
    

Iktatószám: KI/35046-34/2016/XV. 

K I V O N A T  

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. szeptember 12-én 

16 óra 57 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Az ülés helye: Budapest VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal 

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

 

 

371/2016. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Módosító indítvány elfogadásáról - 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 

Vattamány Zsolt polgármester úr által a „Javaslat „Erzsébetváros 56” díj adományozására” 

című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint: 

 

Vattamány Zsolt: 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

„Javaslat „Erzsébetváros 56” díj adományozására” címen, 20. napirendi pontként benyújtott 

előterjesztéshez az alábbi módosító indítványt teszem: 

 

Az „Erzsébetváros 56” díjra beérkezett javaslatokat a Művelődési, Kulturális és Szociális 

Bizottság 2016. szeptember 12-ei ülésén megtárgyalta és az Erzsébetváros 56 díjat 2016. évben  

- 359/2016.  (IX.12.) számú határozatával Baranyi László,  

- 360/2016.  (IX.12.) számú határozatával Dózsa László, 

- 361/2016.  (IX.12.) számú határozatával Kis Imre, 

- 365/2016. (IX.12.) számú határozatával a Péterfy Sándor utcai Kórház részére javasolja 

adományozni. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat a 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint szíveskedjenek 

elfogadni. 

 

Határozati javaslatok 

1. 

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

hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezetének és eszmeiségének méltó 

elismeréseként Baranyi László részére „Erzsébetváros 56” díjat adományoz. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 
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Határidő: 2016. október 23. 

2. 

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

hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezetének és eszmeiségének méltó 

elismeréseként Dózsa László részére „Erzsébetváros 56” díjat adományoz. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. október 23. 

 

3. 

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

hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezetének és eszmeiségének méltó 

elismeréseként Kis Imre részére „Erzsébetváros 56” díjat adományoz. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. október 23. 

4. 

 

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

hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezetének és eszmeiségének méltó 

elismeréseként a Péterfy Sándor utcai Kórház részére „Erzsébetváros 56” díjat adományoz. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. október 23. 

372/2016. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Javaslat „Erzsébetváros 56” díj adományozására – Baranyi László - 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezetének és eszmeiségének méltó 

elismeréseként Baranyi László részére „Erzsébetváros 56” díjat adományoz. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. október 23. 

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

 

373/2016. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Javaslat „Erzsébetváros 56” díj adományozására – Dózsa László - 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezetének és eszmeiségének méltó 

elismeréseként Dózsa László részére „Erzsébetváros 56” díjat adományoz. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. október 23. 

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

vezetője 

 

374/2016. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Javaslat „Erzsébetváros 56” díj adományozására – Kis Imre - 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezetének és eszmeiségének méltó 

elismeréseként Kis Imre részére „Erzsébetváros 56” díjat adományoz. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. október 23. 

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

vezetője 

 

375/2016. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Javaslat „Erzsébetváros 56” díj adományozására - Péterfy Sándor utcai Kórház - 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezetének és eszmeiségének méltó 

elismeréseként a Péterfy Sándor utcai Kórház részére „Erzsébetváros 56” díjat adományoz. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2016. október 23. 

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

vezetője 
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376/2016. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Módosító indítvány elfogadásáról - 

(14 igen, 1 nem, 1 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. szeptember 12-i 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 eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás 

Az elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott települési támogatás megállapításának feltételeit 

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

341/2016. (IX.12.) 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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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
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A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi 

kérelem ügyében hozott I. fokú döntés helybenhagyását. 

K. E. (szül.: …., an.:……..) 

……………………………….. 

Humánszolgáltató Iroda javaslata: Az I. fokú döntés jogszerű volt. Méltányosság nem 

gyakorolható. 

2. 

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 

Az elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott települési támogatás megállapításának feltételeit 

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

valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások 

igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016 (II.18.) önkormányzat rendelet 13. § -a 

szabályozza. 

342/2016. (IX.12.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás -  

A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság lakhatáshoz kapcsolódó 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. 

Sz. I. B. (Szül.: ……….., an.: …………..) 

………………………………….. 

Humánszolgáltató Iroda javaslata: Az I. fokú döntés jogszerű volt. Méltányosság nem 

gyakorolható.  

3. 

Köztemetés 

A köztemetés feltételeit a 1993. évi III. törvény 48. §-a, valamint a szociális támogatások és 

szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
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gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016 (II.18.) 

önkormányzat rendelet 21. § -a szabályozza. 

343/2016. (IX.12.) 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 gyakorolható.  

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

kérelem ügyében hozott I. fokú döntés megváltoztatását és a köztemetés ……….Ft összegű 

költségének 6 havi részletben (………) történő megfizetésének engedélyezését. 

Sz. L. J. (sz.: ………….., an.:………..)  

……………………………………….. 

Humánszolgáltató Iroda javaslata: Az I. fokú döntés jogszerű volt. Méltányosság gyakorolható. 

A háztartás jövedelmét figyelembe véve javasoljuk a ……….-Ft 6 havi (……….) részletben 

történő megfizetését.  

4.. 

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás 

Az elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott települési támogatás megállapításának feltételeit 

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

344/2016. (IX.12.) 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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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. szeptember 12-én 16 óra 57 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

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

kérelem ügyében hozott I. fokú döntés helybenhagyását. 

V. M. (Szül., helye, .ideje: ………….., an: ………..) 

……………………………………………  

  Humánszolgáltató Iroda javaslata: Az I. fokú döntés jogszerű volt. Méltányosság nem 

gyakorolható.  

HATÁROZATI JAVASALATOK 

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 

 

K E (szül.: ……………., an.:……………………) 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

2. 

 

- lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ügyében hozott I. fokú határozat 

helybenhagyásáról - 

 

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

hogy a Polgármester által lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ügyében hozott I. fokú 

határozatot az alábbi esetben helybenhagyja 
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Sz I B  (Szül.: ………., an.: ………………..) 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

3. 

 

- köztemetés ügyében hozott I. fokú határozat megváltoztatásáról- 

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

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

megváltoztatja és a köztemetés ….Ft összegű költségének 6 havi részletben (………….-Ft) 

történő megfizetését engedélyezi. 

 

Sz L J (sz.: …………..., an.: ………………)  

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

4. 

 

- 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 M (Szül., helye, .ideje: …………….., an: ……………….) 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

377/2016. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

ügyében hozott I. fokú határozat megváltoztatásáról - 

(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
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- köztemetés ügyében hozott I. fokú határozat megváltoztatásáról- 

 

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

hogy a Polgármester által köztemetés ügyében hozott I. fokú határozatot megváltoztatja és a 

köztemetési költségeket elengedi. 

 

R Dné (születési helye, ideje: …………. an: ………………….)  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

378/2016. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

ügyében hozott I. fokú határozat helybenhagyásáról – 

(14 igen, 1 nem, 1 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 

B. Lné (születési helye, ideje: ………………., anyja neve: ……………….)  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

379/2016. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

kapcsolódó települési támogatás ügyében hozott I. fokú határozat helybenhagyásáról - 

(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 

 

- lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ügyében hozott I. fokú határozat 

helybenhagyásáról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
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hogy a Polgármester által lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ügyében hozott I. fokú 

határozatot az alábbi esetben helybenhagyja 

G F Gyné (Születési helye, ideje: ………………..., an: ………………….) 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

380/2016. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Szociális ügyekben első fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések - 

gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás ügyében hozott I. fokú határozat 

helybenhagyásáról – 

(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 

 

- gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás ügyében hozott I. fokú 

határozat helybenhagyásáról - 

 

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

hogy a Polgármester által gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás ügyében hozott 

I. fokú határozatot az alábbi esetben helybenhagyja 

P T (Születési helye, ideje: ………………….. an.: ……………………) 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

381/2016. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás ügyében hozott I. 

fokú határozat helybenhagyásáról - 

(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 

 

- lakhatási hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás 

ügyében hozott I. fokú határozat helybenhagyásáról - 

 

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

hogy a Polgármester által lakhatási hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott 

települési támogatás ügyében hozott I. fokú határozatot az alábbi esetben helybenhagyja 
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Sné K E (Születési helye, ideje: …………… an: …………………) 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

382/2016. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás ügyében hozott I. fokú 

határozat helybenhagyásáról - 
(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 

 

- átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás ügyében 

hozott I. fokú határozat helybenhagyásáról - 

 

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

hogy a Polgármester által átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési 

támogatás ügyében hozott I. fokú határozatot az alábbi esetben helybenhagyja 

Sné K E (Születési helye, ideje: ……………. an: …………………..) 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

383/2016. (IX.12.) 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 - 

(14 igen, 1 nem, 1 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 

 

K E (szül.: ………………….., an.: ……………………….) 
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

384/2016. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

kapcsolódó települési támogatás ügyében hozott I. fokú határozat helybenhagyásáról -  
(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 

 

- lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ügyében hozott I. fokú határozat 

helybenhagyásáról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Polgármester által lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ügyében hozott I. 

fokú határozatot az alábbi esetben helybenhagyja 

 

Sz I B (Szül.: …………….., an.: ……………………………) 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

385/2016. (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

ügyében hozott I. fokú határozat megváltoztatásáról - 
(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 

 

- köztemetés ügyében hozott I. fokú határozat megváltoztatásáról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

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

megváltoztatja és a köztemetés …...-Ft összegű költségének 6 havi részletben (…………….-

Ft) történő megfizetését engedélyezi. 

Sz L J (sz.: …………., an.: ………………………..)  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

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

vezetője 

 

386/2016. (IX.12.) 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 -  
(14 igen, 1 nem, 1 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 

 

V M (Szül., helye, .ideje: ……………., an: ……………………) 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

 

A kivonat hiteléül:  

Budapest, 2016. szeptember 14. 

 

 

 

          Dr. Mészáros Zoltán 

                  irodavezető 

Jékli Mariann 

jegyzőkönyvvezető 


