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301/2021. (II. 25.) XI.ÖK Polgármesteri határozat 

          

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Polgármestere  

  

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 

szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre való 

hivatkozással, a Képviselő-testület 

hatáskörében eljárva úgy határozott, hogy … 

(…) IV-579/2021. számú térítési díj 

megállapítása iránt benyújtott kérelme ügyében 

méltányossági jogkörében eljárva a külön íven 

szerkesztett, mellékelt határozatot hozza. 

A döntésről – a melléklet szerinti határozat 

közlésével – az érintetteket értesíteni kell. 

   
Határidő: 2021. március 12.  

Felelős:    dr. László Imre  polgármester 

       

 

 

 

       

     dr. László Imre  

                                                                           polgármester 

  



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere 

                 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

 

  Ügyiratszám: IV-579-3/2021 

  Ügyintéző: Brucknerné Dóczi Andrea 

                                                                             Telefonszám: +361372 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  Polgármester - a veszélyhelyzetre tekintettel a Képviselő-testület 

feladatkörében meghozott - .../2021. (II. 25.) XI.ÖK számú határozatával helyt ad, és a 

kiszállított étkeztetés szolgáltatására 240 Ft/adag térítési díjat állapít meg 2021. január 1-től 

2021. október 31-ig.  

       A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható az 

Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) benyújtott vagy 

ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó  

utca 27.) 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 

Újbuda Polgármestere - a veszélyhelyzetre tekintettel a Képviselő-testület feladatkörében - 

megvizsgálta, és a kérelemmel érintett szolgáltatásban a rendelkező részben szereplő térítési 

díjat állapított meg.  

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 katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése továbbá 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, 2021. február 25.   

                                                                                                            dr. László Imre                                                                                                    

                                                                                     polgármester 

Erről értesül: 

1) …          

2)  Újbudai Szociális Szolgálat  

 


