
 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
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állása 

 

 

Zárt ülési határozatok 

78/2019. (IV. 25.)  
 
 
 

úgy határozott, hogy  
(..............) (...........) részére a    
Budapest XI. kerület (.......). alatti     
ingatlanon 3 darab fa engedély     
nélküli kivágására vonatkozó, 2019.    
február 14-én kelt, XXII-20/2/2019.    
sz. döntéssel módosított 2018.    
augusztus 1-én kelt,   
XXII-169/16/2018. sz. fapótlás   
előírása ügyében másodfokú   
hatósági jogkörében eljárva a külön     
íven szerkesztett, mellékelt   
határozatot hozza. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
döntésről – a melléklet hitelesített     
példányának megküldésével – az    
érintetteket értesítse. 

A határozat kézbesítésre került. 

106/2019. (VI. 13.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy (.........)    
(...........) IV-2561/2019. 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.  

106/2019. (VI. 13.) b) 
 
 
 

úgy határozott, hogy (......)    
(..................) IV-2563/2019. számú   
térítési díj megállapítása iránt    
benyújtott kérelme ügyében,   
méltányossági jogkörében eljárva a    

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

106/2019. (VI. 13.) c) 
 
 
 

úgy határozott, hogy (........) (..........)     
IV-2499/2019. 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.  

106/2019. (VI. 13.) d) 
 
 

úgy határozott, hogy (.......) (.......)     
IV-2562/2019. 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.  

106/2019. (VI. 13.) e) 
 
 

úgy határozott, hogy (...........)    
(..........) IV-2560/2019. 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. 

106/2019. (VI. 13.) f) 
 
 

úgy határozott, hogy (.......) (........)     
IV-2559/2019. 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.  

108/2019. (VI. 13.)  
 
 

úgy határozott, hogy (..........) (.......)     
részére a Budapest XI. kerület,     
(................), 2299/2 hrsz. alatti    
ingatlanon 1 darab fa kivágására     
vonatkozó, 2019. április 9-én kelt,     
XXII-234/5/2019. sz. engedély   
ügyében másodfokú hatósági   
jogkörében eljárva a külön íven     
szerkesztett, mellékelt határozatot   
hozza. Felkéri a Polgármestert, hogy     
a döntésről – a melléklet hitelesített      
példányának megküldésével – az    
érintetteket értesítse. 

A határozat kézbesítésre került. 

 


