Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselő-testülete
Iktatószám: I-49-31/2019.
Kivonat
a Képviselő-testület 2019. február 26-i rendkívüli,
zárt ülésének jegyzőkönyvéből

A NAPIREND 6./ PONTJA:

Szociális ügyek elbírálása
Előterjesztő: Haidar Norbert, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke

28/2019. (II. 26.) XI.ÖK határozat
Budapest
Főváros
XI.
Kerület
Önkormányzata Képviselő-testülete

Újbuda

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

… kérelmezőnek a IV-8466-4/2018. számú
határozattal érintett újbudai életkezdési
támogatás iránti kérelem ügyében, másodfokú
hatósági jogkörében eljárva a külön íven
szerkesztett, mellékelt határozatot hozza.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a
melléklet
hitelesített
példányának
megküldésével – az érintettet értesítse.
Határidő: 2019. március 13.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselő-testülete
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Ügyiratszám: IV-622-3/2019
Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea
Telefonszám: 372 3431
Tárgy: Újbudai életkezdési
támogatás iránti kérelem
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HATÁROZAT
... szám alatti lakos, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármestere IV-8466-4/2018. számú határozata ellen újbudai életkezdési
támogatás ügyében benyújtott fellebbezését a Képviselő-testület …/2019. (II.
26.) XI.ÖK számú határozatával elutasítja.
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, a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.)
címzett keresetlevélben.
INDOKOLÁS
… újbudai életkezdési támogatás iránti kérelmét a Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere IV-8466-4/2018. számú
határozatával elutasította, mivel a kérelmező lakóhelyén életvitelszerűen nem
tartózkodik, gyermeke a Szent Kristóf Szakrendelő Védőnői Szolgálata
igazolása szerint területi védőnői ellátásban nem részesül.
Kérelmező a határozat ellen 2019.01.19. napján fellebbezést nyújtott be. A
Képviselő-testület felülvizsgálati eljárás keretében az ügyet megvizsgálta és
megállapította, hogy nevezett fellebbezését határidőn túl nyújtotta be. A
fellebbezésnek a döntés ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül
van helye. Nevezett a határozatot 2018.12.12. napján vette kézhez a
tértivevény tanúsága szerint, így a fellebbezésre nyitva álló idő 2018.12.28.
napján lejárt. Tekintettel a fentiekre a Képviselő-testület a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött.
A határozat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (továbbiakban: Ákr.) 118. § (3) bekezdésén alapul.
Az eljáró hatóság hatáskörét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdése, illetékességet pedig az
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.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult
közigazgatási per költség- és illetékmentes.
Budapest, 2019. február 26.
dr. Hoffmann Tamás
polgármester
Erről értesül:
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…
b)

…
IV-823/2019.
számú
térítési
díj
megállapítása iránt benyújtott kérelme
ügyében, méltányossági jogkörében eljárva a
külön íven szerkesztett, mellékelt határozatot
hozza.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a
melléklet
hitelesített
példányának
megküldésével – az érintettet értesítse.
Határidő: 2019. március 13.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselő-testülete
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Ügyiratszám:
IV-823-3/2019
Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea
Telefonszám: 372 3431
Tárgy: Méltányos térítési díj
megállapítása iránti kérelem

HATÁROZAT
... szám alatti lakosnak a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési
díj ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselő-testület a .../2019.
(II. 26.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a kérelemmel
érintett szolgáltatásban 2019. január 16-tól 2019. október 31-ig a kiszállított
étkeztetés szolgáltatásra 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
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.)
címzett keresetlevélben.
INDOKOLÁS
… 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 …/2019. (II. 25.) SZEB határozatával javasolta a
Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a méltányossági
térítési díj megállapítását 2019. január 16-tól 2019. október 31-ig.
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A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező
részben foglaltak szerint döntött.
A határozat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: 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.
Az eljáró hatóság hatáskörét a Rendelet 7. § (1) bekezdése, illetékességet
pedig 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.
Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal
összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.
Budapest, 2019. február 26.
dr. Hoffmann Tamás
polgármester
Erről értesül:
1. …
2. Újbudai Szociális Szolgálat
c)

…
IV-916/2019.
számú
térítési
díj
megállapítása iránt benyújtott kérelme
ügyében, méltányossági jogkörében eljárva a
külön íven szerkesztett, mellékelt határozatot
hozza.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a
melléklet
hitelesített
példányának
megküldésével – az érintettet értesítse
Határidő: 2019. március 13.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselő-testülete
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Ügyiratszám: IV-916-3/2019
Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea
Telefonszám: 372 3431
Tárgy: Méltányos térítési díj
megállapítása iránti kérelem
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HATÁROZAT
… szám alatti lakosnak az elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi
térítési díj ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselő-testület a
.../2019. (II. 26.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a kérelemmel
érintett szolgáltatásban 2019. február 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.
INDOKOLÁS
… 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 …/2019. (II. 25.) SZEB határozatával javasolta a
Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a térítésmentesség
biztosítását 2019. február 1-től 2019. október 31-ig.
A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező
részben foglaltak szerint döntött.
A határozat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: 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.
Az eljáró hatóság hatáskörét a Rendelet 7. § (1) bekezdése, illetékességét
pedig 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.
Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal
összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.
Budapest, 2019. február 26.
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dr. Hoffmann Tamás
polgármester
Erről értesül:
1. …
2. Újbudai Szociális Szolgálat
d)

…
IV-822/2019.
számú
térítési
díj
megállapítása iránt benyújtott kérelme
ügyében, méltányossági jogkörében eljárva a
külön íven szerkesztett, mellékelt határozatot
hozza.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a
melléklet
hitelesített
példányának
megküldésével – az érintettet értesítse
Határidő: 2019. március 13.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselő-testülete
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Ügyiratszám: IV-822-3/2019
Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea
Telefonszám: 372 3431
Tárgy: Méltányos térítési díj
megállapítása iránti kérelem

HATÁROZAT
... szám alatti lakosnak a házi segítségnyújtás személyi gondozásért fizetendő
személyi térítési díj ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselőtestület a .../2019. (II. 26.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a
kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. február 1-től 2019. október 31-ig a
házi segítségnyújtás személyi gondozás szolgáltatására 390 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.
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INDOKOLÁS
… a házi segítségnyújtás személyi gondozásért 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 …/2019. (II. 25.) SZEB határozatával javasolta a
Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a méltányossági
térítési díj megállapítását 2019. február 1-től 2019. október 31-ig.
A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező
részben foglaltak szerint döntött.
A határozat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: 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 házi segítségnyújtás személyi gondozás
igénybevételéért fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 4. pontja
szabályozza.
Az eljáró hatóság hatáskörét a Rendelet 7. § (1) bekezdése, illetékességét
pedig 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.
Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal
összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.
Budapest, 2019. február 26.
dr. Hoffmann Tamás
polgármester
Erről értesül:
1. …
2. Újbudai Szociális Szolgálat
e)

… IV-1177/2019. számú térítési díj
megállapítása iránt benyújtott kérelme
ügyében, méltányossági jogkörében eljárva a
külön íven szerkesztett, mellékelt határozatot
hozza.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a
melléklet
hitelesített
példányának
megküldésével – az érintettet értesítse
Határidő: 2019. március 13.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselő-testülete
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Ügyiratszám: IV-1177-3/2019
Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea
Telefonszám: 372 3431
Tárgy: Méltányos térítési díj
megállapítása iránti kérelem

HATÁROZAT
… szám alatti lakosnak a kiszállított étkeztetésért, a házi segítségnyújtás
személyi gondozásért fizetendő személyi térítési díjak ügyében benyújtott
méltányossági kérelmet a Képviselő-testület a .../2019. (II. 26.) XI.ÖK számú
határozatával jóváhagyja és 2019. február 1-től 2019. október 31-ig a
kiszállított étkeztetés szolgáltatására 105 Ft/adag, a házi segítségnyújtás
személyi gondozás szolgáltatására 150 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.
INDOKOLÁS
… a kiszállított étkeztetésért és házi segítségnyújtás személyi gondozásért
fizetendő személyi térítési díjak ügyében méltányossági kérelmeket nyújtott
be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz. A
kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és a …/2019. (II.
25.) SZEB határozatával javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel
érintett szolgáltatásokban a méltányossági térítési díj megállapítását 2019.
február 1-től 2019. október 31-ig.
A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező
részben foglaltak szerint döntött.
A határozat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: 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 és a házi
segítségnyújtás személyi gondozás igénybevételéért fizetendő térítési díjakat a
Rendelet mellékletének 2., illetve 4. pontjai szabályozzák.
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Az eljáró hatóság hatáskörét a Rendelet 7. § (1) bekezdése, illetékességét
pedig 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.
Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal
összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.
Budapest, 2019. február 26.
dr. Hoffmann Tamás
polgármester
Erről értesül:
1. …
2. Újbudai Szociális Szolgálat
………………………………………

A NAPIREND 7./ PONTJA:

A 27/2018. (II. 15.) XI.ÖK határozat hatályon
kívül helyezése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

29/2019. (II. 26.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület
Önkormányzata Képviselő-testülete

Újbuda

22 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy …
kérelmezőnek a 27/2018. (II. 15.) XI.ÖK
határozattal
érintett
tartozásrendezési
támogatás iránti kérelme ügyében a külön íven
szerkesztett, mellékelt határozatot hozza.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a
melléklet
hitelesített
példányának
megküldésével – az érintetteket értesítse.
Határidő: 2019. március 13.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselő-testülete
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Ügyiratszám: IV-625-.../2019
Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea
Telefonszám: 372 3431
Tárgy: Újbudai tartozásrendezési
támogatás iránti kérelem
HATÁROZAT

… IV-9094/2017. ügyiratszámú újbudai tartozásrendezési támogatás iránti kérelmét a
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete .../2019. (II.
26.) XI.ÖK határozatával a Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz átteszi, egyidejűleg
a Képviselő-testület 27/2018. (II. 15.) XI.ÖK határozatának a Rákóczi Ferenc Jánosné
kérelmére vonatkozó rendelkezéseit - az ügyben meghozott IV-139/2/2018. valamint a
IV-139/7/2018. számú határozatokra is kiterjedően - hatályon kívül helyezi.
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, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) címzett keresetlevélben.
INDOKOLÁS
A … 2017. december 19-én benyújtott újbudai tartozásrendezési támogatás iránti
kérelme ügyében lefolytatott eljárásra vonatkozóan a Budapesti Közérdekvédelmi
Ügyészség (a továbbiakban: Ügyészség) felhívással fordult a Képviselő-testülethez. A
felhívásban az Ügyészség megállapította, hogy a lefolytatott első fokú eljárásban a
kérelem elbírálására a Szociális és Egészségügyi Bizottság helyett a Polgármester
hatáskörében került sor. Emiatt az Ügyészség indítványozta, hogy a Képviselő-testület a
rendelkező részben felsorolt határozatokat helyezze hatályon kívül, és az ügyet tegye át
a hatáskörrel rendelkező Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz új eljárás lefolytatása
és határozat meghozatala érdekében. A Képviselő-testület az Ügyészség felhívására
lefolytatott felülvizsgálati eljárásban a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A határozat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Sztv.) 45. §-án továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 97. § (3)
bekezdés c) pontján alapul. Az eljáró hatóság hatáskörét a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdése,
illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdése állapítja meg. A határozat bírósági
felülvizsgálatára a Ket. 109. § (1) a) pontja alapján nyílik lehetőség.
Az Sztv. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult
közigazgatási per költség- és illetékmentes.
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Budapest, 2019. február 26.
dr. Hoffmann Tamás
polgármester
Erről értesül:
…
1. Szociális és Egészségügyi Bizottság
2. Budapesti Közérdekvédelmi Ügyészség
………………………………………
Hitelfelvétellel kapcsolatos döntések
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

A NAPIREND 8./ PONTJA:

30/2019. (II. 26.) XI.ÖK határozat
„(az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzatáról szóló 5/2017. (IV. 27.) Polgármesteri – Jegyzői utasítás 96. pontja
alapján később kerül közzétételre)”
A jegyzőkönyv-kivonat elkészült: 2019. február 27.

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Görög András

Ludányi Attila

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

