
Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzat 

Képviselő-testületének 8/2020.(II.18.) önkormányzati 

rendelete  
Hatályos:2020-04-01 - 2020-04-01 

Budapest Főváros XXIII.kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  

8/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés 

a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, 23. § (5) bekezdés 11. 

pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  

 

2. § 

 

A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.  

 

3. § 

 

A Rendelet 3a. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép  

 



4. § 

 

Ez a rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

  Bese Ferenc                                                              dr. Szabó Tibor   

            polgármester                                                                         jegyző  

 

Záradék 

A rendelet 2020. február 12. napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre került  

Budapest, 2020. február 12. 

 

A jegyző nevében eljáró:  

Vittmanné Gerencsér Judit   

                                                                                       osztályvezető - helyettes 

                                                                       Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály 

Záradék 

A rendelet 2020. február 18. napján kihirdetésre került  

Budapest, 2020. február 18. 

 

A jegyző nevében eljáró:  

Vittmanné Gerencsér Judit   

                                                                                       osztályvezető - helyettes 

                                                                       Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály 

 

Indokolás  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendelete módosításáról 

szóló 8/2020.(II.18.) önkormányzati rendeletéhez  

 

Általános indokolás 

 

A Junior Vendéglátó Zrt. és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

között 2014. augusztus 12-én létrejött vállalkozási szerződés alapján 2018. február 1. napjától 

a Magyar Nemzeti Bank által 2019. decemberben közzétett, a feldolgozott élelmiszerekre 

vonatkozó átlagos éves index mértékével, azaz 5,6 %-al emelkednek a Szerződés tárgyát 

képező élelmiszerek eladási árai. Ezen áremelkedés normatív szinten történő átvezetéséhez 

vált szükségessé jelen rendelet megalkotása. 

 

Részletes indokolás 

 

1 – 3. §-okhoz 

 



Ezen szakaszokkal - a Szerződésben foglaltak alapján - a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó 

szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

20/2008. (IV. 25.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) térítési díjakat és kedvezményeket 

tartalmazó mellékletei kerülnek módosításra. 

 

4. §-hoz 

 

Ezen paragrafus hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 

 

 

Csatolmányok 

Megnevezés méret 

1. sz. melléklet 15.07 KB 

2. sz. melléklet 14.07 KB 

3. sz. melléklet 13.82 KB 

 

http://njt.hu/onkorm/attachments2/adl_id/2141/279251/399043/1582020956_rend8%20-%201.sz.melleklet.docx
http://njt.hu/onkorm/attachments2/adl_id/2141/279251/399043/1582020978_rend8%20-%202.sz.melleklet.docx
http://njt.hu/onkorm/attachments2/adl_id/2141/279251/399043/1582020986_rend8%20-%203.sz.melleklet.docx

