
 

Minősített szótöbbség 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

…/2017. (... …) önkormányzati rendelete 
 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
16/2014. (V. 28.) XI.ÖK rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális         
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdésének c),              
e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól           
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott              
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 16/2014. (V. 28.) XI.ÖK rendelet (a            
továbbiakban: Rendelet) a következő 18/A. alcímmel egészül ki: 
 

 „18/A. Eljárási szabályok 
 

21/A. § 
  
(1) Az e rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás a           
következő esetekben és módon szűnik meg: 
a)  érintett szociális intézmény jogutód nélküli megszűnésével; 
b)   ha az ellátásról az igénybevevő írásba foglalt nyilatkozattal lemond; 
c)  az igénybevevő halálával; 
d)  a határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával; 
e)  a megállapodás felmondásakor a felmondási idő elteltével vagy 
f)  jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 
 
(2) Az e rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról az           
ellátást nyújtó intézmény vezetője és az ellátott között létrejött megállapodás 
a)  megkötése írásban történik; 
b)  egy-egy aláírt eredeti példányát mindkét érintett fél megkapja; 
c) módosítására az intézmény vezetője és az ellátást igénybe vevő közös megegyezése            
alapján kerülhet sor.  

 
(3) Az e rendeletben szabályozott személyes gondoskodás külön eljárás nélkül történő           
nyújtásáról váratlanul fellépő, a létfenntartást veszélyeztető, súlyos krízishelyzetben        
az intézmény vezetője jogosult intézkedni.” 

 
 



 

 
 

 2. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon               
hatályát veszti. 
 
(2) Hatályát veszti a Rendelet 19. §-ának (4) és (5) bekezdése. 
 

 
 

dr. Hoffmann Tamás 
polgármester  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

 

 
 

  
  
 

 



 

  
Indokolás 

 a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 16/2014. (V. 28.) XI.ÖK rendelet 
módosításához  

  
  

Az 1. §-hoz 
  

A rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások        
megszűnésének eseteit és módját, az ellátást nyújtó intézmény vezetője és az ellátott között             
létrejött megállapodás kérdéseit, továbbá a személyes gondoskodás külön eljárás nélkül          
történő nyújtásának feltételeit szabályozza. 
 
  

A 2. §-hoz 
  

A módosító rendelet hatálybalépéséről, továbbá az idősek otthona ellátásra vonatkozó egyes           
eljárási szabályok hatályon kívül helyezéséről rendelkezik, amelyek beépítésre kerülnek a          
21/A.§-ba. 


