BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának
2021. november 24-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
160/2021. (XI. 24.1 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. november 24-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyilvános ülésen:
1.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.
25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Gelencsér Ferenc alpolgármester

2.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

3.

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: Váradiné Naszályi Márta polgármester

4.

A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közművelődési
megállapodás, az 1014 Budapest, Országház utca 13. szám alatti Könyvtár átadása,
valamint a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság javára kötendő
vagyonhasznosítási szerződés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

5.

A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének
betöltéséhez szükséges pályázati kiírás
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

6.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

7.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Kókainé Dr Nagy Ágnes Helga között létrejött
feladat-ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

8.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Timár Dent Bt. között létrejött feladat
ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

9.

A koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző intézkedés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

10. Egyebek

Zárt ülésen:
1.

Iskolakezdési támogatás iránti kérelem elbírálásáról szóló határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó képviselő

2.

Temetési támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

3.

Iskolakezdési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

4.

Lakbértámogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

5.

Szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

6.

Születési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

7.

Mosható nadrágpelenka támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

1.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Gelencsér Ferenc alpolgármester

A bizottság 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
161/2021. (XI. 24.1 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.

2.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
162/2021. (XI. 24.) NOKSB határozata
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

és

működési

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága 2 igen, 4 nem szavazattal elutasításra javasolja a Képviselő-testületnek Gulyás Gergely
Kristóf „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 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
163/2021. (XI. 24.1 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 szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása" tárgyú előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.

3.

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: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
164/2021. (XI. 24.1 NOKSB határozata
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 módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága 2 igen, 5 nem szavazattal elutasításra javasolja a Képviselő-testületnek Dr. Sándor
Rétemé „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 módosításáról" tárgyú előterjesztéshez benyújtott képviselői
módosító indítványát.

A bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
165/2021. (XI. 24.1 NOKSB határozata
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 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 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.

4.

A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő
közművelődési megállapodás, az 1014 Budapest, Országház utca 13. szám alatti
Könyvtár átadása, valamint a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság javára kötendő vagyonhasznosítási szerződés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

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
166/2021. (XI. 24.1 NOKSB határozata
a közművelődési megállapodás megkötéséről, és az 1014 Budapest, Országház utca 13. szám alatti
Könyvtár intézményének átadásáról, valamint a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság javára vagyonhasznosítási szerződés megkötéséről

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 Társasággal kötendő közművelődési megállapodás, az 1014 Budapest,
Országház utca 13. szám alatti Könyvtár átadása, valamint a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság javára kötendő vagyonhasznosítási szerződés" tárgyú előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.

5.

A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű
tisztségének betöltéséhez szükséges pályázati kiírás
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Társaság

ügyvezetői

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
167/2021. (XI. 24.) NOKSB határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének betöltéséhez
szükséges pályázat kiírásáról
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 ügyvezetői tisztségének betöltéséhez szükséges pályázati kiírás" tárgyú
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot azzal, hogy az előkészítő bizottság tagjai Remenyik
Ildikó, Kovács László György és Marschall Máté képviselők legyenek.

6.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
168/2021. (XL 24.) NOKSB határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ alapító
okiratának 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 Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása" tárgyú
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

7.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Kókainé Dr. Nagy Ágnes Helga között létrejött
feladat-ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
169/2021. jXL 24.) NOKSB határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Kókainé Dr. Nagy Ágnes Helga 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 Kókainé Dr. Nagy Ágnes Helga között létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása"
tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

8.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Timár Dent Bt. között létrejött
feladat-ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
170/2021. (XI. 24.) NOKSB határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Timár Dent 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 Timár Dent Bt. között létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása" tárgyú
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

9.

A koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző intézkedés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
171/2021. (XI. 24.1 NOKSB határozata
a koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző intézkedésről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága 1 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás szavazattal elutasításra javasolja a Képviselő
testületnek „A koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző intézkedés" tárgyú előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot.

ZÁRT ÜLÉS:
1.

Iskolakezdési támogatás iránti kérelem elbírálásáról szóló határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó képviselő

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
172/2021. ÍXI. 24.) NOKSB határozata
Kun Viktor iskolakezdési támogatás iránti kérelme ügyében kelt 43/2021. (IX. 2.) NOKSB határozat ellen
benyújtott fellebbezés elutasításáról és a határozat helybenhagyásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Iskolakezdési támogatás iránti
kérelem elbírálásáról szóló határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása" tárgyú előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot.

2.

Temetési támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
173/2021. (XI. 24.1 NOKSB határozata
Dr. Molnár Tamás temetési támogatás megállapítása iránti kérelme ügyében kelt BDV/19369-2/2021.
számú elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elutasításáról és a határozat helybenhagyásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága 3 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elutasításra javasolja a Képviselő-testületnek
a „Temetési támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés
elbírálása" tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

3.

Iskolakezdési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
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
174/2021. (XI. 24.1 NOKSB határozata
B
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Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
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A Bizottság megkeresi a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy a fenti összesen 10 000 Ft, azaz tízezer forint összeget postai úton a fenti
'fó szám alatti címre folyósítsa, utalja Bi
V
Bi
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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?021. szeptember 15. 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 egyedülálló szülőként neveli egy általános iskolában tanuló gyermekét, aki után kéri az
iskolakezdési támogatás megállapítását. A kérelmező a kérelem mellé csatolta a családnak a kérelem
benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolásokat. A nevezett álláskereső, a kérelem
benyújtását megelőző 2021. augusztus hónapban aktív korúak ellátásaként 22 800 Ft foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesült. A család jövedelmét képezi még a gyermek után járó családi
pótlék, melynek összege havonta 13 700 Ft, és a kérelmező a gyermekek után gyermektartásdíjat nem
kap. Ennek megfelelően az összes jövedelem 36 500 Ft, így a kérelmező családjában az egy főre jutó
havi jövedelem 18 250 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.)
értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

112. §-a

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

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
175/2021. (XI. 24.) NOKSB határozata
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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 a
^
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pénzintézetnél vezetett'
számlaszámra folyósítsa Csutak Noémi részére.
E határozat a közlésekor véglegessé válik és végrehajtható.
A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.
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2021. szeptember 14. 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 öt 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 foglalkoztatási jogviszonyban
van, a kérelem benyújtását megelőző 2021. augusztus hónapban 275 000 Ft munkabérben részesült,
valamint részére 25 650 Ft gyermeknevelési támogatást folyósítottak. A család jövedelmét képezi még
a gyermekek után járó családi pótlék, melynek összege havonta 51 400 Ft, és a gyermekek után 2021.
augusztus hónapban fizetett 150 000 Ft gyermektartásdíj. Ennek megfelelően az összes jövedelem
502 050 Ft, így a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 83 675 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 gyermekek 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.)
értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

112. §-a

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

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
176/2021. (XI. 24.) NOKSB határozata
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Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
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A Bizottság megkeresi a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy a fenti összesen 30 000 Ft, azaz harmincezer forint összeget bankszámlára utalással az
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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.
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2021. szeptember 10. 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 házastársával, továbbá egy középiskolában és kettő általános iskolában tanuló, valamint
egy nem iskoláskorú gyermekével él együtt. A nevezett az általános iskolában és a középiskolában
tanuló gyermekei után kéri az iskolakezdési támogatás megállapítását. A kérelmező a kérelem mellé
csatolta a szükséges iratokat, mellékleteket és a családnak a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelméről szóló igazolásokat. A nevezett munkaviszonyban van, a kérelem benyújtását megelőző
hónapban 324 329 Ft munkabérben részesült. A kérelmező házastársa foglalkoztatási jogviszonyban
van, 2021. augusztus hónapban 219 000 Ft munkabérben részesült. A család jövedelmét képezi még
a gyermekek után járó családi pótlék, melynek összege havonta 64 000 Ft. Ennek megfelelően az
összes jövedelem 607 329 Ft, így a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 101 222 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 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 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 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.
Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
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A Bizottság megkeresi a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy a fenti összesen 30 000 Ft, azaz harmincezer forint összeget bankszámlára utalással az
.
lénzintézetnél vezetett
számlaszámra folyósítsa K
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.
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2021. szeptember 14. 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 házastársával és három általános iskolában tanuló 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. A nevezett rendszeres pénzellátásként
gyermeknevelési támogatásban részesül, melynek összege havonta 25 650 Ft. A kérelmező házastársa
foglalkoztatási jogviszonyban van, a kérelem benyújtását megelőző 2021. augusztus hónapban
370 320 Ft munkabérben részesült. A család jövedelmét képezi még a gyermekek után járó családi
pótlék, melynek összege havonta 48 000 Ft. Ennek megfelelően az összes jövedelem 443 970 Ft, így a
kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 88 794 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 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 ét. 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 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 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.
Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
178/2021. fXL 24.) NOKSB határozata
Ki
M
részére iskolakezdési támogatás megállapításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) K
M
/ születési neve:
'
‘
r
született:
"
, anyja neve:
ajtó szám alatti lakóhelyű és
. ajtó szám alatti
tartózkodási helyű kérelmező iskolakezdési támogatás meganapitása iránti kérelmének
helyt

ad

és részére
_
/ született:
gyermeke után 10 000 Ft, azaz tízezer forint, és

..

anyja neve:

_ _
/ 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,
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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.
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2021. augusztus 30. 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 egyedülálló szülőként neveli egy általános iskolában és egy középiskolában 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 foglalkoztatási jogviszonyban van, a kérelem benyújtását megelőző 2021. július hónapban
70 445 Ft munkabérben részesült. Ezen felül a család jövedelmét képezi még a gyermekek után járó
családi pótlék, melynek összege havonta 29 600 Ft. A nevezett a gyermekek után gyermektartásdíjat
nem kap. Ennek megfelelően az összes jövedelem 100 045 Ft, így a kérelmező családjában az egy főre
jutó havi jövedelem 33 348 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 gyermekek 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. 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 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 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 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.
Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
179/2021. (XI. 24.) NOKSB határozata
Ki
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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
E
/ szülptési neve:
izületett:
)., anyja neve:
/
'
ajtó szám alatti lakóhelyű
kérelmező iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmének
helyt
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és részére
_ ;/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 10 000 Ft, azaz tízezer forint összeget postai úton a fenti '
' ajtó szám alatti címre folyósítsa, utalja Ki
E
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
E' 2021. szeptember 14. 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 egyedülálló szülőként neveli egy középiskolában tanuló gyermekét, aki után kéri az
iskolakezdési támogatás megállapítását. A kérelmező a kérelem mellé csatolta a családnak a kérelem
benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolásokat. K
E
vállalkozó, így a kérelem
benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap jövedelme alapján kell megállapítani a vállalkozásból
származó egyhavi átlagjövedelmét. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó-és
Vámigazgatóságának igazolása alapján a nevezettnek 2020. évben 1 436 884 Ft összevontan és
168 709 Ft elkülönülten adózó jövedelme volt, és az adózónak a 2020. évben a jövedelmei után
120 883 Ft személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezett. A kérelmező 2020. évben
254 000 Ft járulékot fizetett, amely összeggel csökkenteni kell a jövedelmet. A kérelmező 2021 .január
augusztus hónapokban az igazolások és a nyilatkozata alapján összesen 262 782 Ft vállalkozásból
származó jövedelemmel rendelkezett, így a nevezettnek 12 hónap alatt összesen a személyi
jövedelemadóval már csökkentett 757 702 Ft jövedelme származott. Kutas Editnek a rendelkezésre
álló adószámla kivonat alapján ebből az összegből 2020. évben 254 000 Ft járulékfizetési
kötelezettsége volt, így a figyelembe vehető jövedelem 503 702 Ft.
A kérelmezőnek az 503 702 Ft összeg alapján az egy havi átlagjövedelme 41 975 Ft. Ezen felül a család
jövedelmét képezi még a gyermek után járó családi pótlék, melynek összege havonta 13 700 Ft, és a
gyermek után fizetett havi 35 000 Ft gyermektartásdíj. A kérelmező a vállalkozása mellett foglalkoztatási
jogviszonyt is létesített, amely alapján a kérelem benyújtását megelőző hónapban 163 735 Ft
munkabért kapott. Ennek megfelelően az összes jövedelem 254 410 Ft, igya kérelmező családjában az
egy főre jutó havi jövedelem 127 205 Ft volt, amely nem haladja 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 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 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.

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

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
180/2021. (XI. 24.) NOKSB határozata
LE
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iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) LE
N
/ születési neve:
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., anyja neve:
/
ajtó szám alatti lakóhelyű kérelmező iskolakezdési 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 Bizottságnál 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
LE
N
2021. szeptember 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 egyedülálló szülőként neveli egy általános iskolában tanuló gyermekét, aki 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, a kérelem benyújtását megelőző 2021. augusztus hónapban 318 454 Ft munkabérben részesült.
Ezenfelül a család jövedelmét képezi még a gyermek után járó családi pótlék, melynek összege havonta
13 700 Ft, és a gyermek után fizetett havi 33 333 Ft gyermektartásdíj. Ennek megfelelően az összes
jövedelem 365 487 Ft, így a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 182 744 Ft, amely
meghaladja 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 meghaladja a Rendeletben
jogosultsági feltételként előírt egy főre jutó havi jövedelmet, ezért az iskolakezdési támogatásra nem
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.
Az Ákr. 118. § (1)-(4) bekezdései 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 fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a
fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra
egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.
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 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 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.
Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
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A Bizottság megkeresi a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy a fenti összesen 10 000 Ft, azaz tízezer forint öss^eaPt bankszámlára utalással az
pénzintézetnél vezetett
számlaszámra folyósítsa, utalja M'
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
M
M,
?021. szeptember 15. 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 házastársával, valamint egy felnőtt korú, tovább egy általános iskolában tanuló és egy nem
iskoláskorú gyermekével él együtt. A nevezett az általános iskolában tanuló'
nevű gyermek
után kéri az iskolakezdési támogatás megállapítását. A felnőtt korú
'
gyermeke
napján született, így betöltötte a 20. életévét. A becsatolt igazolás alapján
az EFEB Felnőttoktatási Központ Kft. által szervezett tanfolyam résztvevője. A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)4. § (1) bekezdés c)-d) pontjában
foglaltak alapján a család egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozók közössége. Közeli hozzátartozó a házastárs, az élettárs, a húszévesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi
nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban:
nevelt gyermek). Ennek megfelelően
'
la család egy főre jutó havi jövedelmének
megállapítása során nem vehető figyelembe.
A kérelmező a kérelem mellé csatolta a családnak a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről
szóló igazolásokat. M
M,
vállalkozó, így a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12
hónap jövedelme alapján kell megállapítani a vállalkozásból származó egyhavi átlagjövedelmét. A
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó-és Vámigazgatóságának igazolása alapján a
nevezettnek 2020. évben 377 699 Ft összevontan adózó és 161 000 Ft egyéni vállalkozásból származó,
kisadózó vállalkozói adó hatálya alá tartozó jövedelme volt, és az adózónak a 2020. évben a jövedelmei
után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. A kérelmező 2021. január
augusztus hónapokban a nyilatkozata alapján 0 Ft vállalkozásból származó jövedelemmel rendelkezett,
így a nevezettnek 12 hónap alatt összesen 179 568 Ft jövedelme származott. A kérelmezőnek a
179 568 Ft összeg alapján az egy havi átlagjövedelme 27 921 Ft volt. Ezen kívül a nevezett gyermekek
otthongondozási díjában részesül, melynek összege havonta 132 585 Ft.
A kérelmező házastársa foglalkoztatási jogviszonyban van, a kérelem benyújtását megelőző 2021.
augusztus hónapban 119 799 Ft munkabérben és 25 650 Ft gyermekgondozási segélyben részesült. A
család jövedelmét képezi még a gyermekek után járó családi pótlék, melynek összege havonta 36 600
Ft, és a
gyermek után fizetett és figyelembe vehető havi 27 000 Ft gyermektartásdíj. Ennek
megfelelően az összes jövedelem 356 598 Ft, így a kérelmező családjában az egy főre jutó havi

jövedelem 89 150 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 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.
Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
182/2021. (XI. 24.) NOKSB határozata
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A Bizottság megkeresi a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját,
hogy a fenti összesen 20 000 Ft, azaz húszezer forint összeget bankszámlára utalással az
pénzintézetnél vezetett
'
'
számlaszámra folyósítsa V,
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
V
K
2021. szeptember 15. 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 egyedülálló szülőként neveli kettő középiskolában 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. V
K
vállalkozó, így a kérelem
benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap jövedelme alapján kell megállapítani a vállalkozásból
származó egyhavi átlagjövedelmét. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó-és
Vámigazgatóságának igazolása alapján a nevezettnek 2020. évben 458 813 Ft összevontan adózó
jövedelme volt, és az adózónak a 2020. évben a jövedelmei után 67 922 Ft személyi jövedelemadó
fizetési kötelezettsége keletkezett. A nevezettnek 12 hónap alatt összesen a személyi jövedelemadóval
már csökkentett 387 248 Ft jövedelme származott.
A kérelmezőnek a 387 248 Ft összeg alapján az egy havi átlagjövedelme 32 271 Ft. Ezen felül a család
jövedelmét képezi még a gyermekek után járó családi pótlék, melynek összege havonta 26 600 Ft. A
nevezett a gyermekek után gyermektartásdíjat nem kap. Ennek megfelelően az összes jövedelem
58 874 Ft, így a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 19 625 Ft, amely nem haladja
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át (128 250 Ft). A központi személyiadatés lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült kivonatok alapján a támogatással érintett gyermekek
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 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 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.
Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

4.

Lakbértámogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem elbírálása
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
183/2021. (XI. 24.) NOKSB határozata
N,
V
részére lakbértámogatás megállapításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) N.
V
/ születési neve:
született:
anyja neve:
i!
_
ajtó szám alatti lakóhelyű kérelmező lakbértámogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmének
helyt

ad

és részére 2021. október 01. napjától kezdődően 2022. szeptember 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.
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2021. október 01. napján érkezett lakbértámogatás megállapítása iránti kérelmet nyújtott

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről 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 rokkantsági ellátásban
részesül, melynek összege a kérelem benyújtását megelőző 2021. szeptember hónapban 55 740 Ft
volt. A kérelem mellé csatolt vagyonnyilatkozat alapján a kérelmező vagyonnal nem rendelkezik. Az
ingatlankezelő lakbérértesítője alapján a fizetendő lakbér összege 16 932 Ft.
Megállapítást nyert, hogy a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 55 740 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 16 932 Ft, amely meghaladja a kérelmező
jövedelmének (55 740 Ft) 20 %-át (11 148 Ft.) és igazolható módon létfenntartását veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan illetve tartósan létfenntartási gonddal küzd. A kérelmező
korábban a BDV/39358-4/2020. számú határozat alapján 2020. október 01. napjától 2021. szeptember
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 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.
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 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 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.
Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

5.

Szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
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
184/2021. (XI. 24.') NOKSB határozata
Cs
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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) Cs
N
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.
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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 45 600 Ft, azaz negyvenötezer-hatszáz forint összeget pénzintézeti
belföldi utalással a MagNet Bank pénzintézetnél vezetett
számlaszámra
folyósítsa Cs
N
részére.
E határozat a közlésekor véglegessé válik és végrehajtható.
A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.
Indokolás

Cs
N
2021. szeptember 14. 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 tanév végétől szeptember 30-ig nyújthatja be.
A kérelmező egyedülálló szülőként neveli négy általános iskolában és egy középiskolában tanuló
gyermekét. A nevezett három általános iskolában és a középiskolában tanuló gyermekei részére kéri a
szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítását. A kérelmező a kérelem mellé csatolta a szükséges
iratokat, mellékleteket és a családnak a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló
igazolásokat. A nevezett foglalkoztatási jogviszonyban van, a kérelem benyújtását megelőző 2021.
augusztus hónapban 275 000 Ft munkabérben részesült, valamint részére 25 650 Ft gyermeknevelési
támogatást folyósítottak. A család jövedelmét képezi még a gyermekek után járó családi pótlék,
melynek összege havonta 51 400 Ft, és a gyermekek után 2021. augusztus hónapban fizetett 150 000
Ft gyermektartásdíj. Ennek megfelelően az összes jövedelem 502 050 Ft, így a kérelmező családjában
az egy főre jutó havi jövedelem 83 675 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, 7,
előző tanév tantárgyi átlaga 4,
5,
. előző tanév tantárgyi átlaga 4, 5, és1
előző tanév tantárgyi
átlaga 4, 8, amely eléri, 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 ösztöndíj'ra 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 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 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.

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

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
185/2021. fXI. 24.1 NOKSB határozata
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szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása iránti kérelmének elutasításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) D,
S'
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anyja neve:
'
ajtó szám alatti lakóhelyű és
. ajtó szám alatti tartózkodási helyű
kérelmező szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása iránt benyújtott kérelmét
el utasítja.
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületéhez címzett, de a Bizottságnál 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
D
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2021. szeptember 27. 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 házastársával, továbbá egy középiskolában és kettő általános iskolában tanuló, valamint
egy nem iskoláskorú gyermekével él együtt. A nevezett az általános iskolában tanuló I _
nevű gyermeke részére kéri a szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítását.
A kérelmező a kérelem mellé csatolta a szükséges iratokat, mellékleteket és a családnak a kérelem
benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolásokat. A nevezett munkaviszonyban van, a
kérelem benyújtását megelőző hónapban 324 329 Ft munkabérben részesült. A kérelmező házastársa
foglalkoztatási jogviszonyban van, 2021. augusztus hónapban 219 000 Ft munkabérben részesült. A
család jövedelmét képezi még a gyermekek után járó családi pótlék, melynek összege havonta 64 000
Ft. Ennek megfelelően az összes jövedelem 607 329 Ft, így a kérelmező családjában az egy főre jutó
havi jövedelem 101 222 Ft, amely meghaladja 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, 8, amely meghaladja a 4,5 átlagot.
Megállapítást nyert, hogy a kérelmező a szükséges iratokat, igazolásokat benyújtotta, a családjában az
egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a Rendeletben jogosultsági feltételként előírt egy főre jutó
havi jövedelmet, így a tanuló, gyermek a szociális tanulmányi ösztöndíjra nem 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.
Az Ákr. 118. § (1)-(4) bekezdései 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 fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a
fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra
egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.
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 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 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.
Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
186/2021. (XI. 24.) 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) Fi
E
/ születési neve:
_
■, született:
., anyja neve:
'
~
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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 havonta a fenti 11 400 Ft, azaz tizenegyezer-négyszáz forint összegű szociális tanulmányi
ösztöndíjat pénzintézeti belföldi utalással a
pénzintézetnél vezetett
számlaszámra folyósítsa F<
E
részére.
E határozat a közlésekor véglegessé válik és végrehajtható.
A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.
Indokolás
F
E
2021. szeptember 17. 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 házastársával, valamint egy 19 éves felsőoktatási intézményben nappali tagozaton
tanulmányokat folytató és egy középiskolában tanuló gyermekével él együtt. A kérelmező a kérelem
mellé csatolta a szükséges iratokat, mellékleteket és a családnak a kérelem benyújtását megelőző
hónap jövedelméről szóló igazolásokat. Ft
'
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vállalkozó, így a kérelem benyújtását
közvetlenül megelőző 12 hónap jövedelme alapján kell megállapítani a vállalkozásból származó egyhavi
átlagjövedelmét. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó-és Vámigazgatóságának igazolása
alapján a nevezettnek 2020. évben 1 135 714 Ft összevontan adózó jövedelme volt, és az adózónak a
2020. évben a jövedelmei után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. A
kérelmező 2021. január-augusztus hónapokban a nyilatkozata alapján 742 540 Ft vállalkozásból
származó jövedelemmel rendelkezett, így a nevezettnek 12 hónap alatt összesen 1 121 112 Ft

jövedelme származott. A kérelmezőnek az 1 121 112 Ft összeg alapján az egy havi átlagjövedelme
93 426 Ft volt.
A kérelmező házastársa szintén vállalkozó, így a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap
jövedelme alapján kell megállapítani a vállalkozásból származó egyhavi átlagjövedelmét. A Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó-és Vámigazgatóságának igazolása alapján a nevezettnek
2020. évben 1 060 000 Ft összevontan adózó jövedelme volt, és az adózónak a 2020. évben a
jövedelmei után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. A kérelmező
házastársának 2021. január-augusztus hónapokban a nyilatkozata alapján 649 390 Ft vállalkozásból
származó jövedelemmel rendelkezett, így a nevezettnek 12 hónap alatt összesen 1 002 722 Ft
jövedelme származott.
az 1 121 112 Ft összeg alapján az egy havi átlagjövedelme
93 426 Ft volt. A család jövedelmét képezi még a gyermek után járó családi pótlék, melynek összege
havonta 12 200 Ft, Ennek megfelelően az összes jövedelem 189 186 Ft, így a kérelmező családjában az
egy főre jutó havi jövedelem 63 062 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, 7, amely meghaladja a 4,5 átlagot.
Megállapítást nyert, hogy a kérelmező a szükséges iratokat, igazolásokat benyújtotta, a családjában az
egyfőrejutó havi jövedelem nem haladja mega Rendeletben előírtjövedelmet. 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. 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 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 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 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.
Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
187/2021. (XI. 24.) 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) H.
K
/ születési neve
i, született:
., anyja neve:
/
. ajtó
szám alatti lakóhelyű kérelmező szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása iránti kérelmének
helyt ad
és
/ született:
tanuló, valamint
‘

, anyja neve:

/ született:

, anyja neve:

j

/ általános iskola

/ 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 22 800 Ft, azaz huszonkettőezer-nyolcszáz forint összeget
pénzintézeti belföldi utalással az
' “
pénzintézetnél vezetett
számlaszámra folyósítsa H
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
H
K
2021. szeptember 30. 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 és három általános iskolában tanuló, valamint egy még nem iskoláskorú
gyermekével él együtt. A nevezett két általános iskolában tanuló gyermeke részére 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 nevezett
foglalkoztatási jogviszonyban áll, a kérelem benyújtásét megelőző hónapban 173 058 Ft munkabérben
és 25 650 Ft gyermeknevelési támogatásban részesült. A kérelmező házastársa 2021. augusztus
hónapban 197 100 Ft munkabért kapott, valamint a család jövedelmét képezi még a gyermekek után

járó havi 64 000 Ft családi pótlék. Ennek megfelelően az összes jövedelem 459 808 Ft, így a kérelmező
családjában az egy főre jutó havi jövedelem 76 635 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 tanév tantárgyi átlaga 4, 8, 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. 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 mér
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. Fia 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 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 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.
Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
188/2021. fXI, 24.) NOKSB határozata
H
IV
szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása iránti kérelmének elutasításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) H
M
/ születési neve: I
' i. született:
______
., anyja neve:
/
ajtó szám alatti lakóhelyű kérelmező szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása iránt benyújtott
kérelmét
el utasítja.
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületéhez címzett, de a Bizottságnál 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
H
M
2021. szeptember 27. 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 házastársával, valamint három felnőtt korú és egy középiskolában tanuló gyermekével él
együtt. A nevezett a középiskolában tanuló ;
nevű gyermeke részére kéri a szociális
tanulmányi ösztöndíj megállapítását. A felnőtt korú
gyermeke 1996. június 12. napján
született, így betöltötte a 25. életévét, a szintén felnőtt korú
1997. június 06. napján
született, így betöltötte a 24. életévét. A becsatolt jogviszony-igazolás alapján
hallgatói
jogviszonya a
~
felsőoktatási intézménynél passzív, szünetelő. A szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés c)-d) pontjában
foglaltak alapján a család egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozók közössége. Közeli hozzátartozó a házastárs, az élettárs, a húszévesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi
nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban:
nevelt gyermek). Ennek megfelelően a huszonöt évesnél idősebb
valamint a 24 éves
mivel felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat nem folytat, a család
egy főre jutó havi jövedelmének megállapítása során nem vehető figyelembe.
A kérelmező a kérelem mellé csatolta a szükséges iratokat, mellékleteket és a családnak a kérelem
benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolásokat. A nevezett foglalkoztatási jogviszonyban
van, a kérelem benyújtását megelőző hónapban 320 872 Ft munkabérben részesült. A kérelmező
házastársa álláskereső, a büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata alapján a kérelem
benyújtását megelőző hónapban semmilyen jövedelemmel nem rendelkezett és rendszeres
pénzellátásban nem részesült. A család jövedelmét képezi még a gyermek után járó családi pótlék,
melynek összege havonta 23 300 Ft. Ennek megfelelően az összes jövedelem 344 172 Ft, így a
kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 86 043 Ft, amely meghaladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85 500 Ft).
Az iskola által hitelesített megelőző tanév bizonyítványáról készített hitelesített másolat alapján
a előző tanév tantárgyi átlaga 4, 8, amely meghaladja a 4,5 átlagot.
Megállapítást nyert, hogy a kérelmező a szükséges iratokat, igazolásokat benyújtotta, a családjában az
egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a Rendeletben jogosultsági feltételként előírt egy főre jutó

havi jövedelmet, így a tanuló, gyermek a szociális tanulmányi ösztöndíjra nem 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.
Az Ákr. 118. § (1)-(4) bekezdései 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 fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a
fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra
egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.
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 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 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.
Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
189/2021. (XI. 24.) NOKSB határozata
M
M
szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása iránti kérelmének elutasításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)
M
/ születési neve:
'
született:
,
., anyja neve: "
/
'
ajtó
szám alatti lakóhelyű kérelmező szociális tanulmányi ösztöndíj 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 Bizottságnál 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
M,
M
2021. szeptember 21. 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 házastársával, valamint egy felnőtt korú, tovább egy általános iskolában tanuló és egy nem
iskoláskorú gyermekével él együtt. A nevezett az általános iskolában tanuló
nevű gyermeke
részére kéri a szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítását. A felnőtt korú
gyermeke 2021. május 01. napján született, így betöltötte a 20. életévét. A becsatolt igazolás alapján
I az EFEB Felnőttoktatási Központ Kft. által szervezett tanfolyam résztvevője. A
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés c)-d)
pontjában foglaltak alapján a család egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos
szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. Közeli hozzátartozó a házastárs, az élettárs, a
húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk.
szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt
gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek). Ennek megfelelően
a család egy főre
jutó havi jövedelmének megállapítása során nem vehető figyelembe.
A kérelmező a kérelem mellé csatolta a szükséges iratokat, mellékleteket és a családnak a kérelem
benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolásokat. M
VI,
vállalkozó, így a kérelem
benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap jövedelme alapján kell megállapítani a vállalkozásból
származó egyhavi átlagjövedelmét. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó-és
Vámigazgatóságának igazolása alapján a nevezettnek 2020. évben 377 699 Ft összevontan adózó és
161 000 Ft egyéni vállalkozásból származó, kisadózó vállalkozói adó hatálya alá tartozó jövedelme volt,
és az adózónak a 2020. évben a jövedelmei után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége nem
keletkezett. A kérelmező 2021. január-augusztus hónapokban a nyilatkozata alapján 0 Ft vállalkozásból
származó jövedelemmel rendelkezett, így a nevezettnek 12 hónap alatt összesen 179 568 Ft jövedelme
származott. A kérelmezőnek a 179 568 Ft összeg alapján az egy havi átlagjövedelme 27 921 Ft volt.
Ezen kívül a nevezett rendszeres pénzellátásként gyermekek otthongondozási díjában részesül,
melynek összege havonta 132 585 Ft. A kérelmező házastársa foglalkoztatási jogviszonyban van, a
kérelem benyújtását megelőző 2021. augusztus hónapban 119 799 Ft munkabérben és 25 650 Ft
gyermekgondozási segélyben részesült. A család jövedelmét képezi még a gyermekek után járó családi
pótlék, melynek összege havonta 36 600 Ft, és a
gyermek után fizetett és figyelembe
vehető havi 27 000 Ft gyermektartásdíj. Ennek megfelelően az összes jövedelem 356 598 Ft, így a
kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 89 150 Ft, amely meghaladja 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, 8, amely meghaladja a 4,5 átlagot.
Megállapítást nyert, hogy a kérelmező a szükséges iratokat, igazolásokat benyújtotta, a családjában az
egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a Rendeletben jogosultsági feltételként előírt egy főre jutó
havi jövedelmet, így a tanuló, gyermek a szociális tanulmányi ösztöndíjra nem 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.
Az Ákr. 118. § (1)-(4) bekezdései 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 fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a
fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra
egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.
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 a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi Ili. 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 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.
Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
190/2021. (XI. 24.) NOKSB határozata
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középiskolai tanuló

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 22 800 Ft, azaz huszonkettőezer-nyolcszáz forint összeget
pénzintézeti belföldi utalással az
: pénzintézetnél vezetett
számlaszámra folyósítsa V,
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
V
K
2021. szeptember 30. 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 tanév végétől szeptember 30-ig nyújthatja be.
A kérelmező egyedülálló szülőként neveli kettő középiskolában tanuló gyermekét, akik részére 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. V
K
vállalkozó, így a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap
jövedelme alapján kell megállapítani a vállalkozásból származó egyhavi átlagjövedelmét. A Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó-és Vámigazgatóságának igazolása alapján a nevezettnek
2020. évben 458 813 Ft összevontan adózó jövedelme volt, és az adózónak a 2020. évben a jövedelmei
után 67 922 Ft személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezett. A nevezettnek 12 hónap alatt
összesen a személyi jövedelemadóval már csökkentett 387 248 Ft jövedelme származott.
A kérelmezőnek a 387 248 Ft összeg alapján az egy havi átlagjövedelme 32 271 Ft. Ezen felül a család
jövedelmét képezi még a gyermekek után járó családi pótlék, melynek összege havonta 26 600 Ft. A
nevezett a gyermekek után gyermektartásdíjat nem kap. Ennek megfelelően az összes jövedelem
58 874 Ft, így a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 19 625 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 5, 0, ét
^
előző tanév tantárgyi átlaga 5, 0, 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.)
értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

112. §-a

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

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
191/2021. (XI. 24.) NOKSB határozata
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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 22 800 Ft, azaz huszonkettőezer-nyolcszáz forint összeget postai
úton a fenti
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~
ajtó szám alatti címre folyósítsa, utalja Zs
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. szeptember 09. 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 tanév végétől szeptember 30-ig nyújthatja be.
A kérelmező a házastársával, valamint kettő nem iskolás és három általános iskoláskorú gyermekével
él együtt. A nevezett kettő általános iskolában tanuló gyermeke részére kéri a szociális tanulmányi
ösztöndíj megállapítását. A kérelmező a kérelem mellé csatolta a szükséges iratokat, mellékleteket és
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 81 782 Ft jövedelme
származott. A kérelmező házastársa részére 2021. augusztus 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
231 937 Ft, így a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 33 134 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 tanév tantárgyi átlaga 4, 8,
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. 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 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 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 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.
Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

6.

Születési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
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
192/2021. (XL 24.) NOKSB határozata
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születési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) K
-R
H
/ születési neve:
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, anyja neve: ~
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. ajtó szám alatti lakóhelyű kérelmező
' zületett:
.
anyja neve: I
/ 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 Bizottságnál 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
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H
szülő
nevű gyermekének születésére tekintettel 2021.
szeptember 17. 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 1. 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 2021. szeptember 17. napján benyújtott kérelem és a Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi
Hivatalának
a
központi
személyiadatés
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 nem a gyermek születését követő 90 napon
belül, 2021. szeptember 15. napjáig került benyújtásra.
A rendelkezésre álló adatok szerint a születési támogatás megállapítása iránti kérelem a gyermek
születését követő 90 nap elteltével került benyújtásra, a kérelem elkésett, 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)-(4) bekezdései 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 fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn
belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza,
arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.
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 a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi Ili. 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 2.3.2.
pontja állapítja meg.
Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
193/2021. (XI. 24.) NOKSB határozata
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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
’ számlaszámra folyósítsa Li
G
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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nevű gyermekének születésére tekintettel 2021. szeptember 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 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. ,
'
napjától kezdődően az I. kerületben a
,
ajtó szám alatt bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A szülőnek,
2021. január 18. 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 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 2.3.2.
pontja állapítja meg.

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

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
194/2021. (XI. 24.) NOKSB határozata
M
Oi
kérelmező részére születési támogatás megállapításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) M
O
/ születési neve:
született:
anyja neve:
/'
" '
. ajtó szám alatti lakóhelyű kérelmező részére
/ született:
____
anyja neve:
, / 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 Raiffeisen Bank
pénzintézetnél vezetett
számlaszámra folyósítsa M
O
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
O
szülő
nevű gyermekének születésére tekintettel 2021. október 01.
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 gyermekszületését követő 90 napon belül
benyújtásra került. A gyermek 2021.
napjától kezdődően az I. kerületben a
_
. ajtó szám alatt bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A szülőnek,
.
2020. febr"-^ 'in 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
'
)jtó szám alatti címen él, továbbá a kérelmező
szülő a gyermeket az I. kerületi saját háztartásában neveli, és a gyermek 2021.
'
apjától
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 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 2.3.2.
pontja állapítja meg.
Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
195/2021. (XI. 240 NOKSB határozata
M
D
'zületési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) M
0,
' születési neve
a, született:
'
*■ '"
_.
, anyja neve:
/'
'
ajtó szám alatti lakóhelyű és
ajtó szám alatti
tartózkodási helyű kérelmező
‘
"
i /született:
D., anyja
neve: f
/ 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 Bizottságnál 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
M

D,

szülő ~

i nevű gyermekének születésére tekintettel 2021. szeptember

24. 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 1. 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 naoon belül benyújtásra került. A gyermek 2021.
'■
napjától kezdődően a
l ajtó szám alatt rendelkezik bejelentett lakóhellyel és
bejelentett tartózkodási helye 2021. szeptember 15. napjától a
_ _
ajtó szám alatt található. A szülőnek,
' 1 2019, november iB. napjaiul a
,
...
'
ajtó szám alatt van a bejelentett, érvényes lakóhplve és
bejelentett, érvényes tartózkodási hellyel 2020. február 25. napjától a ...
,
_
. ajtó szám alatt 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 a kérelmező szülőnek és az újszülött gyermeknek nincs
bejelentett lakóhelye az I. kerületben, valamint a kérelmező szülő az újszülött gyermek születésekor
és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül az I. kerületben
bejelentett lakóhellyel nem rendelkezett, 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. § Q)-(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)-(4) bekezdései 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 fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn
belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza,
arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.
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 születési 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 2.3.2.
pontja állapítja meg.
Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
196/2021. (XI. 24.) NOKSB határozata
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születési támogatás megállapítása iránti kérelmének elutasításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) N
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ajtó szám alatti lakóhelyű 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 Bizottságnál 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.
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nevű gyermekének születésére tekintettel 2021.

szeptember 21. 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 1. 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 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
J
_ _ . napján született, így a születési támogatás iránti kérelem a gyermek születését követő
90 napon belül benyújtásra került. A gyermek 2021.
napjától kezdődően a
szám alatt rendelkezik bejelentett lakóhellyel és bejelentett tartózkodási helye 2021.
napjától a
r'
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ajtó szám alatt található. A
szülőnek,
' ' 2004, október 05. napjától a
ajtó
szám alatt van a bejelentett, érvényes lakóhelye és tartózkodási heiye nincs. 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 bejelentett lakóhellyel az I. kerületben nem
rendelkezik, ezért 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. § Q)-(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)-(4) bekezdései 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 fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn
belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza,
arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.
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 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 2.3.2.
pontja állapítja meg.
Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
197/2021. (XI. 24.) NOKSB határozata
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Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Z
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/ gyermekének születésére tekintettel 100 000 Ft, azaz
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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 i
pénzintézetnél vezetett
' számlaszámra folyósítsa Z
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részére.
E határozat a közlésekor véglegessé válik és végrehajtható.
A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.
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nevű gyermekének születésére tekintettel
2021. szeptember 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 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.
napjától kezdődően az I. kerületben a
ajtó szám alatt bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A szülőnek, '
.2015.
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
, ajtó szám
alatti címen él, továbbá a kérelmező szülő a gyermeket az I. kerületi saját háztartasaóan 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 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 2.3.2.
pontja állapítja meg.
Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
198/2021. (XL 24.) NOKSB határozata
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Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) Z
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/ 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 Bizottságnál a Budapest Főváros I, kerület Budavári Polgármesteri
Flivatalban (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) benyújtható fellebbezéssel lehet élni.
A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.
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i nevű gyermekének születésére tekintettel 2021.
szeptember 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 1. 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 a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Flivatalának 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 nem a gyermek születését követő 90 napon belül került benyújtásra. A születési támogatás
a kérelmező részére újszülött gyermek esetén állapítható meg a jogosultsági feltételek fennállása
esetén.
A rendelkezésre álló adatok szerint a gyermek nem újszülött,
. napján betölti az 5.
életévét, a születési támogatás megállapítása iránti kérelem a gyermek születését követő 90 napon
belül nyújtható be, ennek alapján a kérelem elkésett, 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 )-(4) bekezdései 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 fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn
belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza,
arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.
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 születési 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 2.3.2.
pontja állapítja meg.
Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

7.

Mosható nadrágpelenka támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem elbírálása
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
199/2021. (XI. 24.) NOKSB határozata
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mosható nadrágpelenka támogatás megállapítása iránti kérelmének
elutasításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) P
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ajtó szám alatti lakóhelyű kérelmező mosható nadrágpelenka támogatás iránti kérelmét
elutasítja.
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületéhez címzett, de a Bizottságnál 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.
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2021. szeptember 23. napján érkezett mosható nadrágpelenka 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) 25. § (1) bekezdésében előírtak szerint
mosható nadrágpelenka támogatásban részesíthető a kérelmező, ha
a) a családjában van rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, vagy
b) a családjában van a tárgyévben rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült gyermek, vagy
c) családjában három vagy annál több gyermeket nevel, vagy
d) a támogatással érintett gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, vagy
e) a támogatással érintett gyermek részére gyermekorvos által javasolt a mosható nadrágpelenka
használata, különösen atópiás dermatitiszben szenvedő gyermek esetén.

A Rendelet 25. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén akkor jogosult
a kérelmező mosható nadrágpelenka támogatásra, ha
a) egyedülálló, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, vagy
b) nem egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át.
A Rendelet 25. § (5)-(6) bekezdésében meghatározottak szerint a mosható nadrágpelenka támogatás
megállapítása iránti kérelem a támogatással érintett gyermek második életévének betöltéséig
nyújtható be. A mosható nadrágpelenka támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a kérelmező és családja jövedelmére vonatkozó igazolásokat,
b) a kérelmező nevére kiállított, a mosható nadrágpelenka vásárlását igazoló számlát,
c) az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az e bekezdés a)-c) pontjában meghatározottakon túl
igazolást a gyermek tartós betegségéről, vagy súlyos fogyatékosságáról,
d) az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben az e bekezdés a)-c) pontjában meghatározottakon túl a
gyermekorvos mosható nadrágpelenka használatára vonatkozó javaslatát.
A kérelmező a házastársával és gyermekével él együtt egy családban. A nevezett a kérelem mellé
csatolta a szükséges iratokat, mellékleteket és a családnak a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelméről szóló igazolásokat. P
G K
M,
vállalkozó, így a kérelem benyújtását
közvetlenül megelőző 12 hónap jövedelme alapján kell megállapítani a vállalkozásból származó egyhavi
átlagjövedelmét. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó-és Vámigazgatóságának igazolása
alapján a nevezettnek 2020. évben 2 138 400 Ft egyéni vállalkozásból származó, kisadózó vállalkozói
adó hatálya alá tartozó jövedelme volt. A kérelmező 2021. január-augusztus hónapokban a nyilatkozata
alapján 197 000 Ft vállalkozásból származó jövedelemmel rendelkezett, így a nevezettnek 12 hónap
alatt összesen 909 800 Ft jövedelme származott, amelyből 425 800 Ft adót fizetett meg. A
kérelmezőnek a 484 800 Ft összeg alapján az egy havi átlagjövedelme 40 400 Ft volt. Ezen kívül a
nevezett rendszeres pénzellátásként csecsemőgondozási díjban részesül, melynek összege a kérelem
benyújtását megelőző hónapban 138 010 Ftvolt. A kérelmező házastársa foglalkoztatási jogviszonyban
van, a kérelem benyújtását megelőző hónapban 227 919 Ft munkabérben részesült, valamint részére
rendszeres pénzellátásként 40 555 Ft rokkantsági járadékot folyósítottak. A család jövedelmét képezi
még a gyermek után járó családi pótlék, melynek összege havonta 12 200 Ft. Ennek megfelelően az
összes jövedelem 459 084 Ft, így a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 153 028 Ft,
amely meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át (128 250 Ft).
Megállapítást nyert, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a
Rendeletben előírt egy főre jutó havi jövedelmet, így a kérelmező nem részesíthető mosható
nadrágpelenka támogatásban, 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)-(4) bekezdései 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 fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn
belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza,
arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.
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 2.3.6. pontjában és a Rendelet 15. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a Bizottság dönt a mosható nadrágpelenka 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 2.3.6.
pontja állapítja meg.
Az Szt. 16. §-a értelmében a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási
per költség- és illetékmentes.

