
 

  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 
  

.../2020. (... ...) önkormányzati rendelete 
  

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelet módosításáról 

  
  
  

Korábbi rendelkezések:     

    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        
Képviselő-testületnek a szociális   
igazgatásról és szociális ellátásokról    
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2)        
bekezdésének f) pontjában kapott    
felhatalmazása 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: 
  

    1. § 
  
A személyes gondoskodást nyújtó    
ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.)     
XI.ÖK rendelet (a továbbiakban:    
Rendelet) 10. §-a a következő (3)      
bekezdéssel egészül ki: 
  

„(3) Az időskorúak gondozóháza    
ellátás térítési díját havonta utólag     
kell megfizetni.” 

 

    2. § 
 

A Rendelet melléklete helyébe a     
Melléklet lép. 



 

      

  
 
 
 
 
(2) A Kerekasztal szavazati joggal 
rendelkező tagjai: 
... 
d) az Önkormányzat idős- és családügyi 
tanácsnoka, 
 
 
 
 
 
 

  3. § 
 
(1) Ez a rendelet 2020. május 1-jén lép       

hatályba. 
  
(2) Hatályát veszti a Rendelet 12. § (2)       

bekezdés d) pontja. 

dr. László Imre 
polgármester 

  Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
I n d o k o l á s 

 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelet 
módosításáról szóló .../2020. (... …) önkormányzati rendeletéhez 

  
 

Az 1. §-hoz 

Szociális szolgáltatás (időskorúak gondozóháza) térítési díjával kapcsolatos pontosítást        
tartalmaz. Az Újbudai Idősek Háza (1115 Budapest, Fraknó utca 7.) időskorúak gondozóházi            
részlege tekintetében a térítési díj utólagosan kerül megfizetésre, amelyet az önkormányzati           
rendeletben is rögzíteni szükséges. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások          
térítési díjáról szóló 29/1993.(II. 17.) Korm. rendelet 5. §-ának kell megfelelni az átvezetés             
során.  

A 2. §-hoz 

A rendelet új mellékletéről rendelkezik. Az önkormányzati rendelet mellékletében az idősek           
otthona továbbá az időskorúak átmeneti ellátása térítési díjának vonatkozásában a havonta           
fizetendő térítési díjazási forma megszűnik (jogszabályi változások okán) és a továbbiakban           
csak ellátási napra kerül megállapításra fizetendő térítési díj. A napi térítési díjak kis mértékű              
emelést tartalmaznak. 

A gyermekétkeztetés területén a kedvezményes díjfizetési sávok jövedelemhatára nagyobb         
mértékben emelkedik, így segítve a rászoruló családokat. 

A pszichiátriai betegek nappali ellátását és az étkeztetést is igénybe vevők tekintetében az             
étkeztetés díja ellátási naponként 0 Ft-ban kerül meghatározásra a továbbiakban.   

A 3. §-hoz 

Hatályba léptető, továbbá hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. Az         
önkormányzati rendelet 12. §-ában pontosításra kerül az Újbudai Szociálpolitikai Kerekasztal          
szavazati joggal rendelkező tagjainak a felsorolása, mivel jelenleg nincs idős- és családügyi            
tanácsnok tisztség. 

  



 

EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

  

  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes         
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendeletének         
módosítása várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2)              
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

  

  

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai 

  

  

  

  

 Családok segítése. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 

  

  

  

  

A gyermekétkeztetés tekintetében plusz költségvetési      
előirányzat biztosítása szükséges. 



 

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 

  

  

  

  

 Nincsenek. 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 

  

  

  

  

Nem jelent adminisztratív terhet. 

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a  
jogalkotás 
elmaradásának várható  
következményei 

Jogszabályi kötelezettség teljesítése. Elmaradása esetén      
törvényességi észrevételt tehet a hatóság. 

6. A rendelet   
alkalmazásához 
szükséges személyi,  
szervezeti, tárgyi és   
pénzügyi feltételek 

A személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre       
állnak. A rendelet alkalmazásához 2 millió Ft költségvetési        
előirányzat biztosítása szükséges a gyermekétkeztetés     
vonatkozásában. 



 

7. Egyéb információ - 

  

  

  

  
  

 
 
 
 
 
 

 
 


