
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

  

Iktatószám: I-88-172/2018. 

 

 

Kivonat 

 

a Képviselő-testület 2018. október 18-i rendes, 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

 

A NAPIREND 14./ PONTJA: Közalkalmazotti vezetői jogviszonyok 

megszüntetése és pályázat kiírása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

145/2018. (X. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– úgy határozott, hogy … a Kelenvölgy-

Őrmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-

Őrmező (1112 Budapest, Neszmélyi u. 22-24.) 

intézményvezetője magasabb vezetői 

megbízását közös megegyezéssel 2018. 

december 31. hatállyal visszavonja, 

közalkalmazotti jogviszonyát közös 

megegyezéssel a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

25. § (2) bekezdés a) pontja szerint 2018. 

december 31. hatállyal megszünteti. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges munkajogi 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2018. december 30. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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146/2018. (X. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy a Kelenvölgy-

Őrmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-

Őrmező (1112 Budapest, Neszmélyi u. 22-24.) 

intézményvezetői (magasabb vezetői) 

álláshelyére pályázatot ír ki a határozat 

melléklete szerinti tartalommal úgy, hogy a 

pályázat kiírása 2018. november hónapjában 

jelenjen meg. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

147/2018. (X. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy  a a Kelenvölgy-Őrmezei 

Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező 

(1112 Budapest, Neszmélyi u. 22-24.)  

intézményvezetői (magasabb vezetői) 

feladatainak ellátásával  2019. január 1-től a 

vezetői álláshelyre kiírt pályázati eljárás 

lefolytatásának időtartamára a pályázat 

eredményes lezárulásáig gondoskodjon az 

óvoda közalkalmazotti körében foglalkoztatott 

pedagógusai közül az intézmény SzMSz-ének 

és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az 

ideiglenes óvodavezető megbízásáról.   

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére és felkéri, hogy a 

2018. novemberi testületi ülésre, utólagos 

jóváhagyásra terjessze be. 

 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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148/2018. (X. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – minősített szótöbbséggel – úgy 

határozott, hogy … az Újbudai Idősek Háza 

(1115 Budapest, Fraknó u. 7.) intézményvezetője 

magasabb vezetői megbízását 2018. október 19. 

napjával  visszavonja, közalkalmazotti 

jogviszonyát közös megegyezéssel a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés a) pontja 

alapján 2019. január 31. hatállyal megszünteti. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges munkajogi 

intézkedések megtételére. 

  

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

149/2018. (X. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy az Újbudai Idősek 

Háza (1115 Budapest, Fraknó u. 7.) 

intézményvezetői (magasabb vezető) 

álláshelyére pályázatot ír ki a határozat 

melléklete szerinti tartalommal. 

Felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás 

közzétételével és a pályázati eljárás 

lefolytatásával összefüggő intézkedések 

megtételére, továbbá a pályázatot véleményező 

eseti bizottság tagjainak kijelölésére. 

   

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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150/2018. (X. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– úgy határozott, hogy az Újbudai Idősek Háza 

(1115 Budapest, Fraknó u. 7.) intézmény-

vezetői feladatainak ellátásával 2018.  október 

20-tól 2019. január 31-ig a vezetői álláshelyre 

kiírt pályázati eljárás lefolytatásának 

időtartamára, annak eredményes lezárulásáig 

… bízza meg. 

  

Garantált illetmény                          185 103 Ft 

Szociális ágazati összev. pótlék       106 693 Ft 

Vezetői pótlék                                    50 000 Ft 

Összesen:                                         341 796 Ft 

  

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

  

Határidő:  2018. október 19. 

Felelős:      dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 15./ PONTJA: Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: Haidar Norbert, a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság elnöke 

  

151/2018. (X. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

 

1. …. IV-5383/2018. ügyiratszámú személyi térítési díj ügyében méltányossági 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

  

H A T Á R O Z A T 

  

… szám alatti lakos a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselő-testület a .../2018. 
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(X. 18.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban 2018. szeptember 7-től 2019. október 31-ig 

térítésmentességet állapít meg. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 

címzett keresetlevélben. 

  

I  N  D  O  K  O  L  Á  S 

  

…a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj ügyében 

méltányossági kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta és a …/2018. (X. 16.) SZEB határozatával javasolta a 

Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

térítésmentesség biztosítását 2018. szeptember 7-től 2019. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az 

azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

A határozat az Szt. 62. §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § (1) bek. a) 

pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) 

XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 6. §-on és a 7. § (1)-

(2) bekezdésein alapul. A kiszállított étkeztetés igénybevételéért fizetendő 

térítési díjat a Rendelet mellékletének 2. pontja szabályozza.  

 

A hatáskört a Rendelet 7. § (1) bekezdése, az illetékességet az 1. §-a állapítja 

meg. 

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

          

Határidő: 2018. november 5. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

2. … IV-5375/2018. ügyiratszámú személyi térítési díjai ügyében 

méltányossági jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

  

H A T Á R O Z A T 

  

... szám alatti lakos a kiszállított étkeztetésért és a házi segítségnyújtás 

személyi gondozásért fizetendő személyi térítési díjak ügyében a hivatásos 

gondnok által benyújtott méltányossági kérelmet a Képviselő-testület a 
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.../2018. (X. 18.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és 2018. 

szeptember 1-től 2019. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 

240 Ft/adag, a házi segítségnyújtás személyi gondozás szolgáltatására 250 

Ft/óra térítési díjat állapít meg. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 

címzett keresetlevélben. 

  

I  N  D  O  K  O  L  Á  S 

 

  

… a kiszállított étkeztetésért és a házi segítségnyújtás személyi gondozásért 

fizetendő személyi térítési díj ügyeiben hivatásos gondnok méltányossági 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta és a …/2018. (X. 16.) SZEB határozatával javasolta a 

Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásokban a 

méltányossági térítési díjak megállapítását 2018. szeptember 1-től 2019. 

október 31-ig.  

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmeket megvizsgálta és a 

rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az 

azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

A határozat az Szt. 62. §-án, Szt. 63. §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § 

(1) bek. a) pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 

6. §-on és a 7. § (1)-(2) bekezdésein alapul. A kiszállított étkeztetés, a házi 

segítségnyújtás személyi gondozás igénybevételéért fizetendő térítési díjakat 

a Rendelet mellékletének 2., illetve 4. pontjai szabályozzák.  

A hatáskört a Rendelet 7. § (1) bekezdése, az illetékességet az 1. §-a állapítja 

meg. 

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

          

Határidő: 2018. november 5. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

3. … IV-5376/2018. ügyiratszámú személyi térítési díj ügyében méltányossági 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
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H A T Á R O Z A T 

  

… szám alatti lakos a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselő-testület a .../2018. 

(X. 18.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban 2018. szeptember 27-től 2019. október 31-ig 640 Ft/adag 

személyi térítési díjat állapít meg. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 

címzett keresetlevélben.  

 

I  N  D  O  K  O  L  Á  S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj ügyében 

méltányossági kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta és a …/2018. (X. 16.) SZEB határozatával javasolta a 

Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a méltányossági 

térítési díj megállapítását 2018. szeptember 27-től 2019. október 31-ig.    

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az 

azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

A határozat az Szt. 62. §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § (1) bek. a) 

pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) 

XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 6. §-on és a 7. § (1)-

(2) bekezdésein alapul. A kiszállított étkeztetés igénybevételéért fizetendő 

térítési díjat a Rendelet mellékletének 2. pontja szabályozza.  

A hatáskört a Rendelet 7. § (1) bekezdése, az illetékességet az 1. §-a állapítja 

meg. 

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

          

Határidő: 2018. november 5. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

4. … IV-3531/2018. ügyiratszámú személyi térítési díj ügyében méltányossági 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

  

H A T Á R O Z A T 

  



8 
 

…. szám alatti lakos a helyben fogyasztott étkeztetésért fizetendő személyi 

térítési díj ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselő-testület a 

.../2018. (X. 18.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a kérelemmel 

érintett szolgáltatásban 2018. november 1-től 2019. október 31-ig 

térítésmentességet állapít meg. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 

címzett keresetlevélben. 

  

I  N  D  O  K  O  L  Á  S 

  

… a helyben fogyasztott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj ügyében 

méltányossági kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta és a …/2018. (X. 16.) SZEB határozatával javasolta a 

Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

térítésmentesség biztosítását 2018. november 1-től 2019. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az 

azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

A határozat az Szt. 62. §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § (1) bek. a) 

pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) 

XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 6. §-on és a 7. § (1)-

(2) bekezdésein alapul. A helyben fogyasztott étkeztetés igénybevételéért 

fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 1. pontja szabályozza.  

A hatáskört a Rendelet 7. § (1) bekezdése, az illetékességet az 1. §-a állapítja 

meg. 

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

          

Határidő: 2018. november 5. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

5. … IV-370/2018. ügyiratszámú személyi térítési díj ügyében méltányossági 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

  

H A T Á R O Z A T 

  

… szám alatti lakos a helyben fogyasztott étkeztetésért fizetendő személyi 

térítési díj ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselő-testület a 
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.../2018. (X. 18.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a kérelemmel 

érintett szolgáltatásban 2018. november 1-től 2019. október 31-ig 

térítésmentességet állapít meg. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 

címzett keresetlevélben. 

  

I  N  D  O  K  O  L  Á  S 

  

… a helyben fogyasztott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj ügyében 

méltányossági kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta és a …/2018. (X. 16.) SZEB határozatával javasolta a 

Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

térítésmentesség biztosítását 2018. november 1-től 2019. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az 

azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

A határozat az Szt. 62. §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § (1) bek. a) 

pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) 

XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 6. §-on és a 7. § (1)-

(2) bekezdésein alapul. A helyben fogyasztott étkeztetés igénybevételéért 

fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 1. pontja szabályozza.  

A hatáskört a Rendelet 7. § (1) bekezdése, az illetékességet az 1. §-a állapítja 

meg. 

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

          

Határidő: 2018. november 5. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

6. … IV-5374/2018. ügyiratszámú személyi térítési díj ügyében méltányossági 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

  

H A T Á R O Z A T 

  

…. szám alatti lakos a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselő-testület a .../2018. 

(X. 18.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban 2018. november 1-től 2019. október 31-ig térítésmentességet 
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állapít meg. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 

címzett keresetlevélben. 

  

I  N  D  O  K  O  L  Á  S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj ügyében 

méltányossági kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta és a …/2018. (X. 16.) SZEB határozatával javasolta a 

Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

térítésmentesség biztosítását 2018. november 1-től 2019. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az 

azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

A határozat az Szt. 62. §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § (1) bek. a) 

pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) 

XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 6. §-on és a 7. § (1)-

(2) bekezdésein alapul. A kiszállított étkeztetés igénybevételéért fizetendő 

térítési díjat a Rendelet mellékletének 2. pontja szabályozza.  

A hatáskört a Rendelet 7. § (1) bekezdése, az illetékességet az 1. §-a állapítja 

meg. 

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

          

Határidő: 2018. november 5. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

7. … IV-5379/2018. ügyiratszámú személyi térítési díj ügyében méltányossági 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

  

H A T Á R O Z A T 

  

… szám alatti lakos a kiszállított étkeztetésért, a támogató szolgálat személyi 

segítés és támogató szolgálat szállítás szolgáltatásért fizetendő személyi 

térítési díj ügyeiben … hivatásos gondnok által benyújtott méltányossági 

kérelmét a Képviselő-testület a .../2018. (X. 18.) XI.ÖK számú határozatával 

jóváhagyja és a kérelemmel érintett szolgáltatásokban 2018. november 1-től 

2019. október 31-ig térítésmentességet állapít meg. 
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A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 

címzett keresetlevélben. 

  

I  N  D  O  K  O  L  Á  S 

  

… a kiszállított étkeztetésért, a támogató szolgálat személyi segítés és 

támogató szolgálat szállításáért fizetendő személyi térítési díj ügyeiben 

hivatásos gondnok méltányossági kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros 

XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és a …/2018. (X. 16.) SZEB 

határozatával javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a térítésmentesség biztosítását 2018. november 1-től 2019. 

október 31-ig. 

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az 

azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

A határozat az Szt. 62. §-án, 63 §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § (1) 

bek. a) pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 

6. §-on és a 7. § (1)-(2) bekezdésein alapul. A kiszállított  étkeztetés, a 

támogató szolgálat személyi segítés és támogató szolgálat szállítás 

igénybevételért fizetendő térítési díjakat a Rendelet mellékletének 2., 12., 

illetve 13. pontjai szabályozzák.  

A hatáskört a Rendelet 7. § (1) bekezdése, az illetékességet az 1. §-a állapítja 

meg. 

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

          

Határidő: 2018. november 5. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

8. … IV-5377/2018. ügyiratszámú személyi térítési díj ügyében méltányossági 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:  

 

H A T Á R O Z A T  

... szám alatti lakos a támogató szolgálat személyi segítés és támogató 

szolgálat szállítás szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj ügyeiben 

benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselő-testület a .../2018. (X. 18.) 

XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a kérelemmel érintett 
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szolgáltatásokban 2018. november 1-től 2019. október 31-ig 

térítésmentességet állapít meg. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 

 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 

címzett keresetlevélben. 

  

I  N  D  O  K  O  L  Á  S 

  

… a támogató szolgálat személyi segítés és támogató szolgálat szállításáért 

fizetendő személyi térítési díj ügyeiben méltányossági kérelmet nyújtott be a 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz. A 

kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és a …/2018. 

(X. 16.) SZEB határozatával javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel 

érintett szolgáltatásban a térítésmentesség biztosítását 2018. november 1-től 

2019. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az 

azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

A határozat az Szt. 62. §-án, 63 §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § (1) 

bek. a) pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 

6. §-on és a 7. § (1)-(2) bekezdésein alapul. A támogató szolgálat személyi 

segítés és támogató szolgálat szállítás igénybevételért fizetendő térítési 

díjakat a Rendelet mellékletének 12., illetve 13. pontjai szabályozzák.  

A hatáskört a Rendelet 7. § (1) bekezdése, az illetékességet az 1. §-a állapítja 

meg. 

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

          

Határidő: 2018. november 5. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

9. … IV-5382/2018. ügyiratszámú személyi térítési díj ügyében méltányossági 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

  

H A T Á R O Z A T 

  

… szám alatti lakos a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselő-testület a .../2018. 
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(X. 18.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban 2018. november 1-től 2019. október 31-ig 240 Ft/adag 

személyi térítési díjat állapít meg. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 

címzett keresetlevélben. 

 

I  N  D  O  K  O  L  Á  S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj ügyében 

méltányossági kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta és a …/2018. (X. 16.) SZEB határozatával javasolta a 

Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a méltányossági 

térítési díj megállapítását 2018. november 1-től 2019. október 31-ig.    

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az 

azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

A határozat az Szt. 62. §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § (1) bek. a) 

pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) 

XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 6. §-on és a 7. § (1)-

(2) bekezdésein alapul. A kiszállított étkeztetés igénybevételéért fizetendő 

térítési díjat a Rendelet mellékletének 2. pontja szabályozza.  

A hatáskört a Rendelet 7. § (1) bekezdése, az illetékességet az 1. §-a állapítja 

meg. 

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

          

Határidő: 2018. november 5. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

10. … IV-5373/2018. ügyiratszámú személyi térítési díj ügyében méltányossági 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

  

H A T Á R O Z A T 

  

…. szám alatti lakos a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselő-testület a .../2018. 

(X. 18.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban 2018. november 1-től 2019. október 31-ig 340 Ft/adag 
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személyi térítési díjat állapít meg. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 

címzett keresetlevélben. 

  

I  N  D  O  K  O  L  Á  S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj ügyében 

méltányossági kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta és a …/2018. (X. 16.) SZEB határozatával javasolta a 

Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a méltányossági 

térítési díj megállapítását 2018. november 1-től 2019. október 31-ig.    

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az 

azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

A határozat az Szt. 62. §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § (1) bek. a) 

pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) 

XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 6. §-on és a 7. § (1)-

(2) bekezdésein alapul. A kiszállított étkeztetés igénybevételéért fizetendő 

térítési díjat a Rendelet mellékletének 2. pontja szabályozza.  

A hatáskört a Rendelet 7. § (1) bekezdése, az illetékességet az 1. §-a állapítja 

meg. 

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

          

Határidő: 2018. november 5. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

11. … IV-5380/2018. ügyiratszámú személyi térítési díjai ügyében 

méltányossági jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

  

H A T Á R O Z A T 

  

… szám alatti lakos a kiszállított étkeztetésért és a házi segítségnyújtás 

személyi gondozásért fizetendő személyi térítési díjak ügyeiben benyújtott 

méltányossági kérelmét a Képviselő-testület a .../2018. (X. 18.) XI.ÖK 

számú határozatával jóváhagyja és 2018. november 1-től 2019. október 31-

ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 140 Ft/adag és a házi 

segítségnyújtás személyi gondozás szolgáltatására 150 Ft/óra térítési díjat 
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állapít meg. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 

címzett keresetlevélben. 

  

I  N  D  O  K  O  L  Á  S 

  

… a kiszállított étkeztetésért és a házi segítségnyújtás személyi gondozásért 

fizetendő személyi térítési díj ügyeiben méltányossági kérelmet nyújtott be a 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz. A 

kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és a 

…/2018. (X. 16.) SZEB határozatával javasolta a Képviselő-testületnek a 

kérelemmel érintett szolgáltatásokban a méltányossági térítési díjak 

megállapítását 2018. november 1-től 2019. október 31-ig.  

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmeket megvizsgálta és a 

rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az 

azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

A határozat az Szt. 62. §-án, Szt. 63. §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § 

(1) bek. a) pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 

6. §-on és a 7. § (1)-(2) bekezdésein alapul. A kiszállított étkeztetés, a házi 

segítségnyújtás személyi gondozás igénybevételéért fizetendő térítési díjakat 

a Rendelet mellékletének 2., illetve 4. pontjai szabályozzák.  

A hatáskört a Rendelet 7. § (1) bekezdése, az illetékességet az 1. §-a állapítja 

meg. 

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

          

Határidő: 2018. november 5. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

12. … IV-5381/2018. ügyiratszámú személyi térítési díj ügyében méltányossági 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

  

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos a támogató szolgálat szállításáért fizetendő személyi 

térítési díj ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselő-testület a 

.../2018. (X. 18.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a kérelemmel 

érintett szolgáltatásban 2018. november 1-től 2019. október 31-ig 160 Ft/km 



16 
 

személyi térítési díjat állapít meg. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 

címzett keresetlevélben. 

  

I  N  D  O  K  O  L  Á  S 

  

… a támogató szolgálat szállításért fizetendő személyi térítési díj ügyében 

méltányossági kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta és a …/2018. (X. 16.) SZEB határozatával javasolta a 

Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a méltányossági 

térítési díj megállapítását 2018. november 1-től 2019. október 31-ig.    

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az 

azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

A határozat az Szt. 62. §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § (1) bek. a) 

pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) 

XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 6. §-on és a 7. § (1)-

(2) bekezdésein alapul. A szállítás igénybevételéért fizetendő térítési díjat a 

Rendelet mellékletének 13. pontja szabályozza.  

A hatáskört a Rendelet 7. § (1) bekezdése, az illetékességet az 1. §-a állapítja 

meg. 

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

          

Határidő: 2018. november 5. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

13. … IV-5809/2018. ügyiratszámú személyi térítési díj ügyében méltányossági 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:  

 

H A T Á R O Z A T 

  

… szám alatti lakos a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselő-testület a .../2018. 

(X. 18.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban 2018. november 1-től 2019. október 31-ig 775 Ft/adag 

térítési díjat állapít meg. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 
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indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 

címzett keresetlevélben. 

  

I  N  D  O  K  O  L  Á  S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj ügyében 

méltányossági kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta és a …/2018. (X. 18.) SZEB határozatával javasolta a 

Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a méltányossági 

térítési díj megállapítását 2018. november 1-től 2019. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az 

azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

A határozat az Szt. 62. §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § (1) bek. a) 

pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) 

XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 6. §-on és a 7. § (1)-

(2) bekezdésein alapul. Az elvitelre   átadott étkeztetés igénybevételéért 

fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 1. pontja szabályozza.  

A hatáskört a Rendelet 7. § (1) bekezdése, az illetékességet az 1. §-a állapítja 

meg. 

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

          

Határidő: 2018. november 5. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

14. … IV-5808/2018. ügyiratszámú személyi térítési díj ügyében méltányossági 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:  

 

H A T Á R O Z A T 

  

… szám alatti lakos a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselő-testület a .../2018. 

(X. 18.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban 2018. november 1-től 2019. október 31-ig 105 Ft/adag 

térítési díjat állapít meg. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 
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Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 

címzett keresetlevélben. 

  

I  N  D  O  K  O  L  Á  S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj ügyében 

méltányossági kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta és a …/2018. (X. 18.) SZEB határozatával javasolta a 

Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a méltányossági 

térítési díj megállapítását 2018. november 1-től 2019. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az 

azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

A határozat az Szt. 62. §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § (1) bek. a) 

pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) 

XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 6. §-on és a 7. § (1)-

(2) bekezdésein alapul. Az elvitelre   átadott étkeztetés igénybevételéért 

fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 1. pontja szabályozza.  

A hatáskört a Rendelet 7. § (1) bekezdése, az illetékességet az 1. §-a állapítja 

meg. 

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

          

Határidő: 2018. november 5. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

15. … IV-5807/2018. ügyiratszámú személyi térítési díj ügyében méltányossági 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

  

H A T Á R O Z A T 

  

... szám alatti lakos a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselő-testület a .../2018. 

(X. 18.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban 2018. november 1-től 2019. október 31-ig 240 Ft/adag 

térítési díjat állapít meg. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 

 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 
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címzett keresetlevélben. 

  

I  N  D  O  K  O  L  Á  S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj ügyében 

méltányossági kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta és a …/2018. (X. 18.) SZEB határozatával javasolta a 

Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a méltányossági 

térítési díj megállapítását 2018. november 1-től 2019. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az 

azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

A határozat az Szt. 62. §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § (1) bek. a) 

pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) 

XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 6. §-on és a 7. § (1)-

(2) bekezdésein alapul. Az elvitelre   átadott étkeztetés igénybevételéért 

fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 1. pontja szabályozza.  

A hatáskört a Rendelet 7. § (1) bekezdése, az illetékességet az 1. §-a állapítja 

meg. 

 

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

          

Határidő: 2018. november 5. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

16. … IV-5810/2018. ügyiratszámú személyi térítési díj ügyében méltányossági 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

  

H A T Á R O Z A T 

  

… szám alatti lakos az elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi 

térítési díj ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselő-testület a 

.../2018. (X. 18.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a kérelemmel 

érintett szolgáltatásban 2018. október 1-től 2019. október 31-ig 75 Ft/adag 

térítési díjat állapít meg. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 

címzett keresetlevélben. 
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I  N  D  O  K  O  L  Á  S 

  

… az elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj ügyében 

méltányossági kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta és a …/2018. (X. 18.) SZEB határozatával javasolta a 

Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a méltányossági 

térítési díj megállapítását 2018. október 1-től 2019. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az 

azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

A határozat az Szt. 62. §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § (1) bek. a) 

pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) 

XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 6. §-on és a 7. § (1)-

(2) bekezdésein alapul. Az elvitelre   átadott étkeztetés igénybevételéért 

fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 1. pontja szabályozza.  

 

A hatáskört a Rendelet 7. § (1) bekezdése, az illetékességet az 1. §-a állapítja 

meg. 

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

          

Határidő: 2018. november 5. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 16./ PONTJA: Javaslat „Újbuda kiváló intézményvezetője” 

elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

152/2018. (X. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – minősített szótöbbséggel – úgy határozott, 

hogy 
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a) Marosdi János, az Újbuda Gamesz igazgatója 

részére szakmai hozzáértése, személyes 

elkötelezettsége és példamutató 

intézményvezetői teljesítménye 

elismeréseként „Újbuda kiváló 

intézményvezetője” elismerő címet 

adományoz. 

 

Határidő: 2018. november 11.  

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

b) Halászné Bogdány Zsuzsanna, a Dél-

Kelenföldi Óvoda intézményvezetője részére 

a gyermekek érdekeit mindenkor szem előtt 

tartó, kiegyensúlyozott és elkötelezett 

óvodavezetői munkája elismeréseként 

„Újbuda kiváló intézményvezetője” elismerő 

címet adományoz. 

 

Határidő: 2018. november 11. 

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 17./ PONTJA: Javaslat „Újbuda szolgálatáért” elismerő cím 

adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

153/2018. (X. 18.) XI.ÖK határozat 

 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – minősített szótöbbséggel – úgy határozott, 

hogy 

 

a) dr. Csek Tamás, az Újbudai Polgármesteri 

Hivatal nyugdíjas állatorvosa részére a 

kerület közösségeinek építése érdekében 

végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai 
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munkája elismeréseként „Újbuda 

szolgálatáért” elismerő címet adományoz. 

 

Határidő: 2018. november 11.  

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

b) Bartókné Rákóczi Ildikó Julianna, az Újbudai 

Montágh Imre Általános Iskola, Fejlesztő 

Nevelés-oktatást Végző Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola és EGYMI 

gyógypedagógiai asszisztense részére a 

fogyatékos gyermekeket, fiatalokat és 

szüleiket támogató, segítő, önzetlen, 

áldozatos, példaértékű munkája 

 

 

elismeréseként „Újbuda szolgálatáért” 

elismerő címet adományoz. 

 

Határidő: 2018. november 11. 

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 18./ PONTJA: Javaslat „Újbuda gyermekeiért” elismerő cím 

adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

154/2018. (X. 18.) XI.ÖK határozat 

 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – minősített szótöbbséggel – úgy határozott, 

hogy 

 

a) Lukács Miklósné, az Egyesített Bölcsődei 

Intézmények szaktanácsadója részére több 

évtizedes, magas szakmai színvonalú, a 

gyermekek harmonikus és egészséges 

személyiségfejlődését szem előtt tartó 

ellátásának megteremtésében végzett 
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munkája elismeréseként „Újbuda 

gyermekeiért” elismerő címet adományoz. 

 

Határidő: 2018. november 11.  

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

b) Dudásné Kass Mária Andrea, a Bethlen Gábor 

Általános Iskola és Gimnázium 

igazgatóhelyettese részére több évtizedes, a 

gyermekek erkölcsi fejlődéséért végzett 

kiváló pedagógusi munkája elismeréseként 

„Újbuda gyermekeiért” elismerő címet 

adományoz. 

 

Határidő: 2018. november 11. 

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

c) Szőllősiné Pál Ibolya, a Gazdagréti Óvoda 

óvodapedagógusa részére elhivatott, 

példamutató, gyermekszerető magatartása, a 

gyermekekért és családokért végzett odaadó, 

felelősségteljes, több évtizeden átívelő 

kiemelkedő pedagógiai munkája 

elismeréseként „Újbuda gyermekeiért” 

elismerő címet adományoz. 

 

Határidő: 2018. november 11.  

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

d) Varga Katalin, a Dél-Kelenföldi Óvoda 

óvodapedagógusa részére a gyermekek 

személyiségének fejlődésében és tehetségük 

kibontakoztatásában elért eredményeiért és a 

családokért végzett több évtizedes magas 

színvonalú munkája elismeréseként „Újbuda 

gyermekeiért” elismerő címet adományoz. 

 

Határidő: 2018. november 11.  

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

e) Petiné Singer Ágnes, a Vadaskert Általános 

Iskola intézményvezetője részére több 

évtizedes lelkiismeretes és kitartó 

gyógypedagógiai munkájáért és a sajátos 

nevelési igényű gyermekek ellátásában 

végzett magas színvonalú vezetői munkája 
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elismeréseként „Újbuda gyermekeiért” 

elismerő címet adományoz. 

 

Határidő: 2018. november 11.  

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

f) Sirkóné Belle Ágnes, a Bethlen Gábor 

Általános Iskola és Gimnázium Montessori 

Tagiskolája tagintézmény-vezetője részére, az 

iskola Keveháza utcai telephelyének magas 

színvonalú vezetéséért, valamint a 

Montessori-jellegű módszer gyakorlati 

megvalósítása terén végzett kiváló és 

lelkiismeretes munkája elismeréseként 

 

„Újbuda gyermekeiért” elismerő címet 

adományoz. 

 

Határidő: 2018. november 11.  

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

g) Vincze Anikó, a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat XI. Kerületi Tagintézménye 

tagintézményvezető-helyettese részére az 

újbudai családok részére a gyermekek 

nevelésével kapcsolatos problémáik 

megoldásához több mint húsz éve töretlen 

lelkesedéssel nyújtott támogatása és az 

tagintézmény egész tevékenységét 

hatékonyan segítő munkája elismeréseként 

„Újbuda gyermekeiért” elismerő címet 

adományoz. 

 

Határidő: 2018. november 11.  

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

h) Fejes Imréné, az Észak-Kelenföldi Óvoda 

óvodapedagógusa részére empatikus, 

önzetlen, toleráns, kreatív, a mindennapokban 

a gyermekek számára élménypedagógiát 

nyújtó óvodapedagógusi munkája 

elismeréseként „Újbuda gyermekeiért” 

elismerő címet adományoz. 

 

Határidő: 2018. november 11.  

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 19./ PONTJA: Javaslat „Újbuda mesterpedagógusa” elismerő 

cím adományozására 

Előterjesztő: Jankó István a Kulturális és 

Köznevelési Bizottság elnöke 

 

 

155/2018. (X. 18.) XI.ÖK határozat 

 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – minősített szótöbbséggel – úgy határozott, 

hogy 

 

a) Szopkó Beáta, az Újbudai Gárdonyi Géza 

Általános Iskola magyar-angol szakos tanára 

részére a magyar nyelv és irodalom, az angol 

nyelv hiteles tanításáért, generációkat nevelő 

munkája elismeréseként „Újbuda 

mesterpedagógusa” elismerő címet 

adományoz. 

 

Határidő: 2018. november 11.  

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

b) Molnárné Tóth Margit, a Lágymányosi Óvoda 

óvodapedagógusa részére a gyermekek példás 

neveléséért, fejlesztéséért, odaadó, 

szeretetteljes, áldozatos munkája 

elismeréseként „Újbuda mesterpedagógusa” 

elismerő címet adományoz. 

 

Határidő: 2018. november 11. 

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

c) Dinnyésné Bódi Éva, az Újbudai Ádám Jenő 

Általános Iskola tanára részére több 

évtizedes, az intézményért végzett innovatív 

munkájáért, a gyermekek harmonikus 
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személyiségformálását segítő odaadó 

tevékenysége elismeréseként „Újbuda 

mesterpedagógusa” elismerő címet 

adományoz. 

 

Határidő: 2018. november 11.  

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 20./ PONTJA: Javaslat „Pro Architectura Újbuda" kitüntetés 

adományozására 

Előterjesztő: Csernus László a Gazdasági 

Bizottság elnöke 

 

 

156/2018. (X. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– úgy határozott, hogy Szerdahelyi László 

okl. építészmérnök részére  a Pázmány Péter 

sétányon létesült Ericsson székház épületének 

megvalósításában végzett kimagasló tervezői 

munkájáért „Pro Architectura Újbuda” 

kitüntetést adományoz. 

   

Határidő: 2018. november 11. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 
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A NAPIREND 21./ PONTJA: Javaslat „Újbuda kiváló vállalkozója, kiváló 

iparosa" elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: Csernus László a Gazdasági 

Bizottság elnöke 

 

157/2018. (X. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – minősített szótöbbséggel – úgy határozott, 

hogy 

 

a) Kisbán Miklós vállalkozó részére a 

kerületünkben folytatott magas színvonalú 

kereskedelmi tevékenységéért, a 

hagyományossá vált segítőkész és barátságos 

kiszolgálásért és a vállalkozások számára 

példaadó kiszámítható, hosszútávú 

működéséért az „Újbuda kiváló vállalkozója, 

kiváló iparosa” címet adományozza. 

 

Határidő: 2018. november 11.  

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

b) Pál Hajnalka vállalkozó részére a 

kerületünkben folytatott és elhivatottan 

végzett, a vásárlói igényeket előtérbe helyező, 

szolgálatkész, magas színvonalú kereskedelmi 

tevékenységéért az „Újbuda kiváló 

vállalkozója, kiváló iparosa” címet 

adományozza. 

 

Határidő: 2018. november 11. 

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

A jegyzőkönyv-kivonat elkészült: 2018. október 29. 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

Budai Miklós s. k. 

 

Jankó István s. k. 

 

dr. Hoffmann Tamás s. k.  

polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna s. k. 

jegyző 
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