása" tárgyú előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.

25. Bach Akadémia Kulturális Alapítvány egyedi támogatási kérelme
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
90/2021. fIX. 29.) NOKSB határozata
a „10. Budavári Bach Fesztivál 2021 ősz/tél" koncertsorozat támogatásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Bach Akadémia Kulturális Alapítvány
egyedi támogatási kérelme" tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

26. Az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő civil
szervezetek 2021. évi támogatására kiírt pályázati felhívás
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
91/2021. ÍIX. 29.1 NOKSB határozata
az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő civil szervezetek 2021. évi
támogatására kiírt pályázati felhívásról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Az I. kerületben működő, illetve
tevékenységükkel a kerülethez kötődő civil szervezetek 2021. évi támogatására kiírt pályázati felhívás"
tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

27. Az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek 2021. évi támogatására kiírt pályázati felhívás
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
9_2/2021. ÍIX. 29.1 NOKSB határozata
az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek 2021. évi támogatására kiírt pályázati felhívásról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Az I. kerületben működő, illetve
tevékenységükkel a kerülethez kötődő egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 2021. évi
támogatására kiírt pályázati felhívás" tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

28. A "Dental Kid" Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal történő
2. számú gyermek és ifjúsági fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés
megkötése
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
93/2021. ÍIX. 290 NOKSB határozata
a Galenos-Med Korlátolt Felelősségű Társasággal az 5. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó
feladat-ellátási szerződés megkötéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A "Dental Kid" Egészségügyi
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal történő 2. számú gyermek és ifjúsági fogorvosi körzetre
vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése" tárgyú előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.

29. A Galenos-Med Korlátolt Felelősségű Társasággal történő 5. számú felnőtt háziorvosi
körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
94/2021. fIX. 29.1 NOKSB határozata
a Galenos-Med Korlátolt Felelősségű Társasággal az 5. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó
feladat-ellátási szerződés megkötéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A Galenos-Med Korlátolt Felelősségű
Társasággal történő 5. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés
megkötése" tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

ZARTULES:

1.

Iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmek
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
95/2021. fIX. 29.) NOKSB határozata
B
N
A
részére iskolakezdési támogatás megállapításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) B
született:

N

anyja neve:

A

/születési neve:

,

/'

ajtó szám alatti lakóhelyű kérelmező iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmének

helyt
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ad
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, anyja neve:

/

kiskorú gyermek után 10 000 Ft, azaz tízezer forint,

' született:
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i., anyja neve:

i / kiskorú

gyermek után 10 000 Ft, azaz tízezer forint, továbbá

/született:

„anyja neve:

/kiskorú

gyermek után 10 000 Ft, azaz tízezer forint, valamint

/ született:

i„ anyja neve:

/

kiskorú gyermek után 10 000 Ft, azaz tízezer forint, és

/ született:

_

anyja neve:

gyermek után 10 000 Ft, azaz tízezer forint iskolakezdési támogatást

állapít

meg.

/ kiskorú

A Bizottság megkeresi a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy a fenti összesen 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint összeget bankszámlára utalással az
pénzintézetnél vezetett
/

számlaszámra folyósítsa, utalja E

N

i részére.

E határozat a közlésekor véglegessé válik és végrehajtható.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.
Indokolás

B

N'

A

2021 augusztus 05. napján érkezett iskolakezdési támogatás megállapítása

iránti kérelmet nyújtott be.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
iskolakezdési támogatásra jogosult az az I. kerületben lakcímmel rendelkező általános iskolában vagy
- a 19. életévét még be nem töltött - nappali tagozatos középiskolában tanuló gyermeket nevelő szülő,
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 450 %-át.

A Rendelet 49. § (2) bekezdésében előírtak szerint az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként
10.000 forint.

A Rendelet 49. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján az iskolakezdési támogatás iránti
kérelem évente az iskolai tanév végétől szeptember 15-ig nyújtható be. A támogatás megállapításához
szükséges igazolások:

a) az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagok jövedelemigazolása,
b) 16 évnél idősebb nappali tagozatos középiskolás esetén iskolalátogatási igazolás.

A kérelmező a házastársával, valamint három általános iskolás és kettő középiskolás korú gyermekével
él együtt, akik után kéri az iskolakezdési támogatás megállapítását. A kérelmező a kérelem mellé
csatolta a családnak a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolásokat és a 16.
életévét betöltött gyermekei tanulói jogviszony igazolásait. A nevezett a kérelem benyújtását megelőző
hónapban 132 585 Ft gyermekek otthongondozási díjában, a házastársa 2021. július hónapban 180
000 Ft munkabérben részesült. A család jövedelmét képezi még a gyermekek után járó családi pótlék,
melynek összege havonta 87 300 Ft. Ennek megfelelően az összes jövedelem 399 885 Ft, így a
kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 57 126 Ft, amely nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114 000 Ft). A központi személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült kivonatok alapján a támogatással érintett gyermekek és
a kérelmező szülő az I. kerületben lakcímmel rendelkeznek.

Megállapítást nyert, hogy a kérelmező a szükséges iratokat, igazolásokat az arra rendelkezésre álló
időoen benyújtotta, a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a Rendeletben
előírt jövedelmet, ezért az iskolakezdési támogatásra jogosult, így a Bizottság a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

112. §-a

értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 113, § (1) bekezdése alapján
kérelemre induló jogorvoslati eljárások a közigazgatási per és a fellebbezési eljárás.

Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.

A kérelmező a benyújtott kérelmében nyilatkozott arról, hogy kérelmének helyt adó döntés esetén a
fellebbezés jogáról lemond.

Az Ákr. 82. § (1)-(3) bekezdése értelmében a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e
törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével
áll be. Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik,
ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a
fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a

másodfokú döntés közlésével. A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén
véglegessé válik a döntés az elsőfokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már
a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

41.

§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő
testület bizottságai, a részönkormányzat testületé, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

A Mötv. 142/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a
polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a
másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

A Rendelet 15. § (2) bekezdése és a Budapest I. kerület Budavár Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklet
2.3.3. pontja alapján az iskolakezdési támogatás megállapítására benyújtott kérelem elbírálására az
Önkormányzat

Képviselő-testületének

Népjóléti,

Oktatási,

Kulturális

és

Sport

Bizottsága

(a

továbbiakban: Bizottság) jogosult.

A Bizottság a határozatát a fenti jogszabályhelyek, továbbá az Szt. 45. §-a, és az Ákr. 80. § (1) bekezdése,
valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Bizottság hatáskörét és illetékességét az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja és a 32/A. § (1) bekezdése,
továbbá a Rendelet 2. § (1)-(3) bekezdései és a Rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati
rendeletének 3. mellékletének 2.3.3. pontja állapítja meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ili. törvény (a továbbiakban: Szt.) 16. §a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költségés illetékmentes.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
96/2021. fIX. 29P NOKSB határozata
J
b
részére iskolakezdési támogatás megállapításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) J
született:

A

/ születési neve:

., anyja neve:

/

ajtó szám alatti lakóhelyű kérelmező iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmének
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/ kiskorú gyermek után 10 000 Ft, azaz tízezer forint, valamint
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/

kiskorú gyermek után 10 000 Ft, azaz tízezer forint, és
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meg.

A Bizottság megkeresi a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy a fenti összesen 30 000 Ft, azaz harmincezer forint összeget postai úton a fenti
ajtó szám alatti címre folyósítsa, utaljaÁ

részére.

E határozat a közlésekor véglegessé válik és végrehajtható.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.

Indokolás

J

A

2021. augusztus 24. napján érkezett iskolakezdési támogatás megállapítása iránti

kérelmet nyújtott be.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
iskolakezdési támogatásra jogosult az az I. kerületben lakcímmel rendelkező általános iskolában vagy
- a 19. életévét még be nem töltött - nappali tagozatos középiskolában tanuló gyermeket nevelő szülő,
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 450 %-át.

A Rendelet 49. § (2) bekezdésében előírtak szerint az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként
10.000 forint.

A Rendelet 49. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján az iskolakezdési támogatás iránti
kérelem évente az iskolai tanévvégétől szeptember 15-ig nyújtható be. A támogatás megállapításához
szükséges igazolások:

a) az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagok jövedelemigazolása,
b) 16 évnél idősebb nappali tagozatos középiskolás esetén iskolalátogatási igazolás.

A kérelmező a házastársával, valamint egy óvodás és három általános iskolás korú gyermekével él
együtt. A nevezett az általános iskolás gyermekei után kéri az iskolakezdési támogatás megállapítását.
A kérelmező a kérelem mellé csatolta a családnak a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről
szóló igazolásokat. A nevezett foglalkoztatási jogviszonyban van és a kérelem benyújtását megelőző
hónapban 518 557 Ft munkabérben részesült. A kérelmező házastársa részére 2021. július hónapban
rendszeres pénzellátásként 25 650 Ft gyermeknevelési támogatást folyósítottak. A család jövedelmét
képezi még a gyermekek után járó családi pótlék, melynek összege havonta 64 000 Ft. Ennek
megfelelően az összes jövedelem 608 207 Ft, így a kérelmező családjában az egy főre jutó havi
jövedelem 101 368 Ft, amely nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

400 %-át (114 000 Ft). A központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült
kivonatok alapján a támogatással érintett gyermekek és a kérelmező szülő az I. kerületben lakcímmel
rendelkeznek.

Megállapítást nyert, hogy a kérelmező a szükséges iratokat, igazolásokat az arra rendelkezésre álló
időben benyújtotta, a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a Rendeletben
előírt jövedelmet, ezért az iskolakezdési támogatásra jogosult, így a Bizottság a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

112. §-a

értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

Az Ákr. 113. § (1) bekezdése alapján kérelemre induló jogorvoslati eljárások a közigazgatási per és a
fellebbezési eljárás.

Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.

A kérelmező a benyújtott kérelmében nyilatkozott arról, hogy kérelmének helyt adó döntés esetén a
fellebbezés jogáról lemond.

Az Ákr. 82. § (1)-(3) bekezdése értelmében a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e
törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével
áll be. Fia az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik,
ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a
fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a
másodfokú döntés közlésével. A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén
véglegessé válik a döntés az elsőfokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már
a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

41.

§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.

A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő
testület bizottságai, a részönkormányzat testületé, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

A Mötv. 142/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a
polgármesterre, a bizottságéra, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a
másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

A Rendelet 15. § (2) bekezdése és a Budapest I. kerület Budavár Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklet
2.3.3. pontja alapján az iskolakezdési támogatás megállapítására benyújtott kérelem elbírálására az
Önkormányzat

Képviselő-testületének

Népjóléti,

Oktatási,

Kulturális

és

Sport

Bizottsága

(a

továbbiakban: Bizottság) jogosult.

A Bizottság a határozatát a fenti jogszabályhelyek, továbbá az Szt. 45. §-a, és az Ákr. 80. § (1) bekezdése,
valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Bizottság hatáskörét és illetékességét az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja és a 32/A. § (1) bekezdése,
továbbá a Rendelet 2. § (1)-(3) bekezdései és a Rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati
rendeletének 3. mellékletének 2.3.3. pontja állapítja meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ili. törvény (a továbbiakban: Szt.)

16.

§-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per
költség- és illetékmentes.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
97/2021. (IX. 29.) NOKSB határozata
K
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részére iskolakezdési támogatás megállapításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) K
született:

-K

J

M

/ születési neve:
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/kiskorú

gyermek után 10 000 Ft, azaz tízezer forint iskolakezdési támogatást
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meg.

A Bizottság megkeresi a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy a fenti összesen 10 000 Ft, azaz tízezer forint összeget bankszámlára utalással az
pénzintézetnél vezetett
K

J

M

számlaszámra folyósítsa, utalja K

részére.

E határozat a közlésekor véglegessé válik és végrehajtható.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.
Indokolás

K

-K

J

M

2021 augusztus 25. napján érkezett iskolakezdési támogatás megállapítása

iránti kérelmet nyújtott be.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
iskolakezdési támogatásra jogosult az az I. kerületben lakcímmel rendelkező általános iskolában vagy
- a 19. életévét még be nem töltött - nappali tagozatos középiskolában tanuló gyermeket nevelő szülő,
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 450 %-át.

A Rendelet 49. § (2) bekezdésében előírtak szerint az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként
10.000 forint.

A Rendelet 49. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján az iskolakezdési támogatás iránti
kérelem évente az iskolai tanévvégétől szeptember 15-ig nyújtható be. A támogatás megállapításához
szükséges igazolások:

a) az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagok jövedelemigazolása,
b) 16 évnél idősebb nappali tagozatos középiskolás esetén iskolalátogatási igazolás.

A kérelmező egyedülálló szülőként neveli egy általános iskolában tanuló gyermekét, akik után kéri az
iskolakezdési támogatás megállapítását. A kérelmező a kérelem mellé csatolta a családnak a kérelem
benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolásokat. A nevezett a melléklet hatósági
bizonyítvány alapján nyilvántartott álláskereső, büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata
szerint a kérelem benyújtását megelőző hónapban semmilyen jövedelemmel nem rendelkezett és
rendszeres pénzellátásban nem részesült. A család jövedelmét képezi a gyermek után járó családi
pótlék, melynek összege havonta 13 700 Ft, és a gyermek után fizetett havi 50 000 Ft gyermektartásdíj.
Ennek megfelelően az összes jövedelem 67 700 Ft, így a kérelmező családjában az egy főre jutó havi
jövedelem 31 850 Ft, amely nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
450 %-át (128 250 Ft). A központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült
kivonatok alapján a támogatással érintett gyermek és a kérelmező szülő az I. kerületben lakcímmel
rendelkezik.

Megállapítást nyert, hogy a kérelmező a szükséges iratokat, igazolásokat az arra rendelkezésre álló
időben benyújtotta, a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a Rendeletben
előírt jövedelmet, ezért az iskolakezdési támogatásra jogosult, így a Bizottság a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

112. §-a

értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 113. § (1) bekezdése alapján
kérelemre induló jogorvoslati eljárások a közigazgatási per és a fellebbezési eljárás.

Az Ákr. 116. § (1 )-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.

A kérelmező a benyújtott kérelmében nyilatkozott arról, hogy kérelmének helyt adó döntés esetén a
fellebbezés jogáról lemond.

Az Ákr. 82. § (1)-(3) bekezdése értelmében a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e
törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével
áll be. Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik,
ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a
fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a
másodfokú döntés közlésével. A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén
véglegessé válik a döntés az elsőfokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már
a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

41.

§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő
testület bizottságai, a részönkormányzat testületé, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

A Mötv. 142/A. § (1 )-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a
polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a
másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

A Rendelet 15. § (2) bekezdése és a Budapest I. kerület Budavár Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklet
2.3.3. pontja alapján az iskolakezdési támogatás megállapítására benyújtott kérelem elbíráláséra az

Önkormányzat

Képviselő-testületének

Népjóléti,

Oktatási,

Kulturális

és

Sport

Bizottsága

(a

továbbiakban: Bizottság) jogosult.

A Bizottság a határozatát a fenti jogszabályhelyek, továbbá az Szt. 45. §-a, és az Ákr. 80. § (1) bekezdése,
valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Bizottság hatáskörét és illetékességét az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja és a 32/A. § (1) bekezdése,
továbbá a Rendelet 2. § (1)-(3) bekezdései és a Rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati
rendeletének 3. mellékletének 2.3.3. pontja állapítja meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

16.

§-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per
költség- és illetékmentes.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
98/2021. (IX. 29.) NOKSB határozata
M
A
részére iskolakezdési támogatás megállapításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) MA
,, anyja neve:

/ születési neve:
/

, született:
ajtó

szám alatti lakóhelyű kérelmező iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmének
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és részére
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a pest
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kiskorú gyermek után 10 000 Ft, azaz tízezer forint iskolakezdési támogatást

állapít

meg.

/

A Bizottság megkeresi a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy a fenti összesen 10 000 Ft, azaz tízezer forint összeget bankszámlára utalással a
pénzintézetnél vezetett

számlaszámra folyósítsa, utalja M

A

részére.

E határozat a közlésekor véglegessé válik és végrehajtható.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.
Indokolás

M

A

2021. augusztus 25. napján érkezett iskolakezdési támogatás megállapítása iránti

kérelmet nyújtott be.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
iskolakezdési támogatásra jogosult az az I. kerületben lakcímmel rendelkező általános iskolában vagy
- a 19. életévét még be nem töltött - nappali tagozatos középiskolában tanuló gyermeket nevelő szülő,
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 450 %-át.

A Rendelet 49. § (2) bekezdésében előírtak szerint az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként
10.000 forint.

A Rendelet 49. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján az iskolakezdési támogatás iránti
kérelem évente az iskolai tanévvégétől szeptember 15-ig nyújtható be. A támogatás megállapításához
szükséges igazolások:

a) az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagok jövedelemigazolása,
b) 16 évnél idősebb nappali tagozatos középiskolás esetén iskolalátogatási igazolás.

A kérelmező egyedülálló szülőként neveli egy középiskolás korú gyermekét, akik után kéri az
iskolakezdési támogatás megállapításét. A kérelmező a kérelem mellé csatolta a családnak a kérelem
benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolásokat és a 16. életévét betöltött gyermeke
tanulói jogviszony igazolását. A nevezett foglalkoztatási jogviszonyban van és a kérelem benyújtását
megelőző 2021. július hónapban 188 722 Ft munkabérben részesült. A család jövedelmét képezi még
a gyermek után járó családi pótlék, melynek összege havonta

13 700 Ft, és a gyermek után

gyermektartásdíjat nem kapnak. Ennek megfelelően az összes jövedelem 202 422 Ft, így a kérelmező
családjában az egy főre jutó havi jövedelem 101 211 Ft, amely nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori

legkisebb

összegének

450

%-át

(128 250

Ft).

A

központi

személyiadat-

és

lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült kivonatok alapján a támogatással érintett gyermek és a
kérelmező szülő az I. kerületben lakcímmel rendelkezik.

Megállapítást nyert, hogy a kérelmező a szükséges iratokat, igazolásokat az arra rendelkezésre álló
időben benyújtotta, a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a Rendeletben
előírt jövedelmet, ezért az iskolakezdési támogatásra jogosult, így a Bizottság a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

112. §-a

értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 113. § (1) bekezdése alapján
kérelemre induló jogorvoslati eljárások a közigazgatási per és a fellebbezési eljárás.

Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.

A kérelmező a benyújtott kérelmében nyilatkozott arról, hogy kérelmének helyt adó döntés esetén a
fellebbezés jogáról lemond.

Az Ákr. 82. § (1)-(3) bekezdése értelmében a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e
törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével
áll be. Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik,
ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a
fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a

másodfokú döntés közlésével. A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén
véglegessé válik a döntés az elsőfokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már
a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

41,

§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő
testület bizottságai, a részönkormányzat testületé, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

A Mötv. 142/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a
polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a
másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

A Rendelet 15. § (2) bekezdése és a Budapest I. kerület Budavár Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklet
2.3.3. pontja alapján az iskolakezdési támogatás megállapítására benyújtott kérelem elbírálására az
Önkormányzat

Képviselő-testületének

Népjóléti,

Oktatási,

Kulturális

és

Sport

Bizottsága

(a

továbbiakban: Bizottság) jogosult.

A Bizottság a határozatát a fenti jogszabályhelyek, továbbá az Szt. 45. §-a, és az Ákr. 80. § (1) bekezdése,
valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Bizottság hatáskörét és illetékességét az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja és a 32/A. § (1) bekezdése,
továbbá a Rendelet 2. § (1)-(3) bekezdései és a Rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati
rendeletének 3. mellékletének 2.3.3. pontja állapítja meg.

Aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

16.

§-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per
költség- és illetékmentes.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
99/2021. flX. 29.) NOKSB határozata
Zs
P
részére iskolakezdési támogatás megállapításáról.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Zs
,

___

^

P

, anyja neve: I

/ születési neve:
/

.

.

. született:
,

,

ajtó szám alatti lakóhelyű kérelmező iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmének

helyt

és részére

ad

/ született:

., anyja neve:

.. /

kiskorú gyermek után 10 000 Ft, azaz tízezer forint, valamint

/született:i

.

"

anyja neve:

/kiskorú gyermek

után 10 000 Ft, azaz tízezer forint, és

/ született:

, anyja neve:

/ kiskorú gyermek után

10 000 Ft, azaz tízezer forint iskolakezdési támogatást

állapít

meg.

A Bizottság megkeresi a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy a fenti összesen 30 000 Ft, azaz harmincezer forint összeget postai úton a fenti
ajtó szám alatti címre folyósítsa, utalja Z:

P

részére.

E határozat a közlésekor véglegessé válik és végrehajtható.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.
Indokolás

Zs

P'

2021. augusztus 06. napján érkezett iskolakezdési támogatás megállapítása iránti

kérelmet nyújtott be.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
iskolakezdési támogatásra jogosult az az I. kerületben lakcímmel rendelkező általános iskolában vagy
- a 19. életévét még be nem töltött - nappali tagozatos középiskolában tanuló gyermeket nevelő szülő,
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 450 %-át.

A Rendelet 49. § (2) bekezdésében előírtak szerint az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként
10.000 forint.

A Rendelet 49. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján az iskolakezdési támogatás iránti
kérelem évente az iskolai tanév végétől szeptember 15-ig nyújtható be. A támogatás megállapításához
szükséges igazolások:

a) az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagok jövedelemigazolása,
b) 16 évnél idősebb nappali tagozatos középiskolás esetén iskolalátogatási igazolás.

A kérelmező a házastársával, valamint kettő nem iskolás és három általános iskolás korú gyermekével
él együtt. A nevezett az általános iskolás gyermekei után kéri az iskolakezdési támogatás
megállapítását. A kérelmező a kérelem mellé csatolta a családnak a kérelem benyújtását megelőző
hónap jövedelméről szóló igazolásokat. A nevezett rendszeres pénzellátásként ápolási díjban részesül,
melynek összege havonta 37 205 Ft. Ezen kívül a kérelmezőnek magánszálláshely szolgáltatásból az
elmúlt 1 év átlaga alapján havi 60 690 Ft jövedelme származott. A kérelmező házastársa részére 2021.
július hónapban rendszeres pénzellátásként 25 650 Ft gyermekgondozási segély folyósítottak. A család
jövedelmét képezi még a gyermekek után járó családi pótlék, melynek összege havonta 87 300 Ft.
Ennek megfelelően az összes jövedelem 210 845 Ft, igya kérelmező családjában az egy főre jutó havi
jövedelem 30 121 Ft, amely nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
400 %-át (114 000 Ft). A központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült

kivonatok alapján a támogatással érintett gyermekek és a kérelmező szülő az I. kerületben lakcímmel
rendelkeznek.

Megállapítást nyert, hogy a kérelmező a szükséges iratokat, igazolásokat az arra rendelkezésre álló
időben benyújtotta, a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a Rendeletben
előírt jövedelmet, ezért az iskolakezdési támogatásra jogosult, így a Bizottság a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

112. §-a

értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

Az Ákr. 113. § (1) bekezdése alapján kérelemre induló jogorvoslati eljárásoka közigazgatási per és a
fellebbezési eljárás.

Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.

A kérelmező a benyújtott kérelmében nyilatkozott arról, hogy kérelmének helyt adó döntés esetén a
fellebbezés jogáról lemond.

Az Ákr. 82. § (1)-(3) bekezdése értelmében a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e
törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével
áll be. Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik,
ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a
fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a
másodfokú döntés közlésével. A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén
véglegessé válik a döntés az elsőfokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már
a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

41.

§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő

testület bizottságai, a részönkormányzat testületé, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

A Mötv. 142/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a
polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a
másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

A Rendelet 15. § (2) bekezdése és a Budapest I. kerület Budavár Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklet
2.3.3. pontja alapján az iskolakezdési támogatás megállapítására benyújtott kérelem elbírálására az
Önkormányzat

Képviselő-testületének

Népjóléti,

Oktatási,

Kulturális és

Sport

Bizottsága

(a

továbbiakban: Bizottság) jogosult.

A Bizottság a határozatát a fenti jogszabályhelyek, továbbá az Szt. 45. §-a, és az Ákr, 80. § (1) bekezdése,
valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Bizottság hatáskörét és illetékességét az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja és a 32/A. § (1) bekezdése,
továbbá a Rendelet 2. § (1)-(3) bekezdései és a Rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati
rendeletének 3. mellékletének 2.3.3. pontja állapítja meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

16.

§-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per
költség- és illetékmentes.

2.

Lakbértámogatás megállapítása iránti kérelmek
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
100/2021. fIX. 29.) NOKSB határozata
H
T
részére lakbértámogatás megállapításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) H
, anyja neve:

T

/ születési neve:

/

született:
ajtó

szám alatti lakóhelyű kérelmező lakbértámogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmének

helyt

ad

és részére 2021. július 01. napjától kezdődően 2022. június 30. napjáig lakbértámogatásra való
jogosultságot és lakbértámogatást

állapít meg.

A lakbértámogatás mértéke havonta a Kérelmező részére a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet
szerint megállapított lakbér összegének 40 %-a.
A Bizottság megkeresi a Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezetet,
hogy a jogosultság időtartama alatt a lakbértámogatás mértékével csökkentse a fizetendő lakbér
összegét.

Amennyiben a Kérelmező a lakbértámogatás feltételeinek nem felel meg, köteles e tényt a
tudomásszerzéstől számított 15 napon belül Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri
Hivatalban /1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. / bejelenteni. A Kérelmező a bérbeadó felé a bejelentési
kötelezettségének teljesítéséért felelősséggel tartozik.

Ha a Kérelmező a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletben előírt kötelezettségét határidőben nem
teljesíti, a jogosulatlanul felvett lakbértámogatást köteles visszafizetni. A Kérelmező rosszhiszeműsége
esetén a bérbeadó törvényben meghatározott késedelmi kamatra jogosult.

E határozat a közlésekor véglegessé válik és végrehajtható.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.

I N DOKOLÁS

H

T

2021. július 13. napján érkezett lakbértámogatás megállapítása iránti kérelmet nyújtott

be.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásánakfeltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 48. § (1) bekezdésében előírtak szerint a lakás
bérlőjét lakbértámogatás illeti meg, ha:

a) a bérlő háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj kettő és félszeresét, egyedülálló esetén háromszorosát és
b) a bérlő és a vele egy háztartásban élők külön nyilatkozatuk értelmében nem rendelkeznek olyan
vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíjminimum mindenkori
legkisebb összegének 100-szorosát és
c) a fizetendő lakbér összege meghaladja a bérlő és a háztartásában élők havi összjövedelmének 20
%-át, továbbá
d) a bérlő és vele egy háztartásban élők igazolható módon a létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe kerültek, vagy időszakosan illetve tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek.

A Rendelet 49. § (1) bekezdése alapján a lakbértámogatás mértéke a rendelet szerint megállapított
lakbér összegének 20%-ától 40%-áig terjedhet.

Rendkívüli

méltánylást érdemlő esetben

a

lakbértámogatás mértéke a megállapított lakbér 50%-a, ha - különösen a szakorvos által kiadott
igazolás alapján - bérlővel egy háztartásban lévő, önmaga ellátására képtelen, állandó vagy tartós
felügyeletre szoruló, súlyos fogyatékos vagy rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátásra jogosult személy
van.

A Rendelet 49. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározottak szerint a lakbértámogatás iránti kérelmet a 2.
mellékletben meghatározott tartalommal kell benyújtani, csatolva a bérlő és vele egy háztartásban élők

vagyonnyilatkozatát, az ingatlankezelő lakbérértesítőjét, illetve a közüzemi díjak kiegyenlítéséről szóló
igazolást.

A

lakbértámogatási

kérelem

elbírálásról

a

bérbeadó

dönt.

A

lakbértámogatás

megállapításának időtartama 1 év. A kérelmet évente új eljárás keretében meg kell újítani. A bérbeadó
a döntéséről tájékoztatja az ingatlankezelőt, és jogosultság esetén a lakbértámogatás mértékével
csökkenti a fizetendő lakbér összegét.

A becsatolt iratok alapján a kérelmező egyedülélő, egyszemélyes háztartásban él az általa nem piaci
alapon bérbe vett Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonát képező lakásban. A
kérelmező a szükséges mellékleteket, igazolásokat benyújtotta. A kérelmező öregségi nyugdíjban
részesül, melynek összege a kérelem benyújtását megelőző 2021. június hónapban 72 255 Ft volt. A
kérelem mellé csatolt vagyonnyilatkozat alapján a kérelmező vagyonnal nem rendelkezik. Az
ingatlankezelő lakbérértesítője alapján a fizetendő lakbér összege 24 010 Ft.

Megállapítást nyert, hogy a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 72 255 Ft, amely
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28 500 Ft) háromszorosát
(85 500 Ft) és vagyona nincs. A fizetendő lakbér összege 24 010 Ft, amely meghaladja a kérelmező
jövedelmének (72 255 Ft) 20 %-át (14 451 Ft.) és igazolható módon létfenntartását veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan illetve tartósan létfenntartási gonddal küzd. A kérelmező
korábban a BDV/30136-5/2020. számú határozat alapján 2020. július 01. napjától 2021. június 30.
napjáig lakbértámogatásban részesült. A kérelmező a nyilatkozata szerint a lakást részben vagy
egészben másnak nem adja ki, igya lakás hasznosításával összefüggésben jövedelemhez nem jut.

A kérelmező alacsony jövedelme és az igazolt magas lakásfenntartási költségek alapján a Bizottság a
rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Rendelet 49. § (5) bekezdése alapján amennyiben a bérlő és a vele egy háztartásban élő a jelen
paragrafusban meghatározott feltételeknek megfelelni nem tud, úgy a bérlő és a vele egy háztartásban
élő köteles e tényt a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a bérbeadó részére bejelenteni. A
bérlő a bérbeadó felé vele egy háztartásban élő bejelentési kötelezettségének teljesítéséért
felelősséggel tartozik.

A Rendelet 49. § (6) bekezdése szerint, ha a bérlő a vele egy háztartásban élő az (5) bekezdésben
megjelölt kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a bérlő a jogosulatlanul felvett lakbértámogatást

köteles visszafizetni. A bérbeadó rosszhiszemű bérlő és a vele egy háztartásban élő rosszhiszeműsége
esetén törvényben meghatározott késedelmi kamatra jogosult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a
értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 113. § (1) bekezdése alapján
kérelemre induló jogorvoslati eljárásoka közigazgatási per és a fellebbezési eljárás.

Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.

A kérelmező a benyújtott kérelmében nyilatkozott arról, hogy kérelmének helyt adó döntés esetén a
fellebbezés jogáról lemond.

Az Ákr. 82. § (1)-(3) bekezdése értelmében a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e
törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével
áll be. Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik,
ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a
fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a
másodfokú döntés közlésével. A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén
véglegessé válik a döntés az elsőfokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már
a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41
§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő
testület bizottságai, a részönkormányzat testületé, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

A Mötv. 142/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a
polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a képviselő-testület

önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a
másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.17. pontjában előírtak szerint a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság bírálja el a lakbértámogatás iránti kérelmet.

A Bizottság a határozatét a fenti jogszabályhelyek, továbbá az Szt. 45. §-a, és az Ákr. 80. § (1) bekezdése,
valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Bizottság hatáskörét és illetékességét a Rendelet 1 §-a, továbbá a 49. § (3) bekezdése, valamint a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.17. pontja állapítja meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

16.

§-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per
költség- és illetékmentes.

3.

Szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása iránti kérelmek
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
101/2021. (IX. 29.) NOKSB határozata
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gyermekei részére szociális tanulmányi ösztöndíj megállapításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) B
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középiskolai tanuló, valamint

/ született:
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/

általános iskolai tanuló részére

2021. szeptember 01. napjától kezdődően 2022. augusztus 31

napjáig szociális tanulmányi

ösztöndíjra való jogosultságot és szociális tanulmányi ösztöndíjat

állapít

meg.

A szociális tanulmányi ösztöndíj összege gyermekenként havi 11 400 Ft, azaz tizenegyezer-négyszáz
forint.

A Bizottság megkeresi a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy gyermekenként havonta a fenti 11 400 Ft, azaz tizenegyezer-négyszáz forint összegű szociális
tanulmányi ösztöndíjat, összesen havi 22 800 Ft, azaz huszonkettőezer-nyolcszáz forint összeget
utólagosan postai úton a fenti
utalja B

~

N
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,
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ajtó szám alatti címre folyósítsa,

részére.

E határozat a közlésekor véglegessé válik és végrehajtható.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.
Indokolás

B
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2021. augusztus 05. napján érkezett szociális tanulmányi ösztöndíj

megállapítása iránti kérelmet nyújtott be.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 50.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján

szociális tanulmányi ösztöndíjra jogosult az általános iskola második osztályát elvégzett tanuló,
valamint a középiskola nappali tagozatán tanulmányait folytató tanuló - legfeljebb 22. életévének
betöltéséig - akinek az előző tanév tantárgyi átlaga 4,5 vagy a fölött van, és a családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosát. A magatartás és szorgalom érdemjegy nem tartozik a tantárgyi átlagba.

A Rendelet 50. § (2) bekezdése értelmében az ösztöndíj összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 40 %- a.

A Rendelet 51. § (1) bekezdésében előírtak szerint a szociális tanulmányi ösztöndíj megállapításához
szükséges igazolások:

a) az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása,
b) a tanuló/k születési anyakönyvi kivonatának másolata,
c) 16. életévét betöltött középiskolás esetén iskolalátogatási igazolás,
d) a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat.

A Rendelet 51. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározottak szerint az ösztöndíjat szeptember 1-től
augusztus 31-ig kell folyósítani. Ennek elteltét követően a tanuló - az egyéb feltételek fennállása esetén
- ismét jogosulttá válik. Ilyen esetben a jogosultságot új eljárás keretében kell elbírálni. Az ösztöndíj
megállapítása iránti kérelmet a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő vagy más törvényes
képviselő az iskolai tanévvégétől szeptember 30-ig nyújthatja be.

A kérelmező a házastársával, valamint három általános iskolában tanuló, és kettő középiskola nappali
tagozatán tanulmányokat folytató gyermekével él együtt. A nevezett egy általános iskolában és egy
középiskolában tanuló gyermeke után kéri a szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítását. A kérelem
mellékleteként benyújtásra kerültek a szükséges iratok, valamint a családnak a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelméről szóló igazolások. A kérelmező rendszeres pénzellátásként gyermekek
otthongondozási díjéban részesül, melynek összege 2021. július hónapban 132 585 Ft volt. A nevezett
házastársa foglalkoztatási jogviszonyban áll, a kérelem benyújtását megelőző hónapban 180 000 Ft
munkabérben részesült. A család jövedelmét képezi még a gyermekek után járó havi 87 300 Ft családi
pótlék. Ennek megfelelően az összes jövedelem 399 885 Ft, így a kérelmező családjában az egy főre
jutó havi jövedelem 57 126 Ft, amely nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át (85 500 Ft).

Az iskolák által hitelesített megelőző tanév bizonyítványairól készített hitelesített másolatok alapján
előző tanév tantárgyi átlaga 4,6 és

előző tan év tantárgyi

átlaga 4, 9, amely meghaladja a 4,5 átlagot.

Megállapítást nyert, hogy a kérelmező a szükséges iratokat, igazolásokat benyújtotta, a családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a Rendeletben előírt jövedelmet. A gyermekeknek az
előző tanév tantárgyi átlagai elérik, meghaladják a Rendeletben meghatározott tantárgyi átlagot, ezért
a tanulók a szociális tanulmányi ösztöndíjra jogosultak, így a Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint határozott.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a
értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

Az Ákr. 113. § (1) bekezdése alapján kérelemre induló jogorvoslati eljárások a közigazgatási per és a
fellebbezési eljárás.

Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.

A kérelmező a benyújtott kérelmében nyilatkozott arról, hogy kérelmének helyt adó döntés esetén a
fellebbezés jogáról lemond.

Az Ákr. 82. § (1)-(3) bekezdése értelmében a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e
törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével
áll be. Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik,
ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a
fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a
másodfokú döntés közlésével. A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén
véglegessé válik a döntés az elsőfokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már
a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

41.

§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő
testület bizottságai, a részönkormányzat testületé, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

A Mötv. 142/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a
polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a
másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

A Rendelet 15. § (2) bekezdése és a Budapest I. kerület Budavár Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklet
2.3.1. pontja alapján a szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítására benyújtott kérelem elbírálására a
Bizottság jogosult.

A Bizottság a határozatát a fenti jogszabályhelyek, továbbá az Szt. 45. §-a, és az Ákr. 80. § (1) bekezdése,
valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Bizottság hatáskörét és illetékességét az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja és a 32/A. § (1) bekezdése,
továbbá a Rendelet 2. § (1)-(3) bekezdései és a Rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati
rendeletének 3. mellékletének 2.3.1. pontja állapítja meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

16.

§-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per
költség- és illetékmentes.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
102/2021. fix 29.) NOKSB határozata
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gyermeke részére szociális tanulmányi ösztöndíj megállapításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) G
, anyja neve:
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iskolai tanuló részére 2021. szeptember 01. napjától kezdődően 2022. augusztus 31. napjáig szociális
tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot és szociális tanulmányi ösztöndíjat

állapít

meg.

A szociális tanulmányi ösztöndíj összege gyermekenként havi 11 400 Ft, azaz tizenegyezer-négyszáz
forint.

A Bizottság megkeresi a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy a fenti 11 400 Ft, azaz tizenegyezer-négyszáz forint összegű szociális tanulmányi ösztöndíjat
havonta utólagosan pénzintézeti belföldi utalással az
izámlaszámra folyósítsa G,

'
L

pénzintézetnél vezetett
részére.

E határozat a közlésekor véglegessé válik és végrehajtható.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.

Indokolás
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2021. július 28. napján érkezett szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása iránti

kérelmet nyújtott be.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 50.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján
szociális tanulmányi ösztöndíjra jogosult az általános iskola második osztályát elvégzett tanuló,
valamint a középiskola nappali tagozatán tanulmányait folytató tanuló - legfeljebb 22. életévének
betöltéséig - akinek az előző tanév tantárgyi átlaga 4,5 vagy a fölött van, és a családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosát. A magatartás és szorgalom érdemjegy nem tartozik a tantárgyi átlagba.

A Rendelet 50. § (2) bekezdése értelmében az ösztöndíj összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 40 %- a.

A Rendelet 51. § (1) bekezdésében előírtak szerint a szociális tanulmányi ösztöndíj megállapításához
szükséges igazolások:

a) az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása,
b) a tanuló/k születési anyakönyvi kivonatának másolata,
c) 16. életévét betöltött középiskolás esetén iskolalátogatási igazolás,
d) a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat.

A Rendelet 51. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározottak szerint az ösztöndíjat szeptember 1-től
augusztus 31 -ig kell folyósítani. Ennek elteltét követően a tanuló - az egyéb feltételek fennállása esetén
- ismét jogosulttá válik. Ilyen esetben a jogosultságot új eljárás keretében kell elbírálni. Az ösztöndíj
megállapítása iránti kérelmet a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő vagy más törvényes
képviselő az iskolai tanévvégétől szeptember 30-ig nyújthatja be.

A kérelmező egyedülálló szülőként neveli egy általános iskolában tanuló, valamint egy középiskola
nappali tagozatán tanulmányokat folytató, és egy felsőoktatási intézményben nappali munkarend
szerint tanulmányokat folytató, hallgatói jogviszonyban álló felnőttkorú gyermekét. A nevezett
általános iskolában tanuló gyermeke után kéri a szociális tanulmányi ösztöndíj
megállapítását. A kérelem mellékleteként benyújtásra kerültek a szükséges iratok, valamint a családnak

a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolások. A kérelmező rendszeres
pénzellátásként korhatár ellőtt! ellátásban részesül, melynek összege 2021. június hónapban 198 440
Ft volt. A család jövedelmét képezi még a gyermekek után fizetett havi 45 000 Ft gyermektartásdíj,
valamint a gyermekek után járó családi pótlék, amelynek az összege 51 000 Ft volt a kérelem
benyújtását megelőző hónapban. Ennek megfelelően az összes jövedelem 294 440 Ft, igya kérelmező
családjában az egy főre jutó havi jövedelem 73 610 Ft, amely nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85 500 Ft).

Az iskola által hitelesített megelőző tanév bizonyítványáról készített hitelesített másolat alapján
előző tanév tantárgyi átlaga 4, 9, amely meghaladja a 4,5 átlagot.

Megállapítást nyert, hogy a kérelmező a szükséges iratokat, igazolásokat benyújtotta, a családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a Rendeletben előírt jövedelmet. A gyermeknek az előző
tanév tantárgyi átlaga eléri, meghaladja a Rendeletben meghatározott tantárgyi átlagot, ezért a tanuló
a szociális tanulmányi ösztöndíjra jogosult, így a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

112. §-a

értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

Az Ákr. 113. § (1) bekezdése alapján kérelemre induló jogorvoslati eljárások a közigazgatási per és a
fellebbezési eljárás.

Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.

A kérelmező a benyújtott kérelmében nyilatkozott arról, hogy kérelmének helyt adó döntés esetén a
fellebbezés jogáról lemond.

Az Ákr. 82. § (1)-(3) bekezdése értelmében a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e
törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével
áll be. Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik,

ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a
fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a
másodfokú döntés közlésével. A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén
véglegessé válik a döntés az elsőfokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már
a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41.
§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő
testület bizottságai, a részönkormányzat testületé, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

A Mötv. 142/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a
polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a
másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

A Rendelet 15. § (2) bekezdése és a Budapest I. kerület Budavár Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklet
2.3.1. pontja alapján a szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítására benyújtott kérelem elbírálására a
Bizottság jogosult.

A Bizottság a határozatát a fenti jogszabályhelyek, továbbá az Szt. 45. §-a, és az Ákr. 80. § (1) bekezdése,
valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Bizottság hatáskörét és illetékességét az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja és a 32/A. § (1) bekezdése,
továbbá a Rendelet 2. § (1)-(3) bekezdései és a Rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati
rendeletének 3. mellékletének 2.3.1. pontja állapítja meg.

Aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

16.

§-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per
költség- és illetékmentes.

4.

Születési támogatás megállapítása iránti kérelmek
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
103/2021. fIX. 29.1 NOKSB határozata
Á
R
kérelmező részére születési támogatás megállapításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Á
., anyja neve:

R

/ születési neve:

/

'

szám alatti lakóhelyű kérelmező részére
anyja neve:

született:
ajtó

/ született:

/ gyermekének születésére tekintettel 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint

születési támogatást

állapít

meg.

A Bizottság megkeresi Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy a fenti összegű születési támogatást pénzintézeti belföldi utalással a
pénzintézetnél vezetett

számlaszámra folyósítsa Á

R

részére.

E határozat a közlésekor véglegessé válik és végrehajtható.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.

Indokolás

Á

R

szülő

nevű gyermekének születésére tekintettel 2021. augusztus 23.

napján érkezett születési támogatás megállapítása iránti kérelmet nyújtott be.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 47. § (1) bekezdésében előírtak szerint
egyszeri születési támogatásra jogosult a gyermeket saját családjában nevelő kérelmező, ha
a) az újszülött gyermek az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és
b) a gyermeke születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás
nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen az I. kerületben él.

A Rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a születési támogatás összege gyermekenként 100 000 Ft.

A Rendelet 47. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a születési támogatás megállapítása iránti kérelem
a gyermek születését követő 90 napon belül nyújtható be.

A Rendelet 47. § (5)-(6) bekezdése értelmében a születési támogatás megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti életvitelszerű I. kerületben való lakás időtartamáról szóló
nyilatkozatot. A kérelem elbírálása során hivatalból be kell szerezni a területileg illetékes védőnő
igazolását arról, hogy a gyermeket a kérelmező I. kerületi saját háztartásában neveli.

Megállapítást nyert, a kérelem és annak mellékleteként csatolt Rendelet szerinti nyilatkozat, valamint a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalénak a központi személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült kivonatai alapján rendelkezésre álló adatok szerint,
hogy a támogatás megállapításához szükséges feltételek fennállnak. A gyermek

napján

született, így a születési támogatás iránti kérelem a gyermek születését követő 90 napon belül
benyújtásra került. A gyermek

napjától kezdődően az I. kerületben a

ajtó szám alatt bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A szülőnek,

^

1996. január 03. napjától bejelentett, érvényes lakóhelye van az I. kerületben a
ajtó szám alatt. A kérelmező csatolta kérelméhez a nyilatkozatát arról, hogy a
gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül
az I. kerületben lakóhellyel rendelkezett, valamint a gyermek születésekor és a gyermek születését
közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül életvitelszerűen az I. kerületben élt és jelenleg
is az I. kerületben él. Aterületileg illetékes védőnő igazolta a szülő és a gyermek I. kerületi életvitelszerű

tartózkodását és azt, hogy a gyermek, valamint a szülő a
ajtó szám alatti címen él, továbbá a kérelmező szülő a gyermeket az I. kerületi saját háztartásában
neveli, és a gyermek

napjától a gondozása alatt áll.

A kérelmező szülő a születési támogatásra jogosult, ezért a Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint határozott.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: Ákr.)

112. §-a

értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

Az Ákr. 113. § (1) bekezdése alapján kérelemre induló jogorvoslati eljárások a közigazgatási per és a
fellebbezési eljárás.

Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.

A kérelmező a benyújtott kérelmében nyilatkozott arról, hogy kérelmének helyt adó döntés esetén a
fellebbezés jogáról lemond.

Az Ákr. 82. § (1)-(3) bekezdése értelmében a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e
törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével
áll be. Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik,
ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a
fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a
másodfokú döntés közlésével. A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén
véglegessé válik a döntés az elsőfokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már
a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41.
§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő

testület bizottságai, a részönkormányzat testületé, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

A Mötv. 142/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a
polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a
másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2. pontjában és a Rendelet 15. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a Bizottság dönt a születési támogatás ügyekben.

A Bizottság a határozatát a fenti jogszabályhelyek, továbbá az Szt. 45. §-a, és az Ákr. 80. § (1) bekezdése,
valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Bizottság hatáskörét és illetékességét az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja és a 32/A. § (1) bekezdése,
továbbá a Rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2.
pontja állapítja meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

16.

§-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per
költség- és illetékmentes.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
104/2021. (IX. 29.1 NOKSB határozata
Cs
J
|
születési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Cs
született:

J

J1

/ születési neve: i

anyja neve:

/

. ajtó szám alatti lakóhelyű és
ajtó szám alatti tartózkodási helyű kérelmező

.

_
/ született:

, anyja neve:

/ gyermekének születésére

tekintettel benyújtott születési támogatás iránti kérelmét

el utasítja.

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületéhez címzett, de a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalban
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) benyújtható fellebbezéssel lehet élni.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.
Indokolás

Cs

J

J

szülő

nevű gyermekének születésére

tekintettel 2021. augusztus 03. napján érkezett születési támogatás megállapítása iránti kérelmet
nyújtott be.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 47. § (1) bekezdésében előírtak szerint
egyszeri születési támogatásra jogosult a gyermeket saját családjában nevelő kérelmező, ha
a) az újszülött gyermek az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és
b) a gyermeke születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás
nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen az I. kerületben él.

A Rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a születési támogatás összege gyermekenként 100 000 Ft. A
Rendelet 47. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a születési támogatás megállapítása iránti kérelem a
gyermek születését követő 90 napon belül nyújtható be.

A Rendelet 47. § (5)-(6) bekezdése értelmében a születési támogatás megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti életvitelszerű I. kerületben való lakás időtartamáról szóló
nyilatkozatot. A kérelem elbírálása során hivatalból be kell szerezni a területileg illetékes védőnő
igazolását arról, hogy a gyermeket a kérelmező I. kerületi saját háztartásában neveli.

Megállapítást nyert a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a központi
személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült kivonatai alapján rendelkezésre álló
adatok szerint, hogy a támogatás megállapításához szükséges feltételek nem állnak fent. A gyermek
„

napján született, így a születési támogatás iránti kérelem a gyermek születését követő

90 napon belül benyújtásra került. A gyermek
__

'

napjától kezdődően a

. ajtó szám alatt rendelkezik bejelentett lakóhellyel és bejelentett tartózkodási

helye nincs. A szülőnek,

^

2020. június 25. napjától a

ajtó szám alatt van a bejelentett, érvényes lakóhelye és 2021. január 21. napjától
rendelkezik az I. kerületben a

,

'

ajtó szám alatt bejelentett,

érvényes tartózkodási hellyel. A kérelmező csatolta kérelméhez a nyilatkozatát arról, hogy a gyermek
születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül az I.
kerületben lakóhellyel rendelkezett, valamint a gyermek születésekor és a gyermek születését
közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül életvitelszerűen az I. kerületben élt és jelenleg
is az I. kerületben él.

A rendelkezésre álló adatok alapján a kérelmező szülőnek nincs bejelentett lakóhelye az I. kerületben,
a kérelmező szülő az újszülött gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6
hónapban megszakítás nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhellyel nem rendelkezett és jelenleg sem
rendelkezik, ennek megfelelően a kérelmező szülő nem jogosult a születési támogatásra, ezért a
Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a
értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

Az Ákr. 113. § (1) bekezdése alapján kérelemre induló jogorvoslati eljárások a közigazgatási per és a
fellebbezési eljárás.

Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.

Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.

Az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdéseiben előírtak alapján fellebbezni csak a megtámadott döntésre
vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül
adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak
olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy
arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41.
§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő
testület bizottságai, a részönkormányzat testületé, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

A Mötv. 142/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a
polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a
másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2. pontjában és a Rendelet

15. § (2) bekezdésében

foglaltak alapján a Bizottság dönt a születési támogatás ügyekben.

A Bizottság a határozatát a fenti jogszabályhelyek, továbbá az Szt. 45. §-a, és az Ákr. 80. § (1) bekezdése,
valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Bizottság hatáskörét és illetékességét az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja és a 32/A. § (1) bekezdése,
továbbá a Rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és

működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2.
pontja állapítja meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ili. törvény (a továbbiakban: Szt.)

16.

§-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per
költség- és illetékmentes.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
105/2021. (IX. 29.1 NOKSB határozata
D
_
Kérelmező részére születési támogatás megállapításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) D

L

, anyja neve:

született:

/

ajtó szám alatti lakóhelyű kérelmező részére
anyja neve:

/ születési neve:

'

/ született:

,

! gyermekének születésére tekintettel 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint

születési támogatást

állapít

meg.

A Bizottság megkeresi Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy a fenti összegű születési támogatást pénzintézeti belföldi utalással az
pénzintézetnél vezetett

számlaszámra folyósítsa D

L

részére.

E határozat a közlésekor véglegessé válik és végrehajtható.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.

Indokolás

Di

L

szülő

"

nevű gyermekének születésére tekintettel 2021. augusztus 04. napján

érkezett születési támogatás megállapítása iránti kérelmet nyújtott be.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 47. § (1) bekezdésében előírtak szerint
egyszeri születési támogatásra jogosult a gyermeket saját családjában nevelő kérelmező, ha
a) az újszülött gyermek az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és
b) a gyermeke születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás
nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen az I. kerületben él.

A Rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a születési támogatás összege gyermekenként 100 000 Ft.

A Rendelet 47. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a születési támogatás megállapítása iránti kérelem
a gyermek születését követő 90 napon belül nyújtható be.

A Rendelet 47. § (5)-(6) bekezdése értelmében a születési támogatás megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti életvitelszerű I. kerületben való lakás időtartamáról szóló
nyilatkozatot. A kérelem elbírálása során hivatalból be kell szerezni a területileg illetékes védőnő
igazolását arról, hogy a gyermeket a kérelmező I. kerületi saját háztartásában neveli.

Megállapítást nyert, a kérelem és annak mellékleteként csatolt Rendelet szerinti nyilatkozat, valamint a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a központi személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült kivonatai alapján rendelkezésre álló adatok szerint,
hogy a támogatás megállapításához szükséges feltételek fennállnak. A gyermek

napján

született, így a születési támogatás iránti kérelem a gyermek születését követő 90 napon belül
benyújtásra került. A gyermek 2021 .június 23. napjától kezdődően az I. kerületben a
ajtó szám alatt bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A szülőnek,

__

2008. augusztus 29. napjától bejelentett, érvényes lakóhelye van az I. kerületben a
ajtó szám alatt. A kérelmező csatolta kérelméhez a nyilatkozatát arról, hogy a
gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül
az I. kerületben lakóhellyel rendelkezett, valamint a gyermek születésekor és a gyermek születését
közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül életvitelszerűen az I. kerületben élt és jelenleg
is az I. kerületben él. A területileg illetékes védőnő igazolta a szülő és a gyermek I. kerületi életvitelszerű

tartózkodását és azt, hogy a gyermek, valamint a szülő a

,

.

ajtó

szám alatti címen él, továbbá a kérelmező szülő a gyermeket az I. kerületi saját háztartásában neveli,
és a gyermek 2021.

napjától a gondozása alatt áll.

A kérelmező szülő a születési támogatásra jogosult, ezért a Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint határozott.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a
értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

Az Ákr. 113. § (1) bekezdése alapján kérelemre induló jogorvoslati eljárások a közigazgatási per és a
fellebbezési eljárás.

Az Ákr. 116. § (1 )-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.

A kérelmező a benyújtott kérelmében nyilatkozott arról, hogy kérelmének helyt adó döntés esetén a
fellebbezés jogáról lemond.

Az Ákr. 82. § (1)-(3) bekezdése értelmében a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e
törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével
áll be. Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik,
ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a
fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a
másodfokú döntés közlésével. A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén
véglegessé válik a döntés az elsőfokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már
a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

41.

§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő

testület bizottságai, a részönkormányzat testületé, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

A Mötv. 142/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a
polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a
másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2. pontjában és a Rendelet 15. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a Bizottság dönt a születési támogatás ügyekben.

A Bizottság a határozatát a fenti jogszabályhelyek, továbbá az Szt. 45. §-a, és az Ákr, 80. § (1) bekezdése,
valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Bizottság hatáskörét és illetékességét az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja és a 32/A. § (1) bekezdése,
továbbá a Rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2.
pontja állapítja meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ili. törvény (a továbbiakban: Szt.)

16.

§-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per
költség- és illetékmentes.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
10fi/7071 ■ (IX. 29.1 NOKSB határozata
Dr. H
-V
A
születési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Dr. H
született:

-V

A

, anyja neve:

. ajtó szám alatti lakóhelyű kérelmező
_

' születési neve:

., anyja neve:

'

/
' született:

.
,

/ gyermekének születésére tekintettel benyújtott születési

támogatás iránti kérelmét

elutasítja.

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületéhez címzett, de a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalban
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) benyújtható fellebbezéssel lehet élni.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.
Indokolás

Dr. h

-V

A

szülő

nevű gyermekének születésére tekintettel 2021.

augusztus 26. napján érkezett születési támogatás megállapítása iránti kérelmet nyújtott be.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 47. § (1) bekezdésében előírtak szerint
egyszeri születési támogatásra jogosult a gyermeket saját családjában nevelő kérelmező, ha
a) az újszülött gyermek az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és
b) a gyermeke születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás
nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen az I. kerületben él.

A Rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a születési támogatás összege gyermekenként 100 000 Ft. A
Rendelet 47. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a születési támogatás megállapítása iránti kérelem a
gyermek születését követő 90 napon belül nyújtható be.

A Rendelet 47. § (5)-(6) bekezdése értelmében a születési támogatás megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti életvitelszerű I. kerületben való lakás időtartamáról szóló

nyilatkozatot. A kérelem elbírálása során hivatalból be kell szerezni a területileg illetékes védőnő
igazolását arról, hogy a gyermeket a kérelmező I. kerületi saját háztartásában neveli.

Megállapítást nyert a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalénak a központi
személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült kivonatai alapján rendelkezésre álló
adatok szerint, hogy a támogatás megállapításához szükséges feltételek nem állnak fent. A gyermek
napján született, így a születési támogatás iránti kérelem a gyermek születését követő
90 napon belül benyújtásra került. A gyermek 2021. július 09. napjától kezdődően a
szám alatt rendelkezik bejelentett lakóhellyel és bejelentett tartózkodási helye nincs.
A szülőnek,

2020. július 22. napjától a

ajtó szám alatt

van a bejelentett, érvényes lakóhelye és bejelentett, érvényes tartózkodási hellyel nem rendelkezik. A
kérelmező csatolta kérelméhez a nyilatkozatát arról, hogy a gyermek születésekor és a gyermek
születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül az I. kerületben lakóhellyel
rendelkezett, valamint a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6
hónapban megszakítás nélkül életvitelszerűen az I. kerületben élt és jelenleg is az I. kerületben él.

A rendelkezésre álló adatok alapján az újszülött gyermek nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel az I.
kerületben, így a kérelmező szülő nem jogosult a születési támogatásra, ezért a Bizottság a rendelkező
részben foglaltak szerint határozott.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

112. §-a

értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

Az Ákr. 113. § (1) bekezdése alapján kérelemre induló jogorvoslati eljárások a közigazgatási per és a
fellebbezési eljárás.

Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.

Az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdéseiben előírtak alapján fellebbezni csak a megtámadott döntésre
vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül
adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak

olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy
arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41.
§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő
testület bizottságai, a részönkormányzat testületé, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

A Mötv. 142/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a
polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a
másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2. pontjában és a Rendelet

15. § (2) bekezdésében

foglaltak alapján a Bizottság dönt a születési támogatás ügyekben.

A Bizottság a határozatát a fenti jogszabályhelyek, továbbá az Szt. 45. §-a, és az Ákr 80. § (1) bekezdése,
valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Bizottság hatáskörét és illetékességét az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja és a 32/A. § (1) bekezdése,
továbbá a Rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2.
pontja állapítja meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

16.

§-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per
költség- és illetékmentes.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
107/2021. (IX. 29.) NOKSB határozata
G
-S'
M
kérelmező részére születési támogatás megállapításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) G
született:

-S

, anyja neve:

' születési neve:
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/ gyermekének születésére tekintettel 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint

születési támogatást

állapít

meg.

A Bizottság megkeresi Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy a fenti összegű születési támogatást pénzintézeti belföldi utalással az
vezetett

;zámlaszámra folyósítsa G

-S

pénzintézetnél
M

részére.

E határozat a közlésekor véglegessé válik és végrehajtható.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.

Indokolás

G

S

M

szülő

nevű gyermekének születésére tekintettel 2021.

augusztus 23. napján érkezett születési támogatás megállapítása iránti kérelmet nyújtott be.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 47. § (1) bekezdésében előírtak szerint
egyszeri születési támogatásra jogosult a gyermeket saját családjában nevelő kérelmező, ha
a) az újszülött gyermek az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és

b) a gyermeke születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás
nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen az I. kerületben él.

A Rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a születési támogatás összege gyermekenként 100 000 Ft.

A Rendelet 47. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a születési támogatás megállapítása iránti kérelem
a gyermek születését követő 90 napon belül nyújtható be.

A Rendelet 47. § (5)-(6) bekezdése értelmében a születési támogatás megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti életvitelszerű I. kerületben való lakás időtartamáról szóló
nyilatkozatot. A kérelem elbírálása során hivatalból be kell szerezni a területileg illetékes védőnő
igazolását arról, hogy a gyermeket a kérelmező I. kerületi saját háztartásában neveli.

Megállapítást nyert a kérelem és annak mellékleteként csatolt Rendelet szerinti nyilatkozat, valamint a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a központi személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült kivonatai alapján rendelkezésre álló adatok szerint,
hogy a támogatás megállapításához szükséges feltételek fennállnak. A gyermek

napján

született, így a születési támogatás iránti kérelem a gyermek születését követő 90 napon belül
benyújtásra került. A gyermek 2021. július 23. napjától kezdődően az I. kerületben a
ajtó szám alatt bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A szülőnek,
2020. szeptember 14. napjától bejelentett, érvényes lakóhelye van az I. kerületben a
_

.

,

_ ajtó szám alatt. A kérelmező csatolta kérelméhez a nyilatkozatát arról, hogy a

gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül
az I. kerületben lakóhellyel rendelkezett, valamint a gyermek születésekor és a gyermek születését
közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül életvitelszerűen az I. kerületben élt és jelenleg
is az I. kerületben él. A területileg illetékes védőnő igazolta a szülő és a gyermek I. kerületi életvitelszerű
tartózkodását és azt, hogy a gyermek, valamint a szülő a

ajtó

szám alatti címen él, továbbá a kérelmező szülő a gyermeket az I. kerületi saját háztartásában neveli,
és a gyermek

napjától a gondozása alatt áll.

A kérelmező szülő a születési támogatásra jogosult, ezért a Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint határozott.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a
értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

Az Ákr. 113. § (1) bekezdése alapján kérelemre induló jogorvoslati eljárásoka közigazgatási per és a
fellebbezési eljárás.

Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.

A kérelmező a benyújtott kérelmében nyilatkozott arról, hogy kérelmének helyt adó döntés esetén a
fellebbezés jogáról lemond.

Az Ákr. 82. § (1)-(3) bekezdése értelmében a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e
törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével
áll be. Fia az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik,
ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a
fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a
másodfokú döntés közlésével. A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén
véglegessé válik a döntés az elsőfokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már
a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

41

§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő
testület bizottságai, a részönkormányzat testületé, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

A Mötv. 142/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a
polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a
másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2. pontjában és a Rendelet 15. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a Bizottság dönt a születési támogatás ügyekben.

A Bizottság a határozatát a fenti jogszabályhelyek, továbbá az Szt. 45. §-a, és az Ákr. 80. § (1) bekezdése,
valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Bizottság hatáskörét és illetékességét az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja és a 32/A. § (1) bekezdése,
továbbá a Rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2.
pontja állapítja meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

16.

§-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per
költség- és illetékmentes.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
108/2021. (IX. 29.) NOKSB határozata
H
J
kérelmező részére születési támogatás megállapításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) H

J

/születési neve:

., anyja neve:
ajtó szám alatti lakóhelyű kérelmező részére
neve:

/
/ születet!

___ _

:, született:
'
.

anyja

/ gyermekének születésére tekintettel 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint

születési támogatást

állapít

meg.

A Bizottság megkeresi Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy a fenti összegű születési támogatást pénzintézeti belföldi utalással az
pénzintézetnél vezetett

számlaszámra folyósítsa H

:J

részére.

E határozat a közlésekor véglegessé válik és végrehajtható.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.

Indokolás

I.

J

szülő

évű gyermekének születésére tekintettel 2021. július 22. napján

érkezett születési támogatás megállapítása iránti kérelmet nyújtott be.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 47. § (1) bekezdésében előírtak szerint
egyszeri születési támogatásra jogosult a gyermeket saját családjában nevelő kérelmező, ha
a) az újszülött gyermek az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és
b) a gyermeke születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás
nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen az I. kerületben él.

A Rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a születési támogatás összege gyermekenként 100 000 Ft.

A Rendelet 47. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a születési támogatás megállapítása iránti kérelem
a gyermek születését követő 90 napon belül nyújtható be.

A Rendelet 47. § (5)-(6) bekezdése értelmében a születési támogatás megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti életvitelszerű I. kerületben való lakás időtartamáról szóló
nyilatkozatot. A kérelem elbírálása során hivatalból be kell szerezni a területileg illetékes védőnő
igazolását arról, hogy a gyermeket a kérelmező I. kerületi saját háztartásában neveli.

Megállapítást nyert a kérelem és annak mellékleteként csatolt Rendelet szerinti nyilatkozat, valamint a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a központi személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült kivonatai alapján rendelkezésre álló adatok szerint,
hogy a támogatás megállapításéhoz szükséges feltételek fennállnak. A gyermek

lapján

született, így a születési támogatás iránti kérelem a gyermek születését követő 90 napon belül
benyújtásra került. A gyermek 2021. június 09. napjától kezdődően az I. kerületben a
ajtó szám alatt bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A szülőnek,

2017.

július 05. napjától bejelentett, érvényes lakóhelye van az I. kerületben a
ajtó szám alatt. A kérelmező csatolta kérelméhez a nyilatkozatát arról, hogy a gyermek
születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül az I.
kerületben lakóhellyel rendelkezett, valamint a gyermek születésekor és a gyermek születését
közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül életvitelszerűen az I. kerületben élt és jelenleg
is az I. kerületben él. A területileg illetékes védőnő igazolta a szülő és a gyermek I. kerületi életvitelszerű
tartózkodását és azt, hogy a gyermek, valamint a szülő a

ajtó

szám alatti címen él, továbbá a kérelmező szülő a gyermeket az I. kerületi saját háztartáséban neveli,
és a gyermek

napjától a gondozása alatt áll.

A kérelmező szülő a születési támogatásra jogosult, ezért a Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint határozott.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: Ákr.)

112. §-a

értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

Az Ákr. 113. § (1) bekezdése alapján kérelemre induló jogorvoslati eljárások a közigazgatási per és a
fellebbezési eljárás.

Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.

A kérelmező a benyújtott kérelmében nyilatkozott arról, hogy kérelmének helyt adó döntés esetén a
fellebbezés jogáról lemond.

Az Ákr. 82. § (1)-(3) bekezdése értelmében a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság mér - az e
törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével
áll be. Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik,
ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a
fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a
másodfokú döntés közlésével. A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén
véglegessé válik a döntés az elsőfokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már
a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX, törvény (a továbbiakban: Mötv.)

41.

§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő
testület bizottságai, a részönkormányzat testületé, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

A Mötv. 142/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a
polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a
másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2. pontjában és a Rendelet 15. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a Bizottság dönt a születési támogatás ügyekben.

A Bizottság a határozatát a fenti jogszabályhelyek, továbbá az Szt. 45. §-a, és az Ákr. 80. § (1) bekezdése,
valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Bizottság hatáskörét és illetékességét az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja és a 32/A. § (1) bekezdése,
továbbá a Rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2.
pontja állapítja meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

16.

§-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per
költség- és illetékmentes.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
109/2021. (IX. 29.) NOKSB határozata
P
OK
M
kérelmező részére születési támogatás megállapításéról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)?
született:

G

K

M

., anyja neve:

ajtó szám alatti lakóhelyű kérelmező részére
neve: .

_ /születési neve:
/

_

I

/ született:

, anyja

/ gyermekének születésére tekintettel 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint

születési támogatást

állapít

meg.

A Bizottság megkeresi Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy a fenti összegű születési támogatást pénzintézeti belföldi utalással az
pénzintézetnél vezetett

számlaszámra folyósítsa F

G

K

M

részére.

E határozat a közlésekor véglegessé válik és végrehajtható.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.
Indokolás

P

G

K

M

szülő

nevű gyermekének születésére tekintettel 2021. augusztus

26. napján érkezett születési támogatás megállapítása iránti kérelmet nyújtott be.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 47. § (1) bekezdésében előírtak szerint
egyszeri születési támogatásra jogosult a gyermeket saját családjában nevelő kérelmező, ha
a) az újszülött gyermek az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és
b) a gyermeke születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás
nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen az I, kerületben él.

A Rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a születési támogatás összege gyermekenként 100 000 Ft.

A Rendelet 47. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a születési támogatás megállapítása iránti kérelem
a gyermekszületését követő 90 napon belül nyújtható be.

A Rendelet 47. § (5)-(6) bekezdése értelmében a születési támogatás megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti életvitelszerű I. kerületben való lakás időtartamáról szóló
nyilatkozatot. A kérelem elbírálása során hivatalból be kell szerezni a területileg illetékes védőnő
igazolását arról, hogy a gyermeket a kérelmező I. kerületi saját háztartásában neveli.

Megállapítást nyert a kérelem és annak mellékleteként csatolt Rendelet szerinti nyilatkozat, valamint a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a központi személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült kivonatai alapján rendelkezésre álló adatok szerint,
hogy a támogatás megállapításához szükséges feltételek fennállnak. A gyermek

.......

napján

született, így a születési támogatás iránti kérelem a gyermek születését követő 90 napon belül
benyújtásra került. A gyermek 2021. július 17. napjától kezdődően az I. kerületben a
ajtó szám alatt bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A szülőnek,

^

2011.

november 11. napjától bejelentett, érvényes lakóhelye van az I. kerületben a
ajtó szám alatt. A kérelmező csatolta kérelméhez a nyilatkozatát arról, hogy a gyermek
születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül az I.
kerületben lakóhellyel rendelkezett, valamint a gyermek születésekor és a gyermek születését
közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül életvitelszerűen az I. kerületben élt és jelenleg
is az I. kerületben él. A területileg illetékes védőnő igazolta a szülő és a gyermek I. kerületi életvitelszerű
tartózkodását és azt, hogy a gyermek, valamint a szülő £

ajtó szám

alatti címen él, továbbá a kérelmező szülő a gyermeket az I. kerületi saját háztartásában neveli, és a
gyermek ~

napjától a gondozása alatt áll.

A kérelmező szülő a születési támogatásra jogosult, ezért a Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint határozott.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

112. §-a

értelmében a határozat ellen önálló jogon/oslatnak van helye.
Az Ákr. 113. § (1) bekezdése alapján kérelemre induló jogorvoslati eljárásoka közigazgatási per és a
fellebbezési eljárás.

Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.

A kérelmező a benyújtott kérelmében nyilatkozott arról, hogy kérelmének helyt adó döntés esetén a
fellebbezés jogáról lemond.

Az Ákr. 82. § (1)-(3) bekezdése értelmében a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e
törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével
áll oe. Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik,
ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a
fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a
másodfokú döntés közlésével. A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén
véglegessé válik a döntés az elsőfokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már
a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
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§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő
testület bizottságai, a részönkormányzat testületé, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

A Mötv. 142/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a

polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a
másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2. pontjában és a Rendelet 15. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a Bizottság dönt a születési támogatás ügyekben.
A Bizottság a határozatát a fenti jogszabályhelyek, továbbá az Szt. 45. §-a, és az Ákr. 80. § (1) bekezdése,
valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Bizottság hatáskörét és illetékességét az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja és a 32/A. § (1) bekezdése,
továbbá a Rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2.
pontja állapítja meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

16.

§-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per
költség- és illetékmentes.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
110/2021. flX. 29.1 NOKSB határozata
R
Á
kérelmező részére születési támogatás megállapításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) R
,

, anyja neve:

Á
/

szám alatti lakóhelyű kérelmező részére
neve:

'

'és

' születési neve:

.
/ született:

'

, született:

_
~

/született:

ajtó
., anyja

.,anyja neve:

I gyermekeinek születésére tekintettel gyermekenként 100 000 Ft, azaz egyszázezer
forint, összesen 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint születési támogatást

állapít

meg.

A Bizottság megkeresi Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy a fenti összesen 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint összegű születési támogatást pénzintézeti
belföldi utalással az
folyósítsa R'

Á

oénzintézetnél vezetett'

számlaszámra

részére.

E határozat a közlésekor véglegessé válik és végrehajtható.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.

Indokolás

R

Á

szülő

és

nevű gyermekeinek születésére tekintettel 2021.

augusztus 06. napján érkezett születési támogatás megállapítása iránti kérelmet nyújtott be.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 47. § (1) bekezdésében előírtak szerint
egyszeri születési támogatásra jogosult a gyermeket saját családjában nevelő kérelmező, ha
a) az újszülött gyermek az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és
b) a gyermeke születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás
nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen az I. kerületben él.

A Rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a születési támogatás összege gyermekenként 100 000 Ft.

A Rendelet 47. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a születési támogatás megállapítása iránti kérelem
a gyermekszületését követő 90 napon belül nyújtható be.

A Rendelet 47. § (5)-(6) bekezdése értelmében a születési támogatás megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti életvitelszerű I. kerületben való lakás időtartamáról szóló
nyilatkozatot. A kérelem elbírálása során hivatalból be kell szerezni a területileg illetékes védőnő
igazolását arról, hogy a gyermeket a kérelmező I. kerületi saját háztartásában neveli.

Megállapítást nyert a kérelem és annak mellékleteként csatolt Rendelet szerinti nyilatkozat, valamint a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a központi személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült kivonatai alapján rendelkezésre álló adatok szerint,
hogy a támogatás megállapításához szükséges feltételek fennállnak. A gyermekek

_

_

napján születtek, így a születési támogatás iránti kérelem a gyermekek születését követő 90 napon
belül benyújtásra került. A gyermekek 2021. augusztus 02. napjától kezdődően az I. kerületben a

f

ajtó szám alatt bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. A szülőnek,
; 2017. április 05. napjától bejelentett, érvényes lakóhelye van az I. kerületben a
. ajtó szám alatt. A kérelmező csatolta kérelméhez a nyilatkozatait
arról, hogy a gyermekek születésekor és a gyermekek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban
megszakítás nélkül az I. kerületben lakóhellyel rendelkezett, valamint a gyermekek születésekor és a
gyermekek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül életvitelszerűen az I.
kerületben élt és jelenleg is az I. kerületben él. A területileg illetékes védőnő igazolta a szülő és a
gyermekek I. kerületi életvitelszerű tartózkodását és azt, hogy a gyermekek, valamint a szülő a .
.

. ..

ajtó szám alatti címen élnek, továbbá a kérelmező szülő a

gyermekeket az I. kerületi saját háztartásában neveli, és a gyermekek ;

'

. napjától a

gondozása alatt állnak.

A kérelmező szülő a születési támogatásra jogosult, ezért a Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint határozott.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a
érteimében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

Az Ákr. 113, § (1) bekezdése alapján kérelemre induló jogorvoslati eljárások a közigazgatási per és a
fellebbezési eljárás.

Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.

A kérelmező a benyújtott kérelmében nyilatkozott arról, hogy kérelmének helyt adó döntés esetén a
fellebbezés jogáról lemond.

Az Ákr. 82. § (1)-(3) bekezdése értelmében a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e
törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével
áll be. Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik,
ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a
fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a
másodfokú döntés közlésével. A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén
véglegessé válik a döntés az elsőfokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már
a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

41.

§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő
testület bizottságai, a részönkormányzat testületé, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

A Mötv. 142/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a
polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a
másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2. pontjában és a Rendelet 15. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a Bizottság dönt a születési támogatás ügyekben.

A Bizottság a határozatát a fenti jogszabályhelyek, továbbá az Szt. 45. §-a, és az Ákr 80. § (1) bekezdése,
valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Bizottság hatáskörét és illetékességét az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja és a 32/A. § (1) bekezdése,
továbbá a Rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2.
pontja állapítja meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 16. §a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költségés illetékmentes.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
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Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) S
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A Bizottság megkeresi Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy a fenti összegű születési támogatást pénzintézeti belföldi utalással az
pénzintézetnél vezetett
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E határozat a közlésekor véglegessé válik és végrehajtható.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.

Indokolás
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L

szülő '

'

■' '

nevű gyermekének születésére tekintettel 2021

augusztus 25. napján érkezett születési támogatás megállapítása iránti kérelmet nyújtott be.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 47. § (1) bekezdésében előírtak szerint
egyszeri születési támogatásra jogosult a gyermeket saját családjában nevelő kérelmező, ha
a) az újszülött gyermek az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és
b) a gyermeke születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás
nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen az I. kerületben él.

A Rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a születési támogatás összege gyermekenként 100 000 Ft.

A Rendelet 47. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a születési támogatás megállapítása iránti kérelem
a gyermek születését követő 90 napon belül nyújtható be.

A Rendelet 47. § (5)-(6) bekezdése értelmében a születési támogatás megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti életvitelszerű I. kerületben való lakás időtartamáról szóló
nyilatkozatot. A kérelem elbírálása során hivatalból be kell szerezni a területileg illetékes védőnő
igazolását arról, hogy a gyermeket a kérelmező I. kerületi saját háztartásában neveli.

Megállapítást nyert a kérelem és annak mellékleteként csatolt Rendelet szerinti nyilatkozat, valamint a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a központi személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült kivonatai alapján rendelkezésre álló adatok szerint,
hogy a támogatás megállapításához szükséges feltételek fennállnak. A gyermek

_

napján

született, így a születési támogatás iránti kérelem a gyermek születését követő 90 napon belül
benyújtásra került. A gyermek 2021. július 30. napjától kezdődően az I. kerületben a

,

.

ajtó szám alatt bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A szülőnek,
2019. december 06. napjától bejelentett, érvényes lakóhelye van az I. kerületben a
ajtó szám alatt. A kérelmező csatolta kérelméhez a nyilatkozatát arról, hogy
a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül
az I. kerületben lakóhellyel rendelkezett, valamint a gyermek születésekor és a gyermek születését
közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül életvitelszerűen az I. kerületben élt és jelenleg

is az I. kerületben él. A területileg illetékes védőnő igazolta a szülő és a gyermek I. kerületi életvitelszerű
tartózkodását és azt, hogy a gyermek, valamint a szülő a
ajtó szám alatti címen él, továbbá a kérelmező szülő a gyermeket az I. kerületi saját háztartásában
neveli, és a gyermek

napjától a gondozása alatt áll.

A kérelmező szülő a születési támogatásra jogosult, ezért a Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint határozott.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

112. §-a

értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

Az Ákr. 113. § (1) bekezdése alapján kérelemre induló jogorvoslati eljárások a közigazgatási per és a
fellebbezési eljárás.

Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.

A kérelmező a benyújtott kérelmében nyilatkozott arról, hogy kérelmének helyt adó döntés esetén a
fellebbezés jogáról lemond.

Az Ákr. 82. § (1)-(3) bekezdése értelmében a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e
törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével
áll be. Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik,
ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a
fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a
másodfokú döntés közlésével. A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén
véglegessé válik a döntés az elsőfokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már
a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CUKXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

41.

§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő

testület bizottságai, a részönkormányzat testületé, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

A Mötv. 142/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a
polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a
másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI, 28.)
önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2. pontjában és a Rendelet 15. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a Bizottság dönt a születési támogatás ügyekben.

A Bizottság a határozatát a fenti jogszabályhelyek, továbbá az Szt. 45. §-a, és az Ákr. 80. § (1) bekezdése,
valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Bizottság hatáskörét és illetékességét az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja és a 32/A. § (1) bekezdése,
továbbá a Rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2.
pontja állapítja meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

16.

§-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per
költség- és illetékmentes.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
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Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Sz
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A Bizottság megkeresi Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy a fenti összegű születési támogatást pénzintézeti belföldi utalással az
vezetett
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A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
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szülő

i nevű gyermekének születésére tekintettel 2021. május 25. napján

érkezett születési támogatás megállapítása iránti kérelmet nyújtott be.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 47. § (1) bekezdésében előírtak szerint
egyszeri születési támogatásra jogosult a gyermeket saját családjában nevelő kérelmező, ha
a) az újszülött gyermek az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és
b) a gyermeke születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás
nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen az I. kerületben él.

A Rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a születési támogatás összege gyermekenként 100 000 Ft.

A Rendelet 47. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a születési támogatás megállapítása iránti kérelem
a gyermekszületését követő 90 napon belül nyújtható be.

A Rendelet 47. § (5)-(6) bekezdése értelmében a születési támogatás megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti életvitelszerű I. kerületben való lakás időtartamáról szóló
nyilatkozatot. A kérelem elbírálása során hivatalból be kell szerezni a területileg illetékes védőnő
igazolását arról, hogy a gyermeket a kérelmező I. kerületi saját háztartásában neveli.

Megállapítást nyert a kérelem és annak mellékleteként csatolt Rendelet szerinti nyilatkozat, valamint a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a központi személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült kivonatai alapján rendelkezésre álló adatok szerint,
hogy a támogatás megállapításához szükséges feltételek fennállnak. A gyermek

j

lapján

született, így a születési támogatás iránti kérelem a gyermek születését követő 90 napon belül
benyújtásra került. A gyermek 2021. május 03. napjától kezdődően az I. kerületben a
ajtó szám alatt bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A szülőnek

,

.

2017.

december 04. napjától bejelentett, érvényes lakóhelye van az I. kerületben a
ajtó szám alatt. A kérelmező csatolta kérelméhez a nyilatkozatát arról, hogy a gyermek
születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül az I.
kerületben lakóhellyel rendelkezett, valamint a gyermek születésekor és a gyermek születését
közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül életvitelszerűen az I. kerületben élt és jelenleg
is az I. kerületben él. A területileg illetékes védőnő igazolta a szülő és a gyermek I. kerületi életvitelszerű
tartózkodását és azt, hogy a gyermek, valamint a szülő a
alatti címen él, és a gyermek,

ajtó szám

napjától a gondozása alatt áll.

A kérelmező szülő a születési támogatásra jogosult, ezért a Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint határozott.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a
értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

Az Ákr. 113. § (1) bekezdése alapján kérelemre induló jogorvoslati eljárások a közigazgatási per és a
fellebbezési eljárás.

Az Ákr. 116. § (1 )-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.

A kérelmező a benyújtott kérelmében nyilatkozott arról, hogy kérelmének helyt adó döntés esetén a
fellebbezés jogáról lemond.

Az Ákr. 82. § (1M3) bekezdése értelmében a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e
törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével
áll be. Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik,
ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a
fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a
másodfokú döntés közlésével. A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén
véglegessé válik a döntés az elsőfokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már
a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41.
§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szen/ei biztosítják.
A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő
testület bizottságai, a részönkormányzat testületé, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

A Mötv. 142/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a
polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a
másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.)

önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2. pontjában és a Rendelet 15. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a Bizottság dönt a születési támogatás ügyekben.

A Bizottság a határozatát a fenti jogszabályhelyek, továbbá az Szt. 45. §-a, és az Ákr. 80. § (1) bekezdése,
valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Bizottság hatáskörét és illetékességét az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja és a 32/A. § (1) bekezdése,
továbbá a Rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2.
pontja állapítja meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

16.

§-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per
költség- és illetékmentes.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
113/2021. (IX. 290 NOKSB határozata
\

G

... L

R

<érelmező részére születési támogatás megállapításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) VG
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, született:
~

részére'

'

ü
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Rí

/ születési neve:

..

/'

anyja neve:
ajtó szám alatti lakóhelyű kérelmező

i/született: “

anyja neve:

születésére tekintettel 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint születési támogatást

állapít

meg.

/gyermekének

A Bizottság megkeresi Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy a fenti összegű születési támogatást pénzintézeti belföldi utalással az
pénzintézetnél vezetett

számlaszámra folyósítsa VG

.
L

R

részére.

E határozat a közlésekor véglegessé válik és végrehajtható.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.

Indokolás

VG

L

R

szülő

nevű gyermekének születésére tekintettel 2021.

július 20. napján érkezett születési támogatás megállapítása iránti kérelmet nyújtott be.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 47. § (1) bekezdésében előírtak szerint
egyszeri születési támogatásra jogosult a gyermeket saját családjában nevelő kérelmező, ha
a) az újszülött gyermek az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és
b) a gyermeke születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás
nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen az I. kerületben él.

A Rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a születési támogatás összege gyermekenként 100 000 Ft.

A Rendelet 47. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a születési támogatás megállapítása iránti kérelem
a gyermek születését követő 90 napon belül nyújtható be.

A Rendelet 47. § (5)-(6) bekezdése értelmében a születési támogatás megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti életvitelszerű I. kerületben való lakás időtartaméról szóló
nyilatkozatot. A kérelem elbírálása során hivatalból be kell szerezni a területileg illetékes védőnő
igazolását arról, hogy a gyermeket a kérelmező I. kerületi saját háztartásában neveli.

Megállapítást nyert, a kérelem és annak mellékleteként csatolt Rendelet szerinti nyilatkozat, valamint a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a központi személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült kivonatai alapján rendelkezésre álló adatok szerint,
hogy a támogatás megállapításához szükséges feltételek fennállnak. A gyermek

napján

született, így a születési támogatás iránti kérelem a gyermek születését követő 90 napon belül
benyújtásra került. A gyermek 2021. június 28. napjától kezdődően az I. kerületben a
ajtó szám alatt bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A szülőnek,

,

2018.

május 29. napjától bejelentett, érvényes lakóhelye van az I. kerületben a
ajtó szám alatt. A kérelmező csatolta kérelméhez a nyilatkozatát arról, hogy a gyermek
születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül az I.
kerületben lakóhellyel rendelkezett, valamint a gyermek születésekor és a gyermek születését
közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül életvitelszerűen az I. kerületben élt és jelenleg
is az I. kerületben él. A területileg illetékes védőnő igazolta a szülő és a gyermek I. kerületi életvitelszerű
tartózkodását és azt, hogy a gyermek, valamint a szülő a

_

íjtó

szám alatti címen él, továbbá a kérelmező szülő a gyermeket az I. kerületi saját háztartásában neveli,
és a gyermek

napjától a gondozása alatt áll.

A kérelmező szülő a születési támogatásra jogosult, ezért a Bizottság a rendelkező részben foglaltak
szerint határozott.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a
értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

Az Ákr. 113. § (1) bekezdése alapján kérelemre induló jogorvoslati eljárásoka közigazgatási per és a
fellebbezési eljárás.

Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.

A kérelmező a benyújtott kérelmében nyilatkozott arról, hogy kérelmének helyt adó döntés esetén a
fellebbezés jogáról lemond.

Az Ákr. 82. § (1)-(3) bekezdése értelmében a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e
törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével
áll be. Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik,
ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak vagy a
fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a
másodfokú döntés közlésével. A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén
véglegessé válik a döntés az elsőfokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már
a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

41.

§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő
testület bizottságai, a részönkormányzat testületé, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

A Mötv. 142/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a
polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a
másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatéról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2. pontjában és a Rendelet 15. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a Bizottság dönt a születési támogatás ügyekben.

A Bizottság a határozatát a fenti jogszabályhelyek, továbbá az Szt. 45. §-a, és az Ákr. 80. § (1) bekezdése,
valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Bizottság hatáskörét és illetékességét az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja és a 32/A. § (1) bekezdése,
továbbá a Rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2.
pontja állapítja meg.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

16.

§-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per
költség- és illetékmentes.

5.

Lakáshelyreállítási támogatás megállapítása iránti kérelem
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
114/2021. (IX. 29.) NOKSB határozata
Zs
Zs
lakás helyreállítási támogatás iránti kérelmének elutasításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Zs
született:

'

Zs

, anyja neve: I

/ születési neve:
/

,

.

_

ajtó szám alatti lakóhelyű kérelmező lakás helyreállítási támogatás megállapítása iránt benyújtott
kérelmét

elutasítja.

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületéhez címzett, de a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalban
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) benyújtható fellebbezéssel lehet élni.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.

INDOKOLÁS

Zs

Zs

2021. augusztus 03. napján érkezett lakás helyreállítási támogatás megállapítása

iránti kérelmet nyújtott be a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Család- és
Gyermekjóléti Szolgálatnál.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 42. § (1) bekezdésében előírtak szerint a lakás
helyreállítási támogatás a szociálisan rászoruló, létfenntartást! gondokkal küzdő időskorú, 65. életévét
betöltött személy, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
alapján aktív korúak ellátásában részesülő személy, valamint egy, vagy több gyermeket nevelő család
pénzbeli támogatása.

A Rendelet 42. § (4)-(5) bekezdéseiben előírtak alapján a lakás helyreállítási támogatás iránti kérelem a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központjánál (a
továbbiakban: Szolgáltatási Központ) székhelyén (1012 Budapest, Attila út 89.) nyújtható be
személyesen hivatali időben, vagy postai úton eljuttatható a fenti címre. A lakás helyreállítási támogatás
mértéke egy lakásra egy alkalommal legfeljebb 200 000 Ft.

A Rendelet 44. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a támogatás ugyanannak a személynek évente
egy alkalommal állapítható meg és a megállapítástól számított két éven belül ismételten nem
kérelmezhető. A lakás helyreállítási támogatás egy lakásra csak egy személynek állapítható meg.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Flivatal nyilvántartása, valamint a korábban kelt
döntés alapján megállapítást nyert, hogy Zs

Zs

részére a 2019. július 17. napján érkezett

kérelmére Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága a
2019. augusztus 28. napján megtartott ülésén a 88/2019. (Vili. 28.) NB számú határozattal 200 000 Ft
lakás helyreállítási támogatást állapított meg.

A kérelmező a 2021. augusztus 03. napján benyújtott kérelmét a korábbi megállapítástól számított két
éven belül nyújtotta be, a támogatás az újabb kérelmének előterjesztésekor a nevezett esetében nem
volt kérelmezhető, ezért a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint a kérelem elutasításéról
határozott.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a
értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

Az Ákr. 113. § (1) bekezdése alapján kérelemre induló jogorvoslati eljárások a közigazgatási per és a
fellebbezési eljárás.

Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.

Az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdéseiben előírtak alapján fellebbezni csak a megtámadott döntésre
vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül
adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak
olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy
arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt
napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41,
§ (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő
testület bizottságai, a részönkormányzat testületé, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati
hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

A Mötv. 142/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági
ügyben (a továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a
polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. Ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a
másodfokú hatóság és - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.8. pontjában és a Rendelet

15. § (2) bekezdésében

foglaltak alapján a Bizottság dönt a lakás helyreállítási támogatás ügyekben.

A Bizottság a határozatát a fenti jogszabályhelyek, továbbá a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 45. §-a, és az Ákr. 80. § (1) bekezdése,
valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Bizottság hatáskörét és illetékességét az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontja és a 32/A. § (1) bekezdése,
továbbá a Rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.8.
pontja állapítja meg.

Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

