
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

  

Iktatószám: I-88-222/2018. 

Kivonat 

 

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

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

  

A NAPIREND 12./ PONTJA: Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: Haidar Norbert a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság elnöke 

 

204/2018. (XII. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

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

 

a) ... IV-6623-4/2018. iktatószámú újbudai életkezdési támogatás ügyében 

másodfokú hatósági jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

  

H A T Á R O Z A T 

  

... szám alatti lakos, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Polgármestere IV-6623-4/2018. számú határozata ellen 

benyújtott fellebbezése ügyében a Képviselő-testület …/2018. (XII. 18.) 

XI.ÖK számú határozatával az elsőfokú döntést helybenhagyja. 

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 

  

… újbudai életkezdési támogatás iránti kérelmét a Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere IV-6623-4/2018. számú 

határozatával elutasította, mivel a kérelem beadásakor - 2018. október 24. 

napján - a területileg illetékes Védőnői Szolgálat igazolása alapján a 

gyermek a XI. kerületi bejelentett lakóhelyen védőnői ellátásban már nem 

részesült, így az életvitelszerű tartózkodás ténye sem igazolható. A 

Védőnői Szolgálat igazolása alapján a gyermek 2018. szeptember 18. 

napjáig szerepelt nyilvántartásban, a XI. kerületi lakóhelyen területi 

védőnői ellátásban e napig részesült. 

Kérelmező a határozat ellen fellebbezést nyújtott be. A Képviselő-testület 
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felülvizsgálati eljárás keretében az ügyet megvizsgálta és megállapította, 

hogy a kérelmező a támogatás jogosultsági feltételének nem felel meg, 

ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A határozat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 45. §-án, 

valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 

rászorult személyek támogatásáról szóló 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK. számú 

rendelet 16. § (1) bekezdésén alapul. 

A hatáskört Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdése, az illetékességet az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 

Ákr.) 16. §-a állapítja meg. A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az 

Ákr. 114. §-a és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

Az Sztv. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal 

összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

       

Határidő: 2018. december 28. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

b) ... IV-8352-2/2018. iktatószámú újbudai karácsonyi támogatás ügyében 

másodfokú hatósági jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

  

H A T Á R O Z A T 

  

…szám alatti lakos, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Polgármestere IV-8352-2/2018. számú határozata ellen 

benyújtott fellebbezése ügyében a Képviselő-testület …/2018. (XII. 18.) 

XI.ÖK számú határozatával az elsőfokú döntést helybenhagyja. 

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 

  

… újbudai karácsonyi támogatás iránti kérelmét Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere IV-8352-2/2018. számú 

határozatával elutasította, mivel a kérelem határidőn túl 2018. november 

19. napján került benyújtásra. Az újbudai karácsonyi támogatás iránti 

kérelem tárgyév szeptember 15. napja és november 12. napja között 

nyújtható be. 

Kérelmező a határozat ellen fellebbezést nyújtott be. A Képviselő-testület 

felülvizsgálati eljárás keretében az ügyet megvizsgálta és megállapította, 

hogy a kérelmező a támogatás jogosultsági feltételének nem felel meg, 
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ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A határozat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 45. §-án, 

valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 

rászorult személyek támogatásáról szóló 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK. számú 

rendelet 15. § (4) bekezdésén alapul. 

A hatáskört Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdése, az illetékességet az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 

Ákr.) 16. §-a állapítja meg. A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az 

Ákr. 114. §-a és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

Az Sztv. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal 

összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

         

Határidő: 2018. december 28. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

A NAPIREND 13./ PONTJA: Az Újbudai Idősek Háza vezetői álláshelyére kiírt 

pályázat elbírálása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

205/2018. (XII. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata  Képviselő-testülete 

  

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– úgy határozott, hogy … megbízza az 

Újbudai Idősek Háza (1115 Budapest, Fraknó 

utca 7.) intézményvezetői feladatainak 

ellátásával, a pályázati kiírásban 

meghatározott feltételekkel, 2018. február 1-

jétől 2023. január 31-ig.  

Garantált illetmény                        185 103 Ft 

Szociális ágazati pótlék                 106 693 Ft 

Magasabb vezetői pótlék                50 000 Ft 

Összesen:                                    341 796 Ft 

  

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 
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A NAPIREND 14./ PONTJA: Településképi bejelentési eljárásban érkezett 

fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

206/2018. (XII. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata  Képviselő-testülete 

  

18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással úgy határozott, hogy a 

Budapest XI. kerület, … helyrajzi szám alatti 

ingatlant érintő, településképi bejelentési 

eljárásban 2018. október 16. napján XVIII-

320-5/2018. számon meghozott első fokú 

határozatot – rendelkező részére és 

indoklására is kiterjedően – helybenhagyja. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

  

Határidő: 2018. december 31 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

A jegyzőkönyv-kivonat elkészült: 2018. december 19. 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 

 

 

Kerékgyártó Gábor 

 

 

 

Szabó György  

 

 

 

 

 

dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

jegyző 

 


