
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testülete 56/2002.(XII.23.) sz. rendelete

A gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló   43/2001. (XII.18.),
41/2000. (XII.19.) sz. rendelettel módosított   48/1998. (XII.22.) sz. rendelet

módosításáról
Budapest,  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.§  (1)
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló / a
továbbikban Gyv.  tv./  1997.  évi  XXXI.  törvény 29.§ (1)-(2)  bekezdésében foglalt
felhatalmazás  alapján  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  alapellátások  közül  a
gyermekétkeztetés  önkormányzati  támogatására  vonatkozóan  az  alábbiak  szerint
módosítja a 43/2001. (XII.18.) sz. rendeletet. 

1. §
(1) A 2. § az alábbi d) ponttal egészül ki, és ezzel a d) pont e) ponttá változik:

2.§ d) “a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre.”

2. §
(1) A 7.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

7.§  (3)  “Ha  a  kötelezett  az  általános  és  az  intézményvezető  által  nyújtott
támogatáson  túl  sem  képes  a  fennmaradó  50%  megtérítésére,  akkor  az
intézményvezető  javaslatot  tesz  a  polgármester  felé  további  kedvezmények
engedélyezésére.”

3. §
A rendelet a kihirdetéssel lép hatályba.
A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak.

B u d a p e s t ,  2002. december 19.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k.
j e g y z ő polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 98.§ (2) bekezdés a.) pontjában foglaltaknak megfelelően átfogóan 
megvizsgálta a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló többször 
módosított 48/1998. (XII.22.) számú önkormányzati rendeletünket és Polgármesteri 
Hivatalunkba 2002. november 5-én érkezett törvényességi észrevételében javaslatot 
tett néhány pontosításra, illetőleg módosításra. 



Részletes indokolás
1. § (1) bekezdéshez
A  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  törvény  személyi  hatálya
kiterjed a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, tehát a rendelet hatálya is
ki kell, hogy terjedjen rájuk.

2. § (1) bekezdéshez
A rendelet ezen rendelkezése nem áll összhangban a Gyv. tv. 147.§ (3) bekezdésével.

3. §-hoz
A rendelet hatályba lépésének napját határozza meg.

B u d a p e s t ,  2002. december 19.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k.
j e g y z ő polgármester

A rendelet kihidetésének dátuma: 2002. december 23.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
             jegyző
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