
Budapest Főváros XV. kerület 

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 

Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

 

5/2015.(II. 5.)
1
 önkormányzati rendelete 

 

a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 

felhasználása ellenőrzésének szabályairól 

 

a 24/2015. (V. 5.)
2
 önkormányzati rendelettel, 

a 33/2015. (IX.14.)
3
 önkormányzati rendelettel és 

a 13/2016. (VI. 6.)
4
 önkormányzati rendelettel 

 módosított egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg 

 

 

(4)
5
 Palota szünidei gyermekétkeztetési kedvezmény keretében az iskolás gyermek 

a) az évközi szünetekben és nyári szünetben ingyenesen veheti igénybe a napi egyszeri déli 

meleg főétkezést, amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy 

nevelésbe vették, és nem minősül hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek, 

továbbá 

b) az önkormányzati intézmény által szervezett gyermektáborokban, nyári napközis táborban 

és az iskolai felügyelet ideje alatt – napi háromszori étkezéshez –, illetve az évközi 

szünetekben az iskolai felügyeleten kívül – napi egyszeri meleg főétkezéshez – ugyanazt a 

Gyvt. szerinti normatív és az (1)-(3) bekezdések szerinti kedvezményt veheti igénybe, amire 

tanév során jogosult.  

 

(5)
6
 A (2)-(3) bekezdések szerinti kedvezmény iránti kérelmet év közben folyamatosan, a (4) 

bekezdés szerinti gyermektáborban és nyári napközis táborban érvényesítendő kedvezmény 

iránti kérelmet pedig a tábor kezdetét megelőző 5. napig lehet benyújtani, mely határidő 

jogvesztő. A kérelmek elbírálása a polgármester hatásköre. A (4) bekezdés szerinti egyéb 

kedvezmények iránt nem kell külön kérelmet benyújtani, azokat az étkezés megrendelésekor a 

jogosultság alapját igazoló eredeti dokumentum bemutatásával lehet érvényesíteni.  

 

(6)
7
 Az önkormányzat által működtetett intézményekben a (2)-(3) bekezdések szerinti 

kedvezményekről a Gazdasági Működtetési Központ (a továbbiakban: GMK) a tárgyévet 

követő év január 10-ig írásban tájékoztatja a polgármestert.  A (4) bekezdés szerinti 

kedvezmények összegét, a gyermektáborok vonatkozásában a Csokonai Kulturális és 

Sportközpont (a továbbiakban: CSKSK), egyebekben pedig a GMK összesíti és terjeszti a 

polgármester elé a polgármester elszámolást kérő levelében megjelölt időpontig. Az 

összesített igényekről a polgármester dönt, és a jogos igényeket a CSKSK illetve a GMK 

részére, elszámolás alapján, utólag megtéríti. 

 

                                                 
1
 Elfogadta a Képviselő-testület 2015. január 29-i ülésén. Hatályos 2015. március 1. napjától. 

2
 Elfogadta a Képviselő-testület április 30-i ülésén. Hatályos 2015. május 6. napjától. 

3
 Elfogadta a Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i ülésén. Hatályos 2015. szeptember 15. napjától. 

4
 Elfogadta a Képviselő-testület 2016. május 31-i ülésén. Hatályos 2016. június 7. napjától. 

5
 Módosította a 13/2016.(VI.6.) önkormányzati rendelet 9. §-sa, hatályos 2016. június 7-től. 

6
 Módosította a 13/2016.(VI.6.) önkormányzati rendelet 9. §-sa, hatályos 2016. június 7-től. 

7
 Módosította a 13/2016.(VI.6.) önkormányzati rendelet 9. §-sa, hatályos 2016. június 7-től. 



(7) Az (6) bekezdés szerinti intézményekben a kedvezményekről vezetett nyilvántartást és 

annak mellékleteit egy évig meg kell őrizni. 

 

(8) A nem az önkormányzat által működtetett intézménybe beíratott jogosult részére 

megállapított kedvezmény, az arról hozott határozat kiküldésével egyidejűleg kerül 

folyósítására, a gyermekétkeztetést biztosító intézmény számlájára történő átutalással.  

 

(9) Egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén a (2)-(3) bekezdések szerinti kedvezmény 

annak a fiatal felnőttnek is megállapítható, aki középfokú nappali oktatás munkarendje szerint 

folytat tanulmányokat és 23. életévét még nem töltötte be. 

 

(10) A kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 8. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani. 

 


