Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselő-testülete
Iktatószám: I-49-61/2019.

Kivonat
a Képviselő-testület 2019. március 21-i rendes,
zárt ülésének jegyzőkönyvéből

A NAPIREND 21./ PONTJA:

Szavazatszámláló bizottságokkal kapcsolatos
döntések
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

54/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
23 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás
nélkül
–
minősített
szótöbbséggel – úgy határozott, hogy a
választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdése
alapján a XI. kerületben működő
szavazatszámláló
bizottságok
póttagjaiként a határozat mellékletében
szereplő személyeket választja meg.
Határidő: 2019. március 21.
Felelős: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző
55/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
23 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a
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2019. május 26. napjára kitűzött Európai
parlamenti választások során a kijelölt
helyiségek szavazóhelyiségként történő
használatával kapcsolatos költségekre – a
központi
forráson
felül
–
az
Önkormányzat 2019. évi költségvetési
rendelete által a választásra jóváhagyott
sorairól biztosítja a fedezetet.
Határidő: 2019. március 21.
Felelős: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző
………………………………………

A NAPIREND 22./ PONTJA:

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

56/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest
Főváros
XI.
Kerület
Önkormányzata Képviselő-testülete

Újbuda

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

… IV-1434/2019. 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 érintetteket értesítse.
Határidő: 2019. április 5.
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-1434-3/2019
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. (III.
21.) 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 3941.) 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. (III. 19.) 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 2. pontja szabályozza.
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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. március 21.
dr. Hoffmann Tamás
polgármester
Erről értesül:
1. …
2. Újbudai Szociális Szolgálat
b)

… IV-1433/2019. 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 érintetteket értesítse.
Határidő: 2019. április 5.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselő-testülete
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Ügyiratszám: IV-1433-3/2019
Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea
Telefonszám: 372 3431
Tárgy: Méltányos térítési díj
megállapítása iránti kérelem
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HATÁROZAT
... szám alatti lakosnak a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj
ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselő-testület a .../2019.
(III. 21.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a kérelemmel érintett
szolgáltatásban 2019. február 18-tól 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 3941.) 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. (III. 19.) SZEB határozatával javasolta a
Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a térítésmentesség
biztosítását 2019. február 18-tól 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 2. 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. március 21.
dr. Hoffmann Tamás
polgármester
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Erről értesül:
1. …
2. Újbudai Szociális Szolgálat”.
………………………………………

A NAPIREND 23./ PONTJA:

Javaslat „Újbuda közbiztonságáért” elismerő
cím adományozására
Előterjesztő:
dr.
Hoffmann
Tamás
polgármester

57/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest
Főváros
XI.
Kerület
Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – minősített szótöbbséggel – úgy határozott,
hogy
a)

az Újbudai Rendőrkapitányság szolgálatában
álló dr. Csizmadia Rita r. őrnagy részére
kimagaslóan
elhivatott,
lelkiismeretes,
megbecsülést
kiváltó
szolgálatteljesítése
elismeréseként „Újbuda közbiztonságáért”
címet adományoz.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
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b)

a Dél budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
XI.
Kerületi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságán szolgálatot teljesítő Huszti
László tű. ftörm részére magas színvonalú,
példaértékű szolgálatteljesítése elismeréseként
„Újbuda közbiztonságáért” címet adományoz.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester

A jegyzőkönyv-kivonat elkészült: 2019. április 1.
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Hintsch György

Sass Szilárd

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

