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K I V O N A T  

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. június 24-én 

16 óra 45 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Az ülés helye: Budapest VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal 

  Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet Ülésterem 

 

 

325/2016. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- A Klauzál téri Vásárcsarnokban végzett pótmunka kifizetése - 

(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-vel - a 

Budapest, belterület 34306/2 hrsz. alatt található, természetben a 1072 Budapest, Akácfa utca 42-

48. szám alatt található, "kivett vásárcsarnok" megjelölésű, 3132 m2 alapterületű ingatlan 

rekonstrukciójára vonatkozóan, - 2014. április 23-án kelt megbízási szerződés alapján benyújtott 

– a SPAR területére eső pince feletti födém megerősítésre vonatkozó pótmunka – nettó 

22.582.559 Ft-ról szóló számlát befogadja és felkéri a polgármestert, hogy a szükséges forrást a 

költségvetésben biztosítsa. 

 

 

Felelős:  Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Mészáros Zoltán, a Vagyongazdálkodási Iroda mb. 

vezetője 

 

326/2016. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Közterület-használattal kapcsolatos ügyben I. fokon hozott döntés ellen benyújtott 

fellebbezés - 

(14 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Holy Bagel Kft. (székhely: 1074 Budapest, Dob u. 15.) által, a Budapest VII. kerület, Dob 

u. 15. szám alatti épület előtti közterület használatának ügyében hozott döntés ellen benyújtott 

fellebbezést elutasítja, és Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága a 252/2016. (05.18.) számú határozatát, 

valamint az ennek alapján meghozott alakszerű közigazgatási határozatot helybenhagyja. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Csüllög Szilvia Márta, A Hatósági és Ügyfélszolgálati iroda 

vezetője 
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327/2016. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Módosító indítvány elfogadásáról - 

(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja dr. 

Vető Marietta alpolgármester asszony által a „Szociális ügyekben első fokon hozott döntések 

ellen benyújtott fellebbezések” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak 

szerint: 

 

dr. Vető Marietta: 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Fenti számú napirendi ponthoz Módosító indítványként szeretném előterjeszteni az alábbi 

szociális ügyekben első fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket, melyet a 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság 2016. június 24-ei zárt ülésén megtárgyalt. Mivel az 

ülést a postázás után tartotta a Bizottság, ezért az ott megtárgyalt ügyet módosító indítványként 

terjesztjük elő. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi fellebbezések megtárgyalására, és a határozati 

javaslatok elfogadására! 

1. 

Elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott települési támogatás 

Elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott települési támogatás megállapításának feltételeit a 

1993. évi III. törvény 45. §-a, valamint a szociális támogatások ás szociális szolgáltatások, 

valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások 

igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016 (II.18.) önkormányzat rendelet 10. § -a 

szabályozza. 

258/2016. (VI.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott települési támogatás kapcsolódó települési 

támogatás -  

 

A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott 

települési támogatás ügyében benyújtott fellebbezést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozta: 

Az I. fokú döntés  jogszerű volt. Méltányosság nem gyakorolható.  
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A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi 

kérelem ügyében hozott I. fokú döntés helybenhagyását. 

 

L. Lné (…………………………….) 

 

……………………………… 

2. 

Elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott települési támogatás 

Elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott települési támogatás megállapításának feltételeit a 

1993. évi III. törvény 45. §-a, valamint a szociális támogatások ás szociális szolgáltatások, 

valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások 

igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016 (II.18.) önkormányzat rendelet 10. § -a 

szabályozza. 

259/2016. (VI.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott települési támogatás kapcsolódó települési 

támogatás -  

 

A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott 

települési támogatás ügyében benyújtott fellebbezést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozta: 

Az I. fokú döntés  jogszerű volt. Méltányosság nem gyakorolható.  

A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi 

kérelem ügyében hozott I. fokú döntés helybenhagyását. 

 

V. Pné (………………..) 

3. 

Köztemetés 

A köztemetés feltételeit a 1993. évi III. törvény 48. §-a, valamint a szociális támogatások ás 
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szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016 (II.18.) 

önkormányzat rendelet 21. § -a szabályozza. 

260/2016. (VI.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- köztemetés –  

A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság köztemetés ügyében benyújtott fellebbezést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

Az I. fokú döntés  jogszerű volt. Méltányosság nem gyakorolható.  

A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi 

kérelem ügyében hozott I. fokú döntés helybenhagyását. 

 

R. R (………………….)  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

1. 

- elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás ügyében 

hozott I. fokú határozat helybenhagyásáról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Polgármester által elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési 

támogatás  ügyében hozott I. fokú határozatot az alábbi esetben helybenhagyja 

 

L. Lné (…………………….) 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

2. 
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- elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás ügyében 

hozott I. fokú határozat helybenhagyásáról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Polgármester által elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési 

támogatás  ügyében hozott I. fokú határozatot az alábbi esetben helybenhagyja 

 

V. Pné (…………………………….) 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

3.  

 

- köztemetés ügyében hozott I. fokú határozat helybenhagyásáról- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Polgármester által köztemetés ügyében hozott I. fokú határozatot az alábbi esetben 

helybenhagyja 

R. R (……………………………)  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

328/2016. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Szociális ügyekben első fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések - 

jövedelempótló rendszeres támogatás ügyében hozott I. fokú határozat helybenhagyásáról - 

(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 

 

- jövedelempótló rendszeres támogatás ügyében hozott I. fokú határozat 

helybenhagyásáról - 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Polgármester által jövedelempótló rendszeres támogatás ügyében hozott I. fokú 

határozatot az alábbi esetben helybenhagyja 

T. Zné (……………………………….) 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda 

vezetője 

 

329/2016. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Szociális ügyekben első fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések - elhunyt 

személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás ügyében hozott I. fokú 

határozat helybenhagyásáról - 

(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 

 

- elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás ügyében 

hozott I. fokú határozat helybenhagyásáról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Polgármester által elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési 

támogatás  ügyében hozott I. fokú határozatot az alábbi esetben helybenhagyja 

L. Lné (……………………………..) 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda 

vezetője 

 

330/2016. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Szociális ügyekben első fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések - elhunyt 

személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás ügyében hozott I. fokú 

határozat helybenhagyásáról - 

(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 

 

- elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás ügyében 

hozott I. fokú határozat helybenhagyásáról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Polgármester által elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési 
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támogatás  ügyében hozott I. fokú határozatot az alábbi esetben helybenhagyja 

 

V. Pné (………………………..) 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda 

vezetője 

 

331/2016. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Szociális ügyekben első fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések - köztemetés 

ügyében hozott I. fokú határozat helybenhagyásáról - 

(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 

 

- köztemetés ügyében hozott I. fokú határozat helybenhagyásáról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Polgármester által köztemetés ügyében hozott I. fokú határozatot az alábbi esetben 

helybenhagyja 

R. R (……………………………………)  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda 

vezetője 

 

A kivonat hiteléül:  

Budapest, 2016. június 28. 

 

 

          Dr. Mészáros Zoltán 

                  irodavezető 

Jékli Mariann 

jegyzőkönyvvezető 


