
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

  

Iktatószám: I-49-174/2019.  

  

Kivonat 

 

a Képviselő-testület 2019. november 28-i rendes, 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

A NAPIREND 10./ PONTJA: Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: Bába Szilvia, a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság elnöke 

 

204/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 10./ 

Szociális ügyek elbírálása című napirendi 

pont határozati javaslatait csomagban 

szavazza meg.   

 

205/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy   

 

1) … (...) IV-7212/2019. 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. december 12.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 
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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-7212-3/2019  

                                             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. (XI. 28.) 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. 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 
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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. november 28.  

 dr. László Imre 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)  …     

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

2) … (...) IV-7213/2019. 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. december 12.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-7213-3/2019  

                                             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. (XI. 

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

szolgáltatásban 2019. október 11-től 2020. október 31-ig térítésmentességet 

állapít meg. 
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A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 39-

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

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

címzett keresetlevélben. 

 

 I N D O K O L Á S 

  

… 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. október 11-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. november 28.  

 dr. László Imre 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)  …       

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

3) … (...) IV-7214/2019. számú térítési díj 

megállapítása iránt benyújtott kérelme ügyében 

méltányossági jogkörében eljárva a külön íven 
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szerkesztett, mellékelt határozatot hozza. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a 

melléklet hitelesített példányának 

megküldésével – az érintetteket értesítse.  

 

Határidő: 2019. december 12.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám:  IV-7214-3/2019  

                                             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. (XI. 

28.) 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 

  

… 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. 
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(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. november 28.  

 dr. László Imre 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)  …  

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

4) … (...) IV-7215/2019. 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. december 12.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-7215-3/2019 

                                             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 az elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi 

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

28.) 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 

  

… 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. 

 

          

Budapest, 2019. november 28.  

 dr. László Imre 

polgármester 
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Erről értesül: 

1)  … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

5) … (...) IV-7216/2019. 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. december 12.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-7216-3/2019  

                                             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. (XI. 

28.) 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 

  

… 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 



9 
 

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. 

 

          

Budapest, 2019. november 28.  

 dr. László Imre 

polgármester 

Erről értesül: 

1)  …  

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

6) … (...) IV-7217/2019. 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. december 12.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-7217-3/2019  

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi  

                                                                                      Andrea 
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                                             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. (XI. 

28.) 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 

  

… 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. 
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Budapest, 2019. november 28.  

 dr. László Imre 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1) …        

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

7) … (....) IV-7218/2019. 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. december 12.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-7218-3/2019  

                                             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. (XI. 

28.) 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 

  

… 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. 

          

Budapest, 2019. november 28.  

 dr. László Imre 

polgármester 

 

Erről értesül: 

1)  … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

8) … (...) IV-7219/2019. 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. december 12.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 
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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-7219-3/2019  

                                             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. (XI. 

28.) 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 

  

… 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. 
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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. november 28.  

 dr. László Imre 

polgármester 

 

Erről értesül: 

1)  … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

 

9) … (...) IV-7220/2019. 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. december 12.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-7220-3/2019  

                                             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. (XI. 

28.) 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. 

 

          

Budapest, 2019. november 28.  

 dr. László Imre 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)  … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

10) … (...) IV-3987/2019. 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. december 12.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-3987-3/2019 

                                             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. (XI. 28.) 

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

2019. szeptember 10-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. szeptember 10-

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. § 
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(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. november 28.  

 dr. László Imre 

polgármester 

 

Erről értesül: 

1)  … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

11) … (....) IV-5004/2019. 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. december 12.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-5004-3/2019 

                                             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. (XI. 28.) 

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

2019. október 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. október 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. november 28.  

 dr. László Imre 

polgármester 

Erről értesül: 

1)  … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 
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12) … (...) IV-7211/2019. 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. december 12.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-7211-3/2019 

                                             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. (XI. 28.) 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 

39-41.) 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. november 28.  

 dr. László Imre 

polgármester 

 

Erről értesül: 

1)  … 

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

A NAPIREND 11./ PONTJA: Javaslat „Pro Cultura Újbuda” kitüntetés 

adományozására 

Előterjesztő: Görög András a Kulturális és 

Köznevelési Bizottság elnöke 
 

 

 

206/2019. (XI. 28.) 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) Domokos Pál Péter részére a magyar kultúra 

ügyében végzett több évtizedes kiemelkedő 

tevékenysége elismeréseként posztumusz 

„Pro Cultura Újbuda” kitüntetést adományoz. 

  

Határidő: 2020. január 22. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

b) Egri Orsolya, a Tranzit Art Café vezetője 

részére a XI. kerület kulturális életéért végzett 

kiemelkedő tevékenysége elismeréseként „Pro 

Cultura Újbuda” kitüntetést adományoz. 

  

Határidő: 2020. január 22. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

 

c) Gáti György fotóművész részére több 

évtizedes kiemelkedő fotográfusi 

munkásságáért, a fotóművészetben végzett 

kiemelkedő tevékenységének elismeréseként 

„Pro Cultura Újbuda” kitüntetést adományoz. 

  

Határidő: 2020. január 22. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 12./ PONTJA: Felügyelőbizottsági tagok megválasztása  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 
 

 

 

 

207/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – úgy 

határozott, hogy 
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a) a kizárólagos tulajdonában álló Kamara-

Projekt Ingatlanfejlesztő és Beruházó 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottságából Deák András és 

Haidar Norbert felügyelőbizottsági tagokat 

2019. november 30. napjával visszahívja. 

Felkéri a Polgármestert és az ügyvezetőt, 

hogy a változások cégnyilvántartásba történő 

bejegyzése érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegyék meg. 

                

Határidő: 2020. február 15. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

b) a kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági 

társaságokban működő felügyelő bizottságok 

tagjainak 2019. december 1. napjától 2024. 

november 30. napjáig tartó időtartamra az 

alábbi személyeket bízza meg: 

  

- BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

 

- Budai Miklós 

- Deschelák Károly 

- Bedő Dávid 

- Erhardt Attila 

- Hárshegyiné Sasvári Paula 

- Bajári Balázs 

  

- HADIK-Kávéház Ingatlanhasznosító és 

Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság  

  

- Fésűs László 

-Vincze Sándor 

- Balogh Péter 

 - Kamara-Projekt Ingatlanfejlesztő és 

Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság  

  

- Fésűs László 

-Vincze Sándor 

- Balogh Péter 

   

 - KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és 

Média Korlátolt Felelősségű Társaság  
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- Lados Tamás 

- Tóth Attila 

- Benkóczyné Mácsai Kornélia 

  

- Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai 

Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

  

- Török Erzsébet 

- Devecseri Mátyás 

- Mészárosné Sipos Edit 

  

- Újbuda Andor 60 Ingatlanhasznosító 

Korlátolt Felelősségű Társaság  

  

-  Kreitler-Sas Máté 

- Makra Károlyné 

- Walsch Tünde 

 

- Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és 

Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság  

  

- Baráz András 

- Retezi Richárd 

- Takács Ferencné 

  

- Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság   

  

- Koltai Gábor Soma 

- Nagy András József 

- Sass Szilárd 

  

- Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság   

  

- Hiripi Zoltán 

- Hardi Richárd 

- Kozma Dávid 

  

- Zsombolyai Ingatlanhasznosító Korlátolt 

Felelősségű Társaság   
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- Micon Györgyné 

- Lövei Zsolt József 

- Novák Előd 

 

A felügyelő bizottságok elnökeinek 80.000,-  

Ft/hó, tagjainak 60.000,- Ft/hó díjazást állapít 

meg. 

Felkéri a Polgármestert és az ügyvezetőket, 

hogy a változások cégnyilvántartásba történő 

bejegyzése érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegyék meg. 

      

Határidő: 2020. február 15. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

c) – a Gazdasági Bizottság hatáskörét magához 

vonva – a Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési 

és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságban működő 

Tanácsadó testület tagjainak 2019. december 

1. napjától 2024. november 30. napjáig tartó 

időtartamra az alábbi személyeket bízza meg: 

 

- Rádi Károly 

- Bajkó Sokoray István 

- Kiss Dominik 

 

A Tanácsadó testület elnökének 80.000,-  

Ft/hó, tagjainak 60.000,- Ft/hó díjazást állapít 

meg. 

Felkéri a Polgármestert és az ügyvezetőt, 

hogy a változások cégnyilvántartásba történő 

bejegyzése érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegyék meg. 

                   

Határidő: 2020. február 15. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

d)  a Vicus XI. Közalapítvány (1113 Budapest, 

Bocskai út 39-41.) kuratóriumának létszámát 

8 főről 6 főre csökkenti és a Közalapítvány 

- kuratóriumi tagjainak határozott időre, 2019. 

december 1. napjától 2024. november 30. 

napjáig tartó időtartamra az alábbi 

személyeket választja meg: 
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- dr. Szöllősi Ágnes 

- Zách Boglárka 

- Varga Gergő 

- Balasi András 

- Turbók Jánosné 

- Fésűsné Kéri Erzsébet 

 

A Kuratórium elnöke: dr. Szöllősi Ágnes Az 

elnök díjazása havi 80 E Ft/hó, a tagok 

díjazása 60 E Ft/hó, 

- felügyelőbizottsági tagjainak határozott 

időre, 2019. december 1. napjától 2024. 

november 30. napjáig tartó időtartamra az 

alábbi személyeket választja meg: 

 

- dr. Bács Márton 

- Daám Alexandra 

- Vécsei Éva 

 

Az elnök díjazása havi 80 E Ft/hó, a tagok 

díjazása 60 E Ft/hó.   

Felkéri a Polgármestert, hogy a változások 

bírósági nyilvántartásba történő bejegyzése 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: 2020. február 15. 

Felelős:    dr. László Imre polgármester 

 

 

……………………………………… 

 

A NAPIREND 13./ PONTJA: Településképi ügyben hozott határozat módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

208/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással úgy határozott, hogy a Budapest 

XI. kerület, Bartók Béla út 39. sz., 5049 hrsz. 

alatti ingatlanon tervezett homlokzatfelújítás 
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ügyében hozott, a 116/2019. (VIII. 1.) XI.ÖK 

határozattal elfogadott, XVIII-185-10/2019 

számon kiadott másodfokú végzést kiegészíti a 

mellékelt végzésben foglaltak szerint. 

 

Határidő: 2019. november 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E  

1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

Postacím: 1518 Budapest Pf. 10 

Web: www.ujbuda.hu 

 
Előadó:   Bódis Csaba Iktatószám: XVIII-185-     /2019 

Telefon: 06 1 372-4559 Dátum: Budapest, 2019. 11. 28. 

E-mail: foepitesz@ujbuda.hu   
 

Eljáró Hatóság: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete, mint 
másodfokú hatóság 
 

 
Tárgy: …, ... … hrsz. alatti ingatlanon földszinti homlokzat átalakítása 
településképi bejelentési eljárás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása 
 

 

VÉGZÉS 

 

A …, ... … hrsz. alatti ingatlanon földszinti homlokzat átalakítása településképi 

bejelentési eljárás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása ügyében hozott XVIII-

185-10/2019 számú végzést - annak kicserélésével- kiegészítem és azt az alábbiak 

szerint egységes döntésbe foglalom. 

 

… és … (Cím: ….) által Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának 

polgármestere a 1114 Budapest, Bartók Béla út 39. 5049 hrsz. alatti ingatlanon 

tervezett földszinti homlokzat átalakítása ügyében hozott, 2019. 05. 21-én kelt, 

XVIII-185-2/2019. számú határozata ellen benyújtott fellebbezését a Képviselő-

testület ………. XI.ÖK számú határozatával 

 

visszautasítja. 
  

Jelen kiegészítő végzés ellen az ügyfél, illetőleg akinek jogát vagy jogos érdekét a 

közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, közigazgatási pert indíthat. A 

keresetlevelet az elektronikus eljárásra kötelezett (jogi képviselővel eljáró) fél az 

elsőfokú közigazgatási szervnél elektronikus úton terjesztheti elő a közléstől 

http://www.ujbuda.hu/


27 
 

számított 30 napon belül, az UJBUDA_K01 azonosítójú nyomtatványon, 

űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével (az általános 

nyomtatványkitöltő program segítségével).  

A nyomtatvány a http://kozigazgatas.ujbuda.hu/nyomtatvanyok-es-

dokumentumok/urlap-kozigazgatasi-szerv-hatarozatanak-birosagi-felulvizsgalata 

linkről is letölthető. 

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban 

meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. E nyomtatvány letölthető a 

https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-

nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-pdf linkről. 

Papíralapon előterjesztett keresetlevelét a jogi képviselő nélkül eljáró természetes 

személy a hatóság 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. címen terjesztheti elő. 

A bírósági eljárás illetékköteles, melynek összege 30.000 Ft. Illetékkötelezettségét 

banki átutalással teljesítheti a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalának az OTP Bank Nyrt. által vezetett 11784009-15511001-03470000 

államigazgatási eljárási illeték beszedési számlájára történő átutalás útján, az 

átutalás közleményrovatában fel kell tüntetni az adott ügy ügyiratszámát. 

 

 

INDOKOLÁS 

  
A … Kft. a …, …. … hrsz. alatti ingatlanon tervezett földszinti homlokzat 

átalakítása ügyében 2019.05.10-én a településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet 

terjesztett elő. 

A településkép védelméről szóló 46/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

értelmében a településképet befolyásoló építési tevékenység végzését a Főépítész a 

2019. május 21-én kiadott határozatában tudomásul vette, mely tevékenység a 

bejelentés tudomásul vételétől számított egy éven belül volt folytatható. 

  

A településkép védelméről szóló 46/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Ör.) 27. § (1) bekezdése értelmében, településképi bejelentési 

eljárást kell lefolytatni a 3.a és 3.b mellékletben meghatározott területeken 

jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez, vagy egyszerű bejelentéshez nem 

kötött és közterületről látható módon megvalósítható építési tevékenység – 

homlokzat-átalakítást eredményező meglévő épület átalakítása - esetén. Tárgyi 

ingatlan az Ör. 3.a melléklet 2. pontja szerint településképi bejelentési eljárással 

érintett területen fekszik. 

  

A településképi bejelentési eljárás általános szabályait a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tkr.) tartalmazza. A Tkr. 26/C.§ 

b) bekezdése alapján a polgármester tudomásul veszi az építési tevékenységet - a 

megtiltás indokainak ismertetése mellett – és figyelmezteti a bejelentőt a bejelentési 

https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-pdf
https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-pdf
https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-pdf
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eljárásban hozott határozat rendelkezésétől eltérő kialakítás jogkövetkezményeire, 

ha a tervezett építési tevékenység nem illeszkedik a településképbe. 

  

Az eljárás részletes szabályait a településkép védelméről szóló 46/2017. (XII. 21.) 

önkormányzati rendelet 28.§-a tartalmazza. 
  
… és … …, …. szám alatti lakosok (az átalakítással érintett földszinti helyiség 

feletti lakások tulajdonosai) a határozat ellen 2019. június 5-én XVIII-185-4/2019 

iktatószámon fellebbezést nyújtottak be, melyben ügyféli jogainak megtagadását 

sérelmezték. 

  

A Képviselő-testület a felülvizsgálati eljárás keretében megállapította, hogy … és 

… a tárgyi eljárásban nem ügyfelek, jogát vagy jogos érdeküket az ügy nem érinti, 

ezért a fellebbezés nem az arra jogosultaktól származik. 

Az ügyben arról született döntés, hogy a tervezett homlokzati átalakítás 

településképbe illeszkedik-e, vagy sem. … és … jogát, jogos érdekét az ügy azért 

nem érinti, mivel a határozat az átalakítási munkák elvégzésére jogot nem 

keletkeztet, ilyen jogosultságot a hatóság az eljárás során nem is vizsgál: a döntés 

kizárólag esztétikai/arculati szempontoknak való megfelelőséget igazol. Jogsérelem 

az igazolás tekintetében továbbá azért sem érheti a kérelmezőt, mivel, a 

településkép védelméről szóló 46/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendeletünk 28. § (6) 

bekezdése következtében az annak 27. § (1) bekezdése szerinti tevékenység a 

bejelentés alapján, a hatósági határozat birtokában - az abban foglalt esetleges 

kikötések figyelembevételével - megkezdhető, ha ahhoz más hozzájárulás vagy 

hatósági engedély nem szükséges. 

A fellebbezésben foglaltak tekintetében megjegyzi a hatóság, hogy: 
  

 A fellebbezők által hivatkozott zajhatás miatt … és … birtokvédelmi eljárást 

kezdeményezhet. 

 A kérelmezőnek a tevékenység elvégzéséhez a társasház hozzájárulását kell 

beszereznie, mely a határozatban is szerepel. Amennyiben ez nem történik meg, 

az a … Kft. mulasztása. E mulasztás azonban nincs kihatással a településképi 

bejelentési eljárás kimenetelére. Birtokvédelmi eljárást erre tekintettel a 

társasház kezdeményezhet. 

 A településképi bejelentési eljárás során a Főépítészi Irodának nem feladata 

vizsgálni, hogy egy adott ingatlannak ki a tulajdonosa. A Főépítészi Iroda 

hatásköre és illetékessége arra az esetre is kiterjed, ha az átalakítással érintett 

épület (épületrész) önkormányzati tulajdonban van. A településkép védelméről 

szóló 46/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelet 27. § (2) bekezdése értelmében, abban 

az esetben nem kell településképi bejelentési eljárást lefolytatni, ha az ügyben az 

önkormányzat építtetőként jelenik meg.  Fentiek alapján ezért kizárási ok nem 

áll fenn. 
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 Az eljárásban a Főépítészi Irodának nincs tájékoztatási kötelezettsége sem a 

társasház, sem az egyes albetétek tulajdonosai felé. 

A döntés formai és tartalmi követelményeit az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § határozza meg. 

  

A keresetlevél benyújtásának helyét, idejét és módját a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 40. § (1) 

bekezdése és a 39. § (1)-(2) bekezdése határozza meg. 

  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése kimondja, 

hogy a közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb 

közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30 000 forint. 

  

Az Ákr. 80. § (1) A döntés határozat vagy végzés. A hatóság - a (4) bekezdésben 

meghatározott kivétellel - az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során hozott 

egyéb döntések végzések. 
  
Az Ákr. 46. § (1) bekezdése szerint a hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az 

eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény 

ahhoz más jogkövetkezményt nem fűz. 

  

Az Ákr. 116. § (1) bekezdése szerint az elsőfokú döntés ellen az ügyfél 

fellebbezhet, vagy az, akire a döntés rendelkezést tartalmaz. 

  

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése szerint ügyfél az a természetes vagy jogi személy, 

egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül 

érinti. 

  

A másodfokú hatóság döntésével szemben közigazgatási per indításának 

lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése, és a Kp. 17. § a) pontja biztosítja. 
  
A Képviselő-testület hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. (2) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16. § (1) 

bekezdés c) pontja határozza meg. 

  

Az Ákr. 91. § (1) bekezdése szerint, hatóság a döntést kiegészíti, ha a döntésből 

jogszabály által előírt kötelező tartalmi elem hiányzik. 

 

Az Ákr. 91. § (3) A kiegészítést a hatóság egységes döntésbe foglalva, lehetőleg a 

döntés kicserélésével közli. 
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Az Ákr. 91. § (4) bekezdés értelmében a kiegészítés ellen ugyanolyan 

jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen. 

 

A kiegészítés a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 22.K.33.372/2019/3 

ügyszámú végzésében foglaltaknak megfelelően történt. 

 

 

Dr. László Imre 

                                                                                        polgármester 
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