
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

                               Képviselő-testülete 

 

Iktatószám: I-198-2/2020. 

 

Kivonat 

 

a Képviselő-testület 2020. február 27-i rendes, 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

A NAPIREND 21./ PONTJA: Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: Bába Szilvia, a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság elnöke  

 

 

37/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy  

 

a) … (….) IV-7694/2019. számú újbudai 

életkezdési támogatás iránt benyújtott kérelme 

ügyében másodfokú hatósági jogkörében 

eljárva a külön íven szerkesztett, mellékelt 

határozatot hozza. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a 

melléklet hitelesített példányának 

megküldésével – az érintettet értesítse. 

  

Határidő: 2020. március 12.    

Felelős:    dr. László Imre polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.       Ügyiratszám: IV-183-5/2020  

                                        Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                        Telefonszám: 372 3431 

                                        Tárgy: Fellebbezés újbudai életkezdési  

                                                     támogatás ügyben 
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H A T Á R O Z A T 

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

Önkormányzata Polgármestere IV-183-2/2020. számú határozata ellen 

benyújtott fellebbezése ügyében a Képviselő-testület …/2020. (II. 27.) XI.ÖK 

számú határozatával az elsőfokú döntést helybenhagyja. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

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

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

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

címzett keresetlevélben.  

  I N D O K O L Á S 

  

…. újbudai életkezdési támogatás iránti kérelmét a Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere IV-183-2/2020. számú 

határozatával elutasította, mivel kérelmező ikergyermekei a lakóhelyükön 

életvitelszerűen nem tartózkodnak. A Szent Kristóf Szakrendelő Védőnői 

Szolgálata igazolása szerint a gyermekek területi védőnői ellátásban nem 

részesülnek.  

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

felülvizsgálati eljárás keretében az ügyet megvizsgálta és megállapította, hogy 

a kérelmező a támogatás jogosultsági feltételének nem felel meg, ezért a 

rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A határozat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a rászorult személyek 

támogatásáról szóló 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK. számú rendelet 16. § (1) 

bekezdésén alapul. 

Az eljáró hatóság hatáskörét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdése, illetékességet pedig az 

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

114. §-a és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) 

bekezdése biztosítja. 

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

indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

          

Budapest, 2020. február 27.  

 dr. László Imre 

polgármester 

Erről értesül: 

….. 

 

 



3 

 

b) … (….) IV-745/2020. 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: 2020. március 12.       

Felelős:    dr. László Imre polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.         Ügyiratszám: IV-745-4/2020  

                                          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 .../2020. (II. 27.) 

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

2020. január 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 2020. január 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, 2020. február 27.   

 dr. László Imre 

polgármester 

 

 

Erről értesül: 

1)  …..                         

2)  Újbudai Szociális Szolgálat  

 

 

……………………………………… 

 

 

 

A NAPIREND 22./ PONTJA: Ellátási szerződés megkötése fogyatékos 

személyek otthona feladat ellátására 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

 

 

38/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat  

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

Miskolci Autista Alapítvánnyal (3533 Miskolc, 
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Csermőkei u. 2/a.) ellátási szerződést köt 2020. 

április 1. napjától 2021. március 31. napjáig - 1 

fő -, …. (…...) a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 69. §-ában meghatározottak szerinti 

fogyatékos személyek otthona feladat 

ellátására. 

Az ellátási szerződés megkötéséhez a 2020. évi 

költségvetés 1.03.08. Szociális feladatok dologi 

kiadásai terhére fedezetet biztosít 360 ezer Ft 

összegben. 

Felhatalmazza a Polgármestert az 

előterjesztésben meghatározottak szerinti 

ellátási szerződés előkészítésére és aláírására. 

 

Határidő: 2020. március 31. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 23./ PONTJA: Javaslat „Pro Urbe Újbuda” kitüntetés 

adományozására 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

39/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – minősített szótöbbséggel – úgy határozott, 

hogy  

 

a) Härtlein Károly egyetemi mesteroktató 

részére a természettudományos 

szemléletformálás, a tudomány 

népszerűsítése, a közép- és felsőfokú 

fizikaoktatás, tehetséggondozás terén végzett 

kimagasló munkája elismeréseként „Pro Urbe 

Újbuda” kitüntetést adományoz. 

 

Határidő: 2020. március 15. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 
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b) Beleznay Andor, a Petőfi Sándor Általános 

Iskola nyugalmazott igazgatója, az Albertfalvi 

Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény néhai 

vezetője részére Albertfalva közösségéért 

végzett több évtizedes példaértékű 

helytörténeti munkájának, magas színvonalú 

pedagógiai tevékenységének elismeréseként 

posztumusz „Pro Urbe Újbuda” kitüntetést 

adományoz. 

  

Határidő: 2020. március 15. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 24./ PONTJA: Javaslat „Pro Communitate Újbuda” kitüntetés 

adományozására 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

 

40/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – minősített szótöbbséggel – úgy határozott, 

hogy   

 

a) Vargáné Mátray Csilla, a Sasadi és Farkasréti 

Öregdiákok Egyesülete titkára és alapító tagja 

részére kiemelkedő közösségszervező 

munkája elismeréseként „Pro Communitate 

Újbuda” kitüntetést adományoz. 

 

Határidő: 2020. március 15.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

b) a Kortárs Építészeti Központ részére a kortárs 

építészet terén végzett kiemelkedő társadalmi 

tevékenysége elismeréseként „Pro 
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Communitate Újbuda” kitüntetést 

adományoz. 

 

Határidő: 2020. március 15.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester   

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 25./ PONTJA: Javaslat „Újbuda kiváló sportolója” és „Újbuda 

kiváló edzője” elismerő címek adományozására 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

 

41/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – minősített szótöbbséggel – úgy határozott, 

hogy   

 

a) Tóth Orsolya utánpótlás sportoló részére a 

2019. évi hazai és nemzetközi kosárlabda 

versenyeken elért kimagasló 

sportteljesítményei elismeréseként „Újbuda 

kiváló sportolója” címet és a díjjal együtt járó 

bruttó 207.000 Ft összegű pénzjutalmat 

adományoz. 

 

Határidő: 2020. március 15.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

b) Kisbán Zsófia felnőtt sportoló részére a 2019. 

évi hazai és nemzetközi kajak-kenu 

versenyeken elért kiemelkedő 

sportteljesítményei elismeréseként „Újbuda 

kiváló sportolója” címet és a díjjal együtt járó 

bruttó 207.000 Ft összegű pénzjutalmat 

adományoz. 

 

Határidő: 2020. március 15.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 
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c) Gyeőry Zsuzsanna nevelő edző részére a 

kosárlabda sportág utánpótlás-nevelésében és 

a versenyekre történő felkészítésben nyújtott 

kiemelkedő, magas színvonalú munkájának 

elismeréseként „Újbuda kiváló edzője” címet 

és a díjjal együtt járó bruttó 207.000 Ft 

összegű pénzjutalmat adományoz. 

 

Határidő: 2020. március 15.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

d) Könczey Zsolt felkészítő edző részére a 

labdarúgó sportágban 2019. évben nyújtott 

kiemelkedő, magas színvonalú munkájának 

elismeréseként „Újbuda kiváló edzője” címet 

és a díjjal együtt járó bruttó 207.000 Ft 

összegű pénzjutalmat adományoz. 

 

Határidő: 2020. március 15.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

A jegyzőkönyv-kivonat elkészült: 2020. március 11. 

 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

Daám Alexandra s. k. 

 

 

 

dr. Molnár László s. k. 

 

 

 

dr. László Imre s. k. 

polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna s. k. 

jegyző 

 


