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Zárt  ülési határozatok 

28/2019. (II. 26.) a) 
 
  

úgy határozott, hogy …    
kérelmezőnek a IV-8466-4/2018.   
számú határozattal érintett újbudai    
életkezdési támogatás iránti kérelem    
ügyében, másodfokú hatósági   
jogkörében eljárva a külön íven     
szerkesztett, mellékelt határozatot   
hozza. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
döntésről – a melléklet hitelesített     
példányának megküldésével – az    
érintettet értesítse. 

A másodfokú határozat elkészült,    
az érintett értesítése megtörtént.  

28/2019. (II. 26.) b) 
 
 

… IV-823/2019. számú térítési díj     
megállapítása iránt benyújtott   
kérelme ügyében, méltányossági   
jogkörében eljárva a külön íven     
szerkesztett, mellékelt határozatot   
hozza. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
döntésről – a melléklet hitelesített     
példányának megküldésével – az    
érintettet értesítse. 

A személyi térítési díj ügyben a      
határozat elkészült, az érintettek    
értesítése megtörtént.  

28/2019. (II. 26.) c) 
 
  

… IV-916/2019. számú térítési díj     
megállapítása iránt benyújtott   
kérelme ügyében, méltányossági   
jogkörében eljárva a külön íven     
szerkesztett, mellékelt határozatot   
hozza. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
döntésről – a melléklet hitelesített     
példányának megküldésével – az    
érintettet értesítse. 

A személyi térítési díj ügyben a      
határozat elkészült, az érintettek    
értesítése megtörtént.  
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28/2019. (II. 26.) d) 
 
 

… IV-822/2019. számú térítési díj     
megállapítása iránt benyújtott   
kérelme ügyében, méltányossági   
jogkörében eljárva a külön íven     
szerkesztett, mellékelt határozatot   
hozza. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
döntésről – a melléklet hitelesített     
példányának megküldésével – az    
érintettet értesítse. 

A személyi térítési díj ügyben a      
határozat elkészült, az érintettek    
értesítése megtörtént.  

28/2019. (II. 26.) e) 
 
 

… IV-1177/2019. számú térítési díj     
megállapítása iránt benyújtott   
kérelme ügyében, méltányossági   
jogkörében eljárva a külön íven     
szerkesztett, mellékelt határozatot   
hozza. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
döntésről – a melléklet hitelesített     
példányának megküldésével – az    
érintettet értesítse. 

A személyi térítési díj ügyben a      
határozat elkészült, az érintettek    
értesítése megtörtént.  

29/2019. (II. 26.) 
 
 
 

úgy határozott, hogy …    
kérelmezőnek a 27/2018. (II. 15.)     
XI.ÖK határozattal érintett   
tartozásrendezési támogatás iránti   
kérelme ügyében a külön íven     
szerkesztett, mellékelt határozatot   
hozza. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
döntésről – a melléklet hitelesített     
példányának megküldésével – az    
érintetteket értesítse. 

A tartozásrendezési támogatás   
ügyben a határozat elkészült, az     
érintettek értesítése megtörtént. 

56/2019. (III. 21.) a) 
 
 
 

úgy határozott, hogy …    
kérelmezőnek a IV-1434/2019.   
számú térítési díj megállapítása iránt     
benyújtott kérelme ügyében,   

A személyi térítési díj ügyben a      
határozat elkészült, az érintettek    
értesítése megtörtént.  
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méltányossági jogkörében eljárva a    
külön íven szerkesztett, mellékelt    
határozatot hozza. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
döntésről – a melléklet hitelesített     
példányának megküldésével – az    
érintetteket értesítse. 

56/2019. (III. 21.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy …    
kérelmezőnek a IV-1433/2019.   
számú térítési díj megállapítása iránt     
benyújtott kérelme ügyében,   
méltányossági jogkörében eljárva a    
külön íven szerkesztett, mellékelt    
határozatot hozza. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
döntésről – a melléklet hitelesített     
példányának megküldésével – az    
érintetteket értesítse. 

A személyi térítési díj ügyben a      
határozat elkészült, az érintettek    
értesítése megtörtént.  

56/2019. (III. 21.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy ……    
kérelmezőnek IV-1433/2019. számú   
térítési díj megállapítása iránt    
benyújtott kérelme ügyében,   
méltányossági jogkörében eljárva a    
külön íven szerkesztett, mellékelt    
határozatot hozza. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
döntésről – a melléklet hitelesített     
példányának megküldésével – az    
érintetteket értesítse. 

A személyi térítési díj ügyben a      
határozat elkészült, az érintettek    
értesítése megtörtént.  

75/2019. (IV. 25.) a) 
 
 
 
 

úgy határozott, hogy …….    
kérelmezőnek a IV-1595-3/2019.   
számú határozattal érintett újbudai    
életkezdési támogatás iránti kérelem    
ügyében, másodfokú hatósági   
jogkörében eljárva a külön íven     

A másodfokú határozat elkészült,    
az érintett értesítése megtörtént.  
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szerkesztett, mellékelt határozatot   
hozza. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
döntésről – a melléklet hitelesített     
példányának megküldésével – az    
érintettet értesítse. 

75/2019. (IV. 25.) b) 
 
 
 

úgy határozott, hogy ……    
kérelmezőnek IV-1789/2019. számú   
térítési díj megállapítása iránt    
benyújtott kérelme ügyében,   
méltányossági jogkörében eljárva a    
külön íven szerkesztett, mellékelt    
határozatot hozza. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
döntésről – a melléklet hitelesített     
példányának megküldésével – az    
érintetteket értesítse. 

A személyi térítési díj ügyben a      
határozat elkészült, az érintettek    
értesítése megtörtént.  

75/2019. (IV. 25.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy ……    
kérelmezőnek IV-1790/2019. számú   
térítési díj megállapítása iránt    
benyújtott kérelme ügyében,   
méltányossági jogkörében eljárva a    
külön íven szerkesztett, mellékelt    
határozatot hozza.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
döntésről – a melléklet hitelesített     
példányának megküldésével – az    
érintetteket értesítse. 

A személyi térítési díj ügyben a      
határozat elkészült, az érintettek    
értesítése megtörtént.  

75/2019. (IV. 25.) d) 
 
 
 

úgy határozott, hogy…..   
kérelmezőnek IV-2127/2019. számú   
térítési díj megállapítása iránt    
benyújtott kérelme ügyében,   
méltányossági jogkörében eljárva a    
külön íven szerkesztett, mellékelt    
határozatot hozza.  

A személyi térítési díj ügyben a      
határozat elkészült, az érintettek    
értesítése megtörtént.  
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Felkéri a Polgármestert, hogy a     
döntésről – a melléklet hitelesített     
példányának megküldésével – az    
érintetteket értesítse. 

 


