
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 

 

K I V O N A T 

 

a 2017. december 13-án (szerdán) a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 

nagytermében (1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 18.) a Budapest Főváros XVI. kerületi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 13. számú zárt ülésén készült jegyzőkönyvből. 

 

 

NAPIREND: 20. Javaslat Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége 

címmel kitüntetettel kötött megállapodás módosítására 

  Előterjesztő: Kulturális és Sport Bizottság 

 

 

H A T Á R O Z A T: 

408/2017. (XII. 13.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete helyt ad ……… Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú 

Tehetsége címmel kitüntetett kérelmének, azzal, hogy a 2016. 

évben számára folyósított tizenkétszer bruttó 50 000,- Ft 

támogatást 2017. december 31. napjáig használhatja fel.  

 A kitüntetett a támogatási összeg elszámolását 2018. január 

31. napjáig köteles a Kulturális és Sport Bizottság számára 

benyújtani.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 

hogy a határozatról értesítse a kitüntetettet, felkéri továbbá a 

Megállapodás-módosítás aláírására. 

  

 Határidő: az értesítésre 2017. december 20. 

 Felelős: Kovács Péter polgármester 

  

 (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

      -.-.-.-.-.-.-.- 

 

 

NAPIREND: 21. Ikerszülési támogatásként megállapítható rendkívüli 

települési támogatás elutasítása elleni fellebbezés 

  Előterjesztő: Kovács Péter polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T: 

409/2017. (XII. 13.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-

testülete ……… 1162 Bp. ………. szám alatti lakos 

ikerszülési támogatás elutasításáról szóló – Budapest Főváros 

XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesterének 8/25541-

02/2017. számú – elsőfokú határozatát helyben hagyja. 

 

 Az ügyfél e határozat felülvizsgálatát a határozat közlésétől 

számított harminc napon belül jogszabálysértésre 

hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró 
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illetékes bíróságtól az Önkormányzat elleni kereset 

indításával.  

 

 Indokolás 

 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő - 

testületének a szociális és gyermekvédelmi települési 

támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati 

rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése 

szerint:  

 

(1) „Ikerszülési támogatást lehet megállapítani annak 

szülőnek, akinek iker gyermekei születtek.” 

 

A Rendelet 11. § (2) bekezdése értelmében: 

 

(1) „Ikerszülési támogatást a gyermekek 6 hónapos koráig 

lehet igényelni.” 

 

Ugyanezen rendelet 15. § (1) és (3) bekezdése értelmében: 

 

 (1) „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 

képviselő testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 

Szociális törvényben, valamint az e rendeletben szabályozott 

ellátásokkal kapcsolatos hatásköreit a Polgármesterre 

ruházza át.” 

 

(3) „A Polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez 

lehet fellebbezni.” 

 

 

………… 1162 Bp. …………. sz. alatti lakos 2017. 

november 15. napján ikerszülési támogatás megállapítása 

iráni kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz. 

 

A rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy a 

kérelmezőnek 2016. 03. 11. napján iker gyermekei születtek. 

 

Tekintettel arra, hogy a gyermekek a kérelem benyújtásának 

időpontjában 20 hónaposak voltak, a kérelmező a jogszabályi 

feltételeknek nem felelt meg, így a kérelem elutasítására 

került. Az ügyfelet a rendkívüli települési támogatás 

igénybevételének lehetőségéről tájékoztattuk. 

 

További méltányosság gyakorlására a jogszabály nem ad 

lehetőséget. 

 

Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület az elsőfokú 

határozatot helyben hagyja. 
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A határozat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 

Képviselő - testületének a szociális és gyermekvédelmi 

települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) 

önkormányzati rendeletének 11. § (1), (2), bekezdésén, 15.§ 

(1) és (3) bekezdésén, valamint a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. §, 99. § (1) és a 107. § 

(1) bekezdésén alapul. 

 

A felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. § (1) bekezdés b) 

pontja, (2) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról 

szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdése biztosítja. 

 

Ezen határozat alapján a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 72. § (1) bekezdésének megfelelő alaki határozat az 

érintett részére megküldésre kerül. 

 

 

Határidő: 2017. december 22. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 

  

 (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 

 

A további napirendek tárgyalása nyílt ülésen történik. 

 

 

 

kmf. 

 

 

Ancsin László 

      jegyző 

Kovács Péter 

polgármester 

 

 

 


