
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 

  

Korábbi rendelkezések: 

  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete a   
gyermekek védelméről és a gyámügyi     
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény      
29. §-ának (1) bekezdésében 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:  

  
  
  
  
  
  
  
  

(A bölcsődei gondozásnak, az étkezés     
díján felül számított ellátási    
naponként fizetendő térítési díja) 

  
b) napi 105 Ft, ha a gyermek       
családjában az egy főre jutó havi      
nettó jövedelem legfeljebb a Gyvt.     
151. § (5) bekezdés a) pont ad)       
alpontjában meghatározott összeg, 

  

1. § 
  

A személyes gondoskodást nyújtó    
ellátásokról szóló 16/2014. (V. 28.) XI.ÖK      
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. §      
(2) bekezdésének b) pontja helyébe a      
következő rendelkezés lép: 

  
(A bölcsődei gondozásnak, az étkezés     
díján felül számított ellátási naponként     
fizetendő térítési díja) 
  
„b) napi 105 Ft, ha a gyermek       
családjában az egy főre jutó havi nettó       
jövedelem legfeljebb a Gyvt. 21/B. § (1)       
bekezdés a) pont ad) alpontjában     
meghatározott összeg,” 

  



  
  
  
  
  

 16. § 
  

Az óvodában, továbbá az Újbudai     
Szociális Szolgálatnál a Gyvt. 151. §      
(1) bekezdés f) pontjának hatálya alá      
tartozó ellátott részére nyújtott    
étkeztetés fizetendő térítési díja 600     
Ft/nap, ebből a reggeli 88 Ft, az ebéd        
424 Ft, az uzsonna 88 Ft. 

2. § 
  

A Rendelet 16. §-a helyébe a következő       
rendelkezés lép: 

  
„16. § 

  
Az óvodában, továbbá az Újbudai     
Szociális Szolgálatnál a Gyvt. 21. § (1)       
bekezdés f) pontjának hatálya alá tartozó      
ellátott részére nyújtott étkeztetés    
fizetendő térítési díja 600 Ft/nap, ebből a       
reggeli 88 Ft, az ebéd 424 Ft, az uzsonna         
88 Ft.” 

  3. § 
  

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 1-2. §-hoz 
  

A jogszabályi hivatkozásnak a módosult törvényi rendelkezésnek megfelelő átcímzését tartalmazza. 
  

A 3. §-hoz 
 
A módosító rendelet hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza, valamint        
rendelkezik a módosító rendelet hatályvesztéséről. 

  
  

 


