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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 

 
 
 

Korábbi rendelkezések:   

  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete a   
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról     
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2)        
bekezdésének f) pontjában kapott    
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi     
önkormányzatairól szóló 2011. évi    
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének      
8a. és 23. § (5) bekezdésének 11a. pontjában        
meghatározott feladatkörében eljárva a    
következőket rendeli el: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
(2) Az átlagos és emelt színvonalú idősotthoni       

ellátás egyszemélyes elhelyezéssel   
havonként fizetendő térítési díja 124     
500 Ft, naponként fizetendő térítési díja      
4 150 Ft. 

  
(3) Az átlagos és emelt színvonalú      

idősotthoni ellátás kétszemélyes   
elhelyezéssel havonként fizetendő   
térítési díja 109 500 Ft, naponként      
fizetendő térítési díja 3 650 Ft. 

  
(4) A demens személy részére nyújtott      

átlagos és emelt színvonalú idősotthoni     

 1. § 
 
A személyes gondoskodást nyújtó    
ellátásokról szóló 16/2014. (V. 28.) XI.ÖK      
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §      
(2)-(4) bekezdése helyébe a következő     
rendelkezések lépnek: 
 

„(2) Az átlagos és emelt színvonalú      
idősotthoni ellátás egyszemélyes   
elhelyezéssel havonként fizetendő   
térítési díja 132 000 Ft, naponként      
fizetendő térítési díja 4 400 Ft. 
 
(3) Az átlagos és emelt színvonalú      
idősotthoni ellátás kétszemélyes   
elhelyezéssel havonként fizetendő   
térítési díja 114 900 Ft, naponként      
fizetendő térítési díja 3 830 Ft. 
 
(4) A demens személy részére nyújtott      
átlagos és emelt színvonalú idősotthoni     



 

ellátás havonként fizetendő térítési díja     
108 000 Ft, naponként fizetendő térítési      
díja        3 600 Ft. 

ellátás havonként fizetendő térítési díja     
114 000 Ft, naponként fizetendő térítési      
díja        3 800 Ft.” 
 

  
 
 
 
 
 

  
Az időskorúak gondozóházának   
(átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás)    
havonként fizetendő térítési díja 129     
000 Ft, naponként fizetendő térítési díja      
4 300 Ft. 

2. § 
 
A Rendelet 13. §-a helyébe a következő       
rendelkezés lép: 
 

„13. § 
 

Az időskorúak gondozóházának   
(átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás)    
havonként fizetendő térítési díja    
140 700 Ft, naponként fizetendő térítési      
díja 4 690 Ft.” 
 

  3. § 

A Rendelet 14. §-a a következő (3)       
bekezdéssel egészül ki: 

 
„(3) A Szociális és Egészségügyi     
Bizottság az (1) bekezdésben foglalt     
esetekben a (2) bekezdés szerinti     
igazolás benyújtása esetén, egyedi    
elbírálás alapján a 12. § (1)      
bekezdésében előírt belépési   
hozzájárulás összegét csökkentheti   
vagy elengedheti.” 

 

  4. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép        
hatályba és a hatálybalépését követő napon      
hatályát veszti. 
 
 

   

   

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 
  

Meghatározza az Újbudai Idősek Háza által biztosított tartós bentlakást nyújtó szolgáltatások           
igénybevételéért fizetendő térítési díj mértékét (havonkénti továbbá naponkénti térítési díjak).  
  

A 2. §-hoz 
  

Meghatározza az Újbudai Idősek Háza által biztosított átmeneti ellátás igénybevételéért          
fizetendő térítési díj mértékét (havonkénti továbbá naponkénti térítési díj).  
  

A 3. §-hoz 
  

Meghatározza az Újbudai Idősek Háza belépési hozzájárulásának megfizetése tekintetében a          
méltányosság feltételeit és eljárási szabályait.  
   

A 4. §-hoz 
  

A módosító rendelet hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza, valamint        
rendelkezik a módosító rendelet hatályvesztéséről. 
 


