
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

  

Iktatószám: I-49-159/2019.  

  

Kivonat 

 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 19-i rendes, 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

A NAPIREND 21./ PONTJA: Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: dr. Haidar Norbert, a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság elnöke 

 
 

141/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy 

 

1.) … IV-1433-4/2019. 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. október 4. 

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-1433-6/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

  

…. szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK  

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. 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 csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

térítésmentesség biztosítását 2019. november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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. 
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Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben 

indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

 

          
Budapest, 2019. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

2.) … IV-1434-4/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-1434-6/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

  

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

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad, és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. 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. 
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                                          I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

térítésmentesség biztosítását 2019. november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

3.) … IV-1789-4/2019. 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. 
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Határidő: 2019. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-1789-6/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

  

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

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad, és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. 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 csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

térítésmentesség biztosítását 2019. november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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 



6 
 

 
 

  

biztosítja. 

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

indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

 

          
Budapest, 2019. szeptember 19. 

 

dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

4.) … IV-2561-5/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-2561-7/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

  

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

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. 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-
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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 csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

térítésmentesség biztosítását 2019. november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

5.) … IV-2561-4/2019. számú térítési díj 

megállapítása iránt benyújtott kérelme 

ügyében méltányossági jogkörében eljárva a 

külön íven szerkesztett, mellékelt határozatot 
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hozza. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a 

melléklet hitelesített példányának 

megküldésével – az érintetteket értesítse. 

 

Határidő: 2019. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-2561-8/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

  

… szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. 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 csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

térítésmentesség biztosítását 2019. november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 igénybevételéért fizetendő térítési 
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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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

6.) … IV-3259/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3259-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 
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H A T Á R O Z A T 

  

… szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. 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 csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

térítésmentesség biztosítását 2019. november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 
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7.) … IV-3272/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3272-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

  

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

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. 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 csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

térítésmentesség biztosítását 2019. november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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) 
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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, 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

8.) … IV-3278/2019. 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. október 4. 

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-3278-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

  

… szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. 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 csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

térítésmentesség biztosítását 2019. november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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.   
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Budapest, 2019. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

9.) … IV-3287/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3287-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

  

… szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. 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. 
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                                          I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

térítésmentesség biztosítását 2019. november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1. … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

10.) … IV-231-5/2019. számú térítési díjak 

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.  
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Határidő: 2019. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-231-7/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

  

… szám alatti lakos  kiszállított étkeztetés és a házi segítségnyújtás személyi 

gondozásért fizetendő személyi térítési díj ügyeiben benyújtott kérelmének a 

Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és 

a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. november 1-től 2020. 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 és a házi segítségnyújtás személyi gondozásért 

fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmet nyújtott be a 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-

testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásokban a térítésmentesség 

biztosítását 2019. november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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.  

Az eljáró hatóság hatáskörét a Rendelet 7. § (1) bekezdése, illetékességét pedig 

az 1. §-a állapítja meg. A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános 
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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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

11.) … IV-3264/2019. számú térítési díjak 

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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3264-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

  

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

segítés és szállítás szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj ügyeiben … 

hivatásos gondnok által benyújtott kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. 

(IX. 19.) XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett 
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szolgáltatásokban 2019. november 1-től 2020. 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, a támogató szolgálat személyi segítés és a 

szállításért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránt … hivatásos 

gondnok kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásokban a térítésmentesség biztosítását 2019. november 1-től 2020. 

október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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, a támogató szolgálat 

személyi segítés és szállítás igénybevételéért fizetendő térítési díjakat a 

Rendelet mellékletének 2., 12, illetve 13. pontjai szabályozzák.  

Az eljáró hatóság hatáskörét a Rendelet 7. § (1) bekezdése, az 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 
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12.) … IV-3289/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3289-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

... szám alatti lakos a helyben fogyasztott étkeztetésért fizetendő személyi 

térítési díj csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 

19.) XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban 2019. november 1-től 2020. 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 

csökkentése iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a térítésmentesség biztosítását 2019. november 1-től 2020. 

október 31-ig. 

A Képviselő-testület a kérelmet megvizsgálta, és a rendelkező részben foglaltak 
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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 helyben fogyasztott 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

13.) … IV-916-4/2019. 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. október 4. 

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-916-7/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos a helyben fogyasztott étkeztetésért fizetendő személyi 

térítési díj csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 

19.) XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban 2019. november 1-től 2020. 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 

csökkentése iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a térítésmentesség biztosítását 2019. november 1-től 2020. 

október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 helyben fogyasztott 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. 
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Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben 

indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

 

          
Budapest, 2019. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

14.) … IV-3273-3/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3273-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  az elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi térítési 

díj csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) 

XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 

2019. november 1-től 2020. 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 
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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 

  

… az elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése 

iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a térítésmentesség biztosítását 2019. november 1-től 2020. 

október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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. 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. 

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

indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

 

          
Budapest, 2019. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 
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15.) … IV-3282/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3282-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos a támogató szolgálat személyi segítés és szállítás 

szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj ügyekben benyújtott kérelmének a 

Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és 

a kérelemmel érintett szolgáltatásokban 2019. november 1-től 2020. 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 a szállításért fizetendő személyi 

térítési díj csökkentése iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a 

kérelemmel érintett szolgáltatásokban a térítésmentesség biztosítását 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a kérelmet megvizsgálta, és a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntött. 

A határozat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
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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 támogató szolgálat személyi segítés és 

szállítás igénybevételéért fizetendő térítési díjakat a Rendelet mellékletének 12., 

illetve 13. pontjai szabályozzák.  

Az eljáró hatóság hatáskörét a Rendelet 7. § (1) bekezdése, az 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

16.) … IV-3267/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 
 

  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3267-4/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

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

csökkentése iránt … gondnok által benyújtott kérelmének a Képviselő-testület a 

.../2019. (IX. 19.) XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban 2019. november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított 

étkeztetés szolgáltatására 775 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. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránt …  

gondnok kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig. 

 

A Képviselő-testület a 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 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. 
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Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben 

indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

 

          
Budapest, 2019. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

17.) … IV-3267-2/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3267-5/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 560 

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-
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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 csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 

2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

18.) … IV-3279/2019. számú térítési díj 

megállapítása iránt benyújtott kérelme 

ügyében méltányossági jogkörében eljárva a  
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külön íven szerkesztett, mellékelt határozatot 

hozza. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a 

melléklet hitelesített példányának 

megküldésével – az érintetteket értesítse. 

 

Határidő: 2019. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3279-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019.  

 

november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 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.) 

címzett keresetlevélben. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 

2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 
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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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

19.) … IV-3280/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3280-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 
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H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránt … hivatásos gondnok által benyújtott kérelmének a 

Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és 

a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019.  

november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 165 

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. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránt … 

hivatásos gondnok kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel 

érintett szolgáltatásban a rendelkező  

részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 2020. október 

31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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. szeptember 19. 
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 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

20.) … IV-3281/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3281-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

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

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 475 

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 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 

2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

21.) … IV-3283/2019. 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. 
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Határidő: 2019. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3283-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

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

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 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.) 

címzett keresetlevélben. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 

2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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 
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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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

22.) … IV-3285/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3285-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

.. szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 475 
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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. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 

2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 
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23.) … IV-3286/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3286-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

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

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 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.) 

címzett keresetlevélben. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 

2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a kérelmet megvizsgálta, és a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntött. 

A határozat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
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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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

24.) … IV-3292/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 
 

  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3292-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

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

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 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.) 

címzett keresetlevélben. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 

2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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. 
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Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben 

indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

 

          
Budapest, 2019. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

25.) … IV-3316/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3316-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 340 

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-
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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 csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 

2020. október 31-ig. 

 

A Képviselő-testület a 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 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 
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26.) … IV-3462/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3462-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 475 

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. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 

2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a kérelmet megvizsgálta, és a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntött. 

A határozat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
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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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1. … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

27.) … IV-3464/2019. 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. október 4. 

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-3464-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

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

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 340 

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. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 

2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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. 
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Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben 

indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

 

          
Budapest, 2019. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

28.) … IV-1790-4/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-1790-6/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 640 

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-
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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 csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 

2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 
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29.) … IV-2563-4/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-2563-6/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 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. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 

2020. október 31-ig. 
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A Képviselő-testület a 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 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. 

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

indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

 

          
Budapest, 2019. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

30.) … IV-3260/2019. 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. október 4. 

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-3260-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

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

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 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.) 

címzett keresetlevélben. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 

2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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. 
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Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben 

indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

 

          
Budapest, 2019. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

31.) … IV-3261/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3261-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 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-
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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 csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 

2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

32.) … IV-3263/2019. számú térítési díj 

megállapítása iránt benyújtott kérelme 

ügyében méltányossági jogkörében eljárva a 

külön íven szerkesztett, mellékelt határozatot 
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hozza. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a 

melléklet hitelesített példányának 

megküldésével – az érintetteket értesítse. 

 

Határidő: 2019. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3263-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

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

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 775 

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. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 

2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 
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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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1) … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

33.) … IV-3266/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3266-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 
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H A T Á R O Z A T 

 

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

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 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.) 

címzett keresetlevélben. 

I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 

2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 
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34.) … IV-3268/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3268-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

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

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 775 

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. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 

2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a kérelmet megvizsgálta, és a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntött. 
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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 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

35.) … IV-3270/2019. 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. október 4. 

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-3270-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 775 

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. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 

2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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. 
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Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben 

indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

 

          
Budapest, 2019. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

36.) … IV-3275/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3275-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

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

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 840 

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-
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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 csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 

2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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. 

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

indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

 

          
Budapest, 2019. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 
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37.) … IV-3262/2019. számú térítési díjak 

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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3262-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért és a házi segítségnyújtás személyi 

gondozásért fizetendő személyi térítési díjak  csökkentése iránti kérelmének a 

Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és 

2019. november 1-től 2020. 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. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért és a házi segítségnyújtás személyi gondozásért 

fizetendő személyi térítési díjak csökkentése iránti kérelmet nyújtott be a 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-

testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásokban a  

rendelkező részben foglaltak szerinti térítési díjak megállapítását 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig.   
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A Képviselő-testület a 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. 

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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

38.) … IV-3274/2019. számú térítési díjak 

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. október 4. 

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-3274-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

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

gondozásért fizetendő személyi térítési díjak ügyében … hivatásos gondnok 

által benyújtott kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad, és 2019. november 1-től 2020. 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 díjak csökkentése iránt … hivatásos gondnok 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásokban a 

rendelkező részben foglaltak szerinti térítési díjak megállapítását 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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. 

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 
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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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

39.) … IV-3291/2019. számú térítési díjak 

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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3291-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

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

gondozásért fizetendő személyi térítési díjak  csökkentése iránti kérelmének a 

Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és 

2019. november 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés 

szolgáltatására 775 Ft/adag, a házi segítségnyújtás személyi gondozás 
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szolgáltatására 740 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 díjak csökkentése iránti kérelmet nyújtott be a 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-

testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásokban a rendelkező részben 

foglaltak szerinti térítési díjak megállapítását 2019. november 1-től 2020. 

október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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. 

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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 
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40.) … IV-1177-4/2019. számú térítési díjak 

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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-1177-6/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

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

gondozásért fizetendő személyi térítési díjak  csökkentése iránti kérelmének a 

Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és 

2019. november 1-től 2020. 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. 

I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért és a házi segítségnyújtás személyi gondozásért 

fizetendő személyi térítési díjak csökkentése iránti kérelmet nyújtott be a 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-

testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásokban a rendelkező részben 

foglaltak szerinti térítési díjak megállapítását 2019. november 1-től 2020. 

október 31-ig. 

A Képviselő-testület a kérelmet megvizsgálta, és a rendelkező részben foglaltak 
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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. 

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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

41.) … IV-2560-4/2019. 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. október 4. 

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-2560-6/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

... szám alatti lakos  helyben fogyasztott étkeztetésért fizetendő személyi térítési 

díj csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) 

XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 

2019. november 1-től 2020. október 31-ig a helyben fogyasztott étkeztetés 

szolgáltatására 460 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. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… a helyben fogyasztott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 helyben fogyasztott étkeztetés 

igénybevételéért fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 1. 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. 
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Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben 

indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

 

          
Budapest, 2019. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

42.) … IV-3290/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3290-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  helyben fogyasztott étkeztetésért fizetendő személyi 

térítési díj csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 

19.) XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban 2019. november 1-től 2020. október 31-ig a helyben fogyasztott 

étkeztetés szolgáltatására 165 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-
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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 

csökkentése iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 helyben fogyasztott étkeztetés 

igénybevételéért fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 1. 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 
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43.) … IV-2562-4/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-2562-6/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

... szám alatti lakos  elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig az elvitelre átadott étkeztetés 

szolgáltatására 165 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. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… az elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése 

iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a kérelmet megvizsgálta, és a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntött. 

A határozat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
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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, 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

44.) … IV-2127-4/2019. 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. október 4. 

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-2127-6/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

... szám alatti lakos elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig az elvitelre átadott étkeztetés 

szolgáltatására 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. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… az elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése 

iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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. Az elvitelre átadott étkeztetés igénybevételéért 

fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 1. 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. 

 



73 
 

 
 

  

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

indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

 

          
Budapest, 2019. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

45.) … IV-3265/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3265-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

... szám alatti lakos  elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig az elvitelre átadott étkeztetés 

szolgáltatására 260 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-
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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 

  

… az elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése 

iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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. Az elvitelre átadott étkeztetés igénybevételéért 

fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 1. 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 
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46.) … IV-3277/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3277-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

... szám alatti lakos  elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig az elvitelre átadott étkeztetés 

szolgáltatására 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. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… az elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése 

iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a kérelmet megvizsgálta, és a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntött. 

A határozat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
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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, 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

47.) … IV-3284/2019. 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. október 4. 

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-3284-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

... szám alatti lakos  elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig az elvitelre átadott étkeztetés 

szolgáltatására 260 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. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… az elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése 

iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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. Az elvitelre átadott étkeztetés igénybevételéért 

fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 1. 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. 
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Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben 

indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

 

          
Budapest, 2019. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

48.) … IV-3463/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3463-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

... szám alatti lakos  elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig az elvitelre átadott étkeztetés 

szolgáltatására 165 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-
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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 

  

… az elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése 

iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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. Az elvitelre átadott étkeztetés igénybevételéért 

fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 1. 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 
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49.) … IV-2559/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-2559-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  házi segítségnyújtás személyi gondozásért fizetendő 

személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a 

.../2019. (IX. 19.) XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban 2019. november 1-től 2020. október 31-ig a házi segítségnyújtás 

személyi gondozás szolgáltatására 900 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 házi segítségnyújtás személyi gondozásért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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) 
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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, 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

50.) … IV-3271/2019. 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. október 4. 

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-3271-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

... szám alatti lakos  házi segítségnyújtás személyi gondozásért fizetendő 

személyi térítési díj ügyében … gondnok által benyújtott kérelmének a 

Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és 

a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. november 1-től 2020. október 31-ig 

a házi segítségnyújtás személyi gondozás szolgáltatására 900 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 házi segítségnyújtás személyi gondozásért fizetendő személyi térítési díja 

csökkentése iránt … gondnok kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a 

kérelemmel érintett szolgáltatásban a  rendelkező  

részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. november 1-től 2020. október 

31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 házi segítségnyújtás személyi gondozás 

igénybevételéért fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 4. 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 
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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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

51.) … IV-3276/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3276-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  házi segítségnyújtás személyi gondozásért fizetendő 

személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a 

.../2019. (IX. 19.) XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban 2019. november 1-től 2020. október 31-ig a házi segítségnyújtás 

személyi gondozás szolgáltatására 900 Ft/óra térítési díjat 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 házi segítségnyújtás személyi gondozásért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 házi segítségnyújtás személyi gondozás 

igénybevételéért fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 4. 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 
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52.) … IV-3288/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3288-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  házi segítségnyújtás személyi gondozásért fizetendő 

személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a 

.../2019. (IX. 19.) XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban 2019. november 1-től 2020. október 31-ig a házi segítségnyújtás 

személyi gondozás szolgáltatására 740 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 házi segítségnyújtás személyi gondozásért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a kérelmet megvizsgálta, és a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntött. 

A határozat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
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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, 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

53.) … IV-3269/2019. 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. október 4. 

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-3269-4/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  támogató szolgálat szállításáért fizetendő személyi térítési 

díj csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) 

XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 

2019. november 1-től 2020. október 31-ig a támogató szolgálat szállítására 160 

Ft/km 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 csökkentése 

iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. 

november 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 támogató szolgálat szállítás igénybevételéért 

fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 13. 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. 
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Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben 

indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

 

          
Budapest, 2019. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

54.) … IV-2774/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-2774-4/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

június 1-től 2020. 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 
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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 csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

térítésmentesség biztosítását 2019. június 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

55.) … IV-2774-2/2019. 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 
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melléklet hitelesített példányának 

megküldésével – az érintetteket értesítse.  

 

Határidő: 2019. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-2774-5/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

június 1-től 2020. 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 csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

térítésmentesség biztosítását 2019. június 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 igénybevételéért 

fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 2. pontja szabályozza. 

Az eljáró hatóság hatáskörét a Rendelet 7. § (1) bekezdése, illetékességét pedig 
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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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

56.) … IV-3095/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3095-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 
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július 1-től 2020. 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 csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

térítésmentesség biztosítását 2019. július 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 
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57.) … IV-3199/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3199-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

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

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

július 29-től 2020. 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 csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

térítésmentesség biztosítását 2019. július 29-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 
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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, 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

58.) … IV-2913-3/2019. számú térítési díjak 

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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-2913-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 



95 
 

 
 

  

 

H A T Á R O Z A T 

 

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

gondozásért fizetendő személyi térítési díj ügyekben benyújtott kérelmének a 

Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és a 

kérelemmel érintett szolgáltatásokban 2019. június 24-től 2020. 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 és a házi segítségnyújtás személyi gondozásért 

fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmet nyújtott be a 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-

testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásokban a térítésmentesség 

biztosítását 2019. június 24-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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.) 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 és a házi segítségnyújtás személyi 

gondozás igénybevételéért fizetendő térítési díjakat a Rendelet mellékletének 2., 

illetve 4. pontjai szabályozzák. 

Az eljáró hatóság hatáskörét 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. 
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Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben 

indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

 

          
Budapest, 2019. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

59.) … IV-3198/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3198-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

július 1-től 2020. 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 
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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 

  

… az elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése 

iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a térítésmentesség biztosítását 2019. július 1-től 2020. október 

31-ig. 

A Képviselő-testület a 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. 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

60.) … IV-3197/2019. számú térítési díj 

megállapítása iránt benyújtott kérelme 

ügyében méltányossági jogkörében eljárva a 

külön íven szerkesztett, mellékelt határozatot 

hozza. 
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Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a 

melléklet hitelesített példányának 

megküldésével – az érintetteket értesítse. 

 

Határidő: 2019. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3197-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

... szám alatti lakos  házi segítségnyújtás személyi gondozásért fizetendő 

személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a 

.../2019. (IX. 19.) XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban 2019. július 1-től 2020. 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 házi segítségnyújtás személyi gondozásért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a térítésmentesség biztosítását 2019. július 1-től 2020. október 

31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 házi segítségnyújtás személyi gondozás 

igénybevételéért fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 4. pontja 
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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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

61.) … IV-3094/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3094-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 
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H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

július 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 475 

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. 

I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. július 1-től 2020. 

október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 
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Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

62.) … IV-3097/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3097-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad,  és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

július 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 475 

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. 

I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése iránti 

kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 

javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. július 1-től 2020. 

október 31-ig. 
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A Képviselő-testület a 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 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

63.) … IV-3461/2019. 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. október 4. 

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-3461-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

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

gondozásért fizetendő személyi térítési díjak  csökkentése iránti kérelmének a 

Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK számú határozatával helyt ad,  és 

2019. augusztus 1-től 2020. október 31-ig a kiszállított étkeztetés 

szolgáltatására 640 Ft/adag, a házi segítségnyújtás személyi gondozás 

szolgáltatására 740 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 díjak csökkentése iránti kérelmet nyújtott be a 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-

testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásokban a rendelkező részben 

foglaltak szerinti térítési díjak megállapítását 2019. augusztus 1-től 2020. 

október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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. 

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 
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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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

64.) … IV-3460/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3460-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… szám alatti lakos  elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

csökkentése iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad, és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. 

augusztus 1-től 2020. október 31-ig az elvitelre átadott étkeztetés 

szolgáltatására 350 Ft/adag térítési díjat 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 

  

… az elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentése 

iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a rendelkező részben szereplő térítési díj megállapítását 2019. 

augusztus 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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. Az elvitelre átadott étkeztetés igénybevételéért 

fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 1. 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. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 
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65.) … IV-3196/2019. 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. október 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3196-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Térítési díj csökkentése 

                                                                    iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

 

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

segítés és a támogató szolgálat  szállításért fizetendő személyi térítési díjak 

csökkentései iránti kérelmének a Képviselő-testület a .../2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

számú határozatával helyt ad, és 2019. július 1-től 2020. október 31-ig a 

kiszállított étkeztetés szolgáltatására 340 Ft/adag térítési díjat, 2019. július 26-

tól 2020.  

október 31-ig a támogató szolgálat személyi segítés és a támogató szolgálat 

szállításra 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, a támogató szolgálat személyi segítés és a 

támogató szolgálat szállításért fizetendő személyi térítési díjak csökkentése 

iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta, és javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásokban a kiszállított étkeztetés esetében a rendelkező részben 
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szereplő térítési díj megállapítását továbbá a támogató szolgálat személyi 

segítés és szállításra térítésmentességet 2019. július 1-től 2020. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a 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 támogató szolgálat 

személyi segítés és a támogató szolgálat szállítás igénybevételéért fizetendő 

térítési díjakat a Rendelet mellékletének 2., 12. illetve 4. pontjai szabályozzák. 

 Az eljáró hatóság hatáskörét a Rendelet 7. § (1) bekezdése, illetékességét pedig 

az 1. §-a állapítja meg.  

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

indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

 

          
Budapest, 2019. szeptember 19. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

Erről értesül: 

1)   … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 22./ PONTJA: Javaslat „Újbuda díszpolgára” cím 

adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 

 

142/2019. (IX. 19.) 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)” 

 

……………………………………… 
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A NAPIREND 23./ PONTJA: Javaslat „Újbuda sportjáért” életmű díj 

adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 

 

143/2019. (IX. 19.) 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 NAPIREND 24./ PONTJA: Javaslat „Újbuda mesterpedagógusa” elismerő cím 

adományozására 

Előterjesztő: Jankó István a Kulturális és 

Köznevelési Bizottság elnöke 
 

 

144/2019. (IX. 19.) 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 NAPIREND 25./ PONTJA: Javaslat „Újbuda időseiért” elismerő cím 

adományozására 

Előterjesztő: dr. Haidar Norbert, a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság elnöke 
 

 

145/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – minősített szótöbbséggel – úgy határozott, 

hogy 
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a) Kristófy Júlia részére az Újbuda „Egészséges 

és Aktív időskor” Programban önkéntesen 

végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként 

„Újbuda időseiért” címet adományoz. 

  

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

b) Mátics Katalin részére, Újbuda idős lakossága 

érdekében a Norvég Alap finanszírozásával 

létrejött „Egészséges és aktív időskor” 

elnevezésű kortárs, önkéntes segítő program 

kidolgozásáért és a program sikeres 

működéséért tett magas színvonalú szakmai 

munkája elismeréseként „Újbuda időseiért” 

címet adományoz. 

  

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 26./ PONTJA: Javaslat „Újbuda kiváló intézményvezetője” 

elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

146/2019. (IX. 19.) 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)” 

 

……………………………………… 
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A NAPIREND 27./ PONTJA: Javaslat „Újbuda szolgálatáért” elismerő cím 

adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 

 

147/2019. (IX. 19.) 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 NAPIREND 28./ PONTJA: Javaslat „Újbuda gyermekeiért” elismerő cím 

adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

148/2019. (IX. 19.) 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 NAPIREND 29./ PONTJA: Javaslat „Pro Architectura Újbuda" kitüntetés 

adományozására 

Előterjesztő: Csernus László, a Gazdasági Bizottság 

elnöke 

 

 

149/2019. (IX. 19.) 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)” 

 

……………………………………… 
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A NAPIREND 30./ PONTJA: Javaslat „Újbuda kiváló vállalkozója, kiváló 

iparosa” elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: Csernus László, a Gazdasági Bizottság 

elnöke 

 

 

150/2019. (IX. 19.) 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 NAPIREND 31./ PONTJA: Szavazatszámláló bizottságokba póttagok 

megválasztása 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

jegyző  

 

 

151/2019. (IX. 19.) 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 24. § (1) 

bekezdése alapján a Budapest XI. kerületben 

működő szavazatszámláló bizottságok  

póttagjává a határozat melléklete szerinti 

személyeket megválasztja.  

  

Határidő: 2019. szeptember 19. 

Felelős:     Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

                   jegyző 

 

 

……………………………………… 
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A NAPIREND 32./ PONTJA: Pedagógus ülnök választása                                   

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester  
 

152/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– úgy határozott, hogy a bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. 

törvény 215. § (1) bekezdése alapján a Budai 

Központi Kerületi Bíróságra fiatalkorúak 

büntetőügyeiben eljáró pedagógus ülnöknek 

Kapcsándi Istvánnét (…) megválasztja.  

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot és 

a megválasztott ülnök elfogadó nyilatkozatát a 

Budai Központi Kerületi Bíróság elnökének 

küldje meg. 

Jelen döntés abban az esetben lép hatályba, ha 

Kapcsándi Istvánné hatósági erkölcsi 

bizonyítvány benyújtásával igazolja, hogy 

büntetlen előéletű és nincs a közügyektől 

eltiltás hatálya alatt. 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

A jegyzőkönyv-kivonat elkészült: 2019. szeptember 30. 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 

 

dr. Bács Márton s. k. 

 

 

Csernus László s. k. 

 

 

 

dr. Hoffmann Tamás s. k. 

polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna s. k. 

jegyző 

 


