
 

Minősített szótöbbség 

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 

 
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 felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló         
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában és 23. § (5)              
bekezdésének 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 31.) XI.ÖK rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az Újbudai Szociális Szolgálat nyújtja) 

„a) a helyben fogyasztott, elvitelre átadott és kiszállított étkeztetés,”  

(szolgáltatásokat.) 

2. § A Rendelet 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Az Újbudai Szociális Szolgálat által a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő          
átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 73. §             
(3) bekezdése szerint nyújtott szolgáltatások közül a házi segítségnyújtás - szociális           
segítés igénybevételéért fizetendő térítési díj óránkénti összege 0 Ft.”  

3. § A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„14. § A 6. § (5) bekezdése 2021. január 1-jén hatályát veszti.” 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 

dr. László Imre 
 polgármester  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 



 

 
Indokolás 

  
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 

 
Az étkeztetések típusai tekintetében történt kiegészítés, pontosítás (elvitelre átadott         
étkeztetés).  
 

A 2. §-hoz 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi         
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 73. §-a 2020. december 31-ig különleges            
működési rendet határoz meg az Önkormányzat által nyújtott egyes szociális          
alapszolgáltatásokra. Eszerint az ebben az időszakban nyújtott szociális szolgáltatások         
esetében az alapszolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellátotti jogosultság vizsgálatát        
nem kell elvégezni, a nappali ellátás esetén az igénybevevői nyilvántartásban rögzíteni kell az             
igénybevevőt akkor is, ha a szolgáltatásnyújtás az otthonában vagy infokommunikációs          
eszközön keresztül történik, továbbá a szolgáltatások nyújtása során a hatályos rendelkezések           
szerinti személyi és tárgyi feltételektől ellátási érdekből, a fenntartó döntése alapján           
ideiglenesen el lehet térni, egyes szolgáltatási elemek nyújtása a fenntartó döntése alapján            
szüneteltethető, illetve házi segítségnyújtás esetében az újonnan felvételre kerülő személlyel          
személyi gondozásra irányuló megállapodást kell kötni, és az egészségügyi válsághelyzet          
időszakát nem kell figyelembe venni a személyi gondozás éves átlagának meghatározásakor. 
 

A 3. §-hoz 

A 6. § (5) bekezdése időbeli hatályának szabályozását tartalmazó rendelkezés. 

 

A 4. §-hoz 

A módosító rendelet hatálybalépését szabályozó rendelkezés.  



 

 EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes         
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelete         
módosításának 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 
 
 
 

A házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevétele tud bővülni, a        
szolgáltatást várhatóan többen tudják igénybe venni. 
 

2. A rendeletalkotás 
várható költségvetési 
hatásai 
 
 
 

Többlet állami támogatás (normatíva) igénybevétele várható. 

3. A rendeletalkotás 
várható környezeti és 
egészségügyi 
következményei 
 
 

 Nincsenek ilyen következmények. 

4. A rendeletalkotás 
adminisztratív terheket 
befolyásoló várható 
hatásai 
 
 

Nem jelent adminisztratív terhet. 

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

Fontos a szociálisan rászorult személyek segítése szociális       
szolgáltatással. Elmaradása esetén a szociális szolgáltatásért      
fizetni szükséges. 



 

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

A személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.        
A rendelet alkalmazásához a költségvetési fedezet      
rendelkezésre áll. 

7. Egyéb információ 
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