
 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

 

Zárt ülési határozatok 

127/2018. (IX. 20.) 1) 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 

  
úgy határozott, hogy … újbudai     
életkezdési támogatás ügyében   
másodfokú hatósági jogkörében   
eljárva az alábbi határozatot hozza: 

  
 H A T Á R O Z A T 

  
… szám alatti lakos, a Budapest      
Főváros XI. Kerület Újbuda    
Önkormányzata Polgármestere  
IV-3130-2/2018. számú határozata   
ellen benyújtott fellebbezése ügyében    
a Képviselő-testület …/2018. (IX.    
20.) XI.ÖK számú határozatával az     
elsőfokú döntést helybenhagyja. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

A másodfokú határozat elkészült,    
az érintett értesítése megtörtént. 

127/2018. (IX. 20.) 2) 
 
 

úgy határozott, hogy … újbudai     
életkezdési támogatás ügyében   
másodfokú hatósági jogkörében   
eljárva az alábbi határozatot hozza: 

  
 H A T Á R O Z A T 

  
... szám alatti lakos, a Budapest      
Főváros XI. Kerület Újbuda    
Önkormányzata Polgármestere  
IV-3758-5/2018. számú határozata   
ellen benyújtott fellebbezése ügyében    
a Képviselő-testület …/2018. (IX.    

A másodfokú határozat elkészült,    
az érintett értesítése megtörtént 
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20.) XI.ÖK számú határozatával az     
elsőfokú döntést helybenhagyja. 
 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

127/2018. (IX. 20.) 3) 
 
 

úgy határozott, hogy … újbudai     
életkezdési támogatás ügyében   
másodfokú hatósági jogkörében   
eljárva az alábbi határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  
... szám alatti lakos, a Budapest      
Főváros XI. Kerület Újbuda    
Önkormányzata Polgármestere  
IV-3273-4/2018. számú határozata   
ellen benyújtott fellebbezése ügyében    
a Képviselő-testület …/2018. (IX.    
20.) XI.ÖK számú határozatával az     
elsőfokú döntést helybenhagyja. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

A másodfokú határozat elkészült,    
az érintett értesítése megtörtént 

127/2018. (IX. 20.) 4) 
 
 

úgy határozott, hogy … újbudai     
életkezdési támogatás ügyében   
másodfokú hatósági jogkörében   
eljárva az alábbi határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  
... szám alatti lakos, a Budapest      
Főváros XI. Kerület Újbuda    
Önkormányzata Polgármestere  
IV-3588-5/2018. számú határozata   
ellen benyújtott fellebbezése ügyében    
a Képviselő-testület …/2018. (IX.    

A másodfokú határozat elkészült,    
az érintett értesítése megtörtént 
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20.) XI.ÖK számú határozatával az     
elsőfokú döntést helybenhagyja. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

127/2018. (IX. 20.) 5) 
 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 

  
  
  

 H A T Á R O Z A T 
  

… lakos az elvitelre átadott     
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. július 1-től    
2019. október 31-ig   
térítésmentességet állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént 

127/2018. (IX. 20.) 6) 
 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 

  
 H A T Á R O Z A T 

  
… szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 
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Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel 
 
érintett szolgáltatásban 2018. július    
1-től 2019. október 31-ig    
térítésmentességet állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

127/2018. (IX. 20.) 7) 
 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 

  
 H A T Á R O Z A T 

  
... szám alatti lakos az elvitelre átadott       
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. július 1-től    
2019. október 31-ig 75 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

127/2018. (IX. 20.) 8) 
 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 

  
 H A T Á R O Z A T 

  

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 
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... szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. július 1-től    
2019. október 31-ig 775 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

127/2018. (IX. 20.) 9) 
 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 

  
 H A T Á R O Z A T 

  
... szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. július 1-től    
2019. október 31-ig 340 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

127/2018. (IX. 20.) 
10) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 



 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

  
 H A T Á R O Z A T 

  
... szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. július 1-től    
2019. október 31-ig 475 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

127/2018. (IX. 20.) 
11) 

 
 

úgy határozott, hogy .. személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 

  H A T Á R O Z A T 
  

... szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. augusztus 1-től    
2019. október 31-ig 240 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

127/2018. (IX. 20.) 
12) 

 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 



 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

 jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
 
                H A T Á R O Z A T 
  
… szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. augusztus   
21-től 2019. október 31-ig 640     
Ft/adag személyi térítési díjat állapít     
meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

127/2018. (IX. 20.) 
13) 

 
 

úgy határozott, … személyi térítési díj      
ügyében méltányossági jogkörében   
eljárva az alábbi határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  
... szám alatti lakos a házi      
segítségnyújtás személyi gondozásért   
fizetendő személyi térítési díj    
ügyében benyújtott méltányossági   
kérelmét a Képviselő-testület a    
.../2018. (IX. 20.) XI.ÖK számú     
határozatával jóváhagyja és a    
kérelemmel érintett szolgáltatásban   
2018. július 1-től 2019. október 31-ig      
900 Ft/óra személyi térítési díjat     
állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 



 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

127/2018. (IX. 20.) 
14) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 

  
H A T Á R O Z A T 

  
... szám alatti lakos a házi      
segítségnyújtás személyi gondozásért   
fizetendő személyi térítési díj    
ügyében benyújtott méltányossági   
kérelmét a Képviselő-testület a    
.../2018. (IX. 20.) XI.ÖK számú     
határozatával jóváhagyja és a    
kérelemmel érintett szolgáltatásban   
2018. július 1-től 2019. október 31-ig      
740 Ft/óra személyi térítési díjat     
állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

127/2018. (IX. 20.) 
15) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 

  
 H A T Á R O Z A T 

  
… szám alatti lakos a házi      
segítségnyújtás személyi gondozásért   
fizetendő személyi térítési díj    
ügyében … gondnok által benyújtott     
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. július 1-től    

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 



 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
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állása 

 

2019. október 31-ig 150 Ft/óra     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

127/2018. (IX. 20.) 
16) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 

  
 H A T Á R O Z A T 

  
... szám alatti lakos a házi      
segítségnyújtás személyi gondozásért   
fizetendő személyi térítési díj    
ügyében benyújtott méltányossági   
kérelmét a Képviselő-testület a    
.../2018. (IX. 20.) XI.ÖK számú     
határozatával jóváhagyja és a    
kérelemmel érintett szolgáltatásban   
2018. július 1-től 2019. október 31-ig      
1480 Ft/óra személyi térítési díjat     
állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

127/2018. (IX. 20.) 
17) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 

  
H A T Á R O Z A T 

  
... szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 



 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig   
térítésmentességet állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

127/2018. (IX. 20.) 
18) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  
... szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig   
térítésmentességet állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

127/2018. (IX. 20.) 
19) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  

... szám alatti lakos a kiszállított       
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 
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Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig   
térítésmentességet állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

127/2018. (IX. 20.) 
20) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  
… szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért és a házi segítségnyújtás     
személyi gondozásért fizetendő   
személyi térítési díj ügyeiben    
benyújtott méltányossági kérelmét a    
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásokban 2018. november   
1-től 2019. október 31-ig    
térítésmentességet állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

127/2018. (IX. 20.) 
21) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 



 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

… szám alatti lakos az elvitelre      
átadott étkeztetésért fizetendő   
személyi térítési díj ügyében    
benyújtott méltányossági kérelmét a    
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig 75 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

127/2018. (IX. 20.) 
22) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  
... szám alatti lakos az elvitelre átadott       
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig 260 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

127/2018. (IX. 20.) 
23) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 



 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

H A T Á R O Z A T 
  
… szám alatti lakos az elvitelre      
átadott étkeztetésért fizetendő   
személyi térítési díj ügyében    
benyújtott méltányossági kérelmét a    
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig 260 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

127/2018. (IX. 20.) 
24) 

 
 

úgy határozott, hogy ... személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  
... szám alatti lakos az elvitelre átadott       
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig 165 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

127/2018. (IX. 20.) 
25) 

 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 



 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

 jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  
... szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig 240 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

127/2018. (IX. 20.) 
26) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  
... szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig 475 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 



 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

127/2018. (IX. 20.) 
27) 

 
 

úgy határozott, hogy .. személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  
... szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig 475 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

127/2018. (IX. 20.) 
28) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  
… szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig 475 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 



 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

127/2018. (IX. 20.) 
29) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  
... szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig 240 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

127/2018. (IX. 20.) 
30) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 

  
H A T Á R O Z A T 

  
… szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 



 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

2019. október 31-ig 395 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

127/2018. (IX. 20.) 
31) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  
... szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében … hivatásos     
gondnok által benyújtott   
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig 165 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

127/2018. (IX. 20.) 
32) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  
… szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében . gondnok által      
benyújtott méltányossági kérelmét a    
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 



 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig 775 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

127/2018. (IX. 20.) 
33) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  
... szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig 560 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

127/2018. (IX. 20.) 
34) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  
... szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 



 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig 840 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

127/2018. (IX. 20.) 
35) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  
... szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig 340 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

127/2018. (IX. 20.) 
36) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 



 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

... szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért fizetendő személyi   
térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig 240 Ft/adag     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

127/2018. (IX. 20.) 
37) 

 
 

úgy határozott, hogy … személyi     
térítési díjai ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 

  
H A T Á R O Z A T 

  
... szám alatti lakos a kiszállított      
étkeztetésért és a házi segítségnyújtás     
személyi gondozásért fizetendő   
személyi térítési díjak ügyeiben    
benyújtott méltányossági kérelmét a    
Képviselő-testület a .../2018. (IX. 20.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és 2018. november 1-től     
2019. október 31-ig a kiszállított     
étkeztetés szolgáltatására 775 Ft/adag,    
a házi segítségnyújtás személyi    
gondozás szolgáltatására 740 Ft/óra    
térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd az eredeti    
határozatot.) 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

 


