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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének 

2020. március 20-án 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 

Művelődési,Kulturális és Szociális Bizottság feladat- és hatáskörében meghozott 

döntéséről 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 120/2020. (III.16.) 

számú határozatával a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság hatáskörében 

meghozott 185/2020. (III.20.) határozata a 6. számú területi ellátási kötelezettséggel 

működő házi gyermekorvosi körzet feladatellátásáról 

I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, 

hogy 
 

1. Hozzájárul a TAO Kft-vel 2003. december 15. napján 5 háziorvosi körzetre kötött 

egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosításához az alábbiak szerint: 

a) a TAO Kft. és Dr. Diczházy Andrea feladat-ellátási kötelezettsége a 6. számú 

háziorvosi körzetre vonatkozóan 2020. április 30. napjával megszűnik; 

b) a szerződés tárgyában a 6. számú körzet törlésre kerül, a szerződés 1./3. 

melléklete hatályát veszti. 

2. Aláírja a módosító feladat-ellátási szerződést és a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt feladat-ellátási szerződést. 
 

II. 1. Hozzájárul, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének 19/2013 (IV.30.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében 

meghatározott 6. számú területi ellátási kötelezettséggel működő, betöltetlen 

gyermekorvosi praxishoz tartozó betegek ellátásáról a TAO Kft. helyettesítés útján 

2020. május 1-től 2020. október 31-ig gondoskodjon;  

2. A TAO Kft-vel a 2020. május 1-től 2020. október 31-ig tartó helyettesítési időszakra 

vonatkozóan szerződést köt 

3. Aláírja a 2020. május 1-től 2020. október 31-ig tartó helyettesítési időszakra vonatkozó 

szerződést. 

 

Felelős:               Niedermüller Péter polgármester  

Határidő:            2020. március 30.” 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 120/2020. (III.16.) 

számú határozatával a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság hatáskörében 

meghozott 186/2020. (III.20.) határozata a Fészek Művészklub közművelődési 

megállapodás alapján benyújtott 2019. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Fészek 

Művészklub közművelődési megállapodás alapján benyújtott 2019. évi szakmai beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős: Niedrmüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 120/2020. (III.16.) 

számú határozatával a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság hatáskörében 

meghozott 187/2020. (III.20.) határozata a Bihari János Kulturális  Egyesület 

közművelődési megállapodás alapján benyújtott 2019. évi szakmai beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Bihari János 

Kulturális Egyesület közművelődési megállapodás alapján benyújtott 2019. évi szakmai 

beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 120/2020. (III.16.) 

számú határozatával a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság hatáskörében 

meghozott 188/2020. (III.20.) határozata köztemetés ügyében benyújtott fellebezésről 

 

I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, 

hogy: 

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

2. I. fokú döntés helybenhagyja és néhai Sz I K köztemetése ügyében keletkezett 

148.466,- Ft temetési költség megfizetését K A (szül: Budapest, 1968., an: D M) 

kötelezett részére elrendeli.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 120/2020. (III.16.) 

számú határozatával a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság hatáskörében 
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meghozott 189/2020. (III.20.) határozata átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz 

nyújtható települési támogatás ügyében benyújtott fellebezésről 

 

I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, 

hogy: 

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

2. P I J (szül: Budapest, 1945.., an: S M) átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz 

nyújtható települési támogatás kérelme ügyében hozott I. fokú döntést helybenhagyja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 120/2020. (III.16.) 

számú határozatával a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság hatáskörében 

meghozott 190/2020. (III.20.) határozata lakhatáshoz kapcsoldódó települési támogatás 

ügyében benyújtott fellebezésről 

 

I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy 

dönt, hogy: 

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

2. P I J (szül: Budapest, 1945.., an: S M) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 

kérelme ügyében hozott I. fokú döntés helybenhagyja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 120/2020. (III.16.) 

számú határozatával a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság hatáskörében 

meghozott 191/2020. (III.20.) határozata gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési 

támogatás ügyében benyújtott fellebezésről 
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I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy 

dönt, hogy: 

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

2. P I J (szül: Budapest, 1945.., an: S M) gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési 

támogatás kérelme ügyében hozott I. fokú döntést helybenhagyja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 


