
 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

 

Zárt ülési határozatok 

151/2018. (X. 18.) 1 
 
 

úgy határozott, hogy ….    
IV-5383/2018. ügyiratszámú 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. (X. 18.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. szeptember   
7-től 2019. október 31-ig    
térítésmentességet állapít meg.  
(Továbbiakban lásd eredeti   
határozat!) 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

151/2018. (X. 18.) 2) 
 
 

úgy határozott, hogy …    
IV-5375/2018. ügyiratszámú 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 ügyében a     
hivatásos gondnok által benyújtott    
méltányossági kérelmet a   

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 
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Képviselő-testület a .../2018. (X. 18.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és 2018. szeptember 1-től     
2019. október 31-ig a kiszállított     
étkeztetés szolgáltatására 240 Ft/adag,    
a házi segítségnyújtás személyi    
gondozás szolgáltatására 250 Ft/óra    
térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd eredeti   
határozat!) 

151/2018. (X. 18.) 3) 
 
 

úgy határozott, hogy …    
IV-5376/2018. ügyiratszámú 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. (X. 18.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. szeptember   
27-től 2019. október 31-ig 640     
Ft/adag személyi térítési díjat állapít     
meg. 
(Továbbiakban lásd eredeti   
határozat!) 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

151/2018. (X. 18.) 4) 
 
 

úgy határozott, hogy …    
IV-3531/2018. ügyiratszámú személyi   
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 
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H A T Á R O Z A T 

  
…. szám alatti lakos a helyben      
fogyasztott étkeztetésért fizetendő   
személyi térítési díj ügyében    
benyújtott méltányossági kérelmét a    
Képviselő-testület a .../2018. (X. 18.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig   
térítésmentességet állapít meg. 
(Továbbiakban lásd eredeti   
határozat!) 

151/2018. (X. 18.) 5) 
 
 

úgy határozott, hogy … IV-370/2018.     
ügyiratszámú személyi térítési díj    
ügyében méltányossági jogkörében   
eljárva az alábbi határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  
… szám alatti lakos a helyben      
fogyasztott étkeztetésért fizetendő   
személyi térítési díj ügyében    
benyújtott méltányossági kérelmét a    
Képviselő-testület a .../2018. (X. 18.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig   
térítésmentességet állapít meg. 
(Továbbiakban lásd eredeti   
határozat!)  

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 



 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
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151/2018. (X. 18.) 6) 
 
 

úgy határozott, hogy …    
IV-5374/2018. ügyiratszámú 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. (X. 18.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig   
térítésmentességet állapít meg. 
(Továbbiakban lásd eredeti   
határozat!)  

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

151/2018. (X. 18.) 7) 
 
 

úgy határozott, hogy …    
IV-5379/2018. ügyiratszámú 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, a támogató szolgálat    
személyi segítés és támogató szolgálat     
szállítás szolgáltatásért fizetendő   
személyi térítési díj ügyeiben …     
hivatásos gondnok által benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (X. 18.)     
XI.ÖK számú határozatával   

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 
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jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásokban 2018. november   
1-től 2019. október 31-ig    
térítésmentességet állapít meg. 
(Továbbiakban lásd eredeti   
határozat!)  

151/2018. (X. 18.) 8) 
 
 

úgy határozott, hogy …    
IV-5377/2018. ügyiratszámú személyi   
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
... szám alatti lakos a támogató      
szolgálat személyi segítés és támogató     
szolgálat szállítás szolgáltatásért   
fizetendő személyi térítési díj    
ügyeiben benyújtott méltányossági   
kérelmét a Képviselő-testület a    
.../2018. (X. 18.) XI.ÖK számú     
határozatával jóváhagyja és a    
kérelemmel érintett szolgáltatásokban   
2018. november 1-től 2019. október     
31-ig térítésmentességet állapít meg. 
(Továbbiakban lásd eredeti   
határozat!)  

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése  megtörtént. 

151/2018. (X. 18.) 9) 
 
 

úgy határozott, hogy …    
IV-5382/2018. ügyiratszámú 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   

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 
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térítési díj ügyében benyújtott    
méltányossági kérelmét a   
Képviselő-testület a .../2018. (X. 18.)     
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 eredeti   
határozat!)  

151/2018. (X. 18.) 10) 
 
 

úgy határozott, hogy …    
IV-5373/2018. ügyiratszámú 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. (X. 18.)     
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 eredeti   
határozat!)  

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

151/2018. (X. 18.) 11) 
 
 

úgy határozott, hogy …    
IV-5380/2018. ügyiratszámú személyi   
térítési díjai ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 
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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. (X. 18.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és 2018. november 1-től     
2019. október 31-ig a kiszállított     
étkeztetés szolgáltatására 140 Ft/adag    
és a házi segítségnyújtás személyi     
gondozás szolgáltatására 150 Ft/óra    
térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd eredeti   
határozat!)  

151/2018. (X. 18.) 12) 
 
 

úgy határozott, hogy …    
IV-5381/2018. ügyiratszámú személyi   
térítési díj ügyében méltányossági    
jogkörében eljárva az alábbi    
határozatot hozza: 
  

H A T Á R O Z A T 
  
… szám alatti lakos a támogató      
szolgálat szállításáért fizetendő   
személyi térítési díj ügyében    
benyújtott méltányossági kérelmét a    
Képviselő-testület a .../2018. (X. 18.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig 160 Ft/km     
személyi térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd eredeti   
határozat!)  

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 
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151/2018. (X. 18.) 13) 
 
 

úgy határozott, hogy …    
IV-5809/2018. ügyiratszámú 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. (X. 18.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig 775 Ft/adag     
térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd eredeti   
határozat!)  

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

151/2018. (X. 18.) 14) 
 
 

úgy határozott, hogy …    
IV-5808/2018. ügyiratszámú 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. (X. 18.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 
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2019. október 31-ig 105 Ft/adag     
térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd eredeti   
határozat!)  

151/2018. (X. 18.) 15) 
 
 

úgy határozott, hogy …    
IV-5807/2018. ügyiratszámú 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. (X. 18.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. november 1-től    
2019. október 31-ig 240 Ft/adag     
térítési díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd eredeti   
határozat!)  

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 

151/2018. (X. 18.) 16) 
 
 

úgy határozott, hogy …    
IV-5810/2018. ügyiratszámú 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    

A határozat elkészült, az érintett     
értesítése megtörtént. 
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Képviselő-testület a .../2018. (X. 18.)     
XI.ÖK számú határozatával   
jóváhagyja és a kérelemmel érintett     
szolgáltatásban 2018. október 1-től    
2019. október 31-ig 75 Ft/adag térítési      
díjat állapít meg. 
(Továbbiakban lásd eredeti   
határozat!)  

 


