
    

Iktatószám: KI/5924-64/2016/XV. 

K I V O N A T  

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 16-án 

17 óra 30 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Az ülés helye: Budapest VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal 

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

 

100/2016. (II.16.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- A településképi kötelezés polgármesteri döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 

munkájáról - 

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Centrako Solution Kft. (1072 Budapest Rákóczi út 44. cgs: 01-09-192633) 

képviseletében  dr. Payrich András ügyvéd (Payrich Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Szent István 

krt. 19. I. em. 2.) által Budapest, VII. kerület, Rákóczi út 44. szám (34556 helyrajzi szám) alatti 

épület földszinti árkád alatti, közhasználatú területen településképi bejelentés nélkül megvalósult 

zárt terasz, elbontására vonatkozó településképi kötelezés ellen benyújtott fellebbezést a 

Képviselő–testületi előterjesztésben felhozott indokok alapján elutasítja, és a KI/42941-

10/2015/XII iktatási számú alakszerű településképi kötelezést helybenhagyja. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Lantos Péter, a Főépítészi Iroda vezetője 

 

101/2016. (II.16.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Módosító indítvány elfogadásáról - 

(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 

 

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

Vető Marietta alpolgármester asszony által „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 ügyben első fokon hozott határozat ellen benyújtott fellebbezést, melyet a Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottság 2016. február 15-i zárt ülésén megtárgyalt. Mivel az ülést a 

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

terjesztjük elő. 

 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 16-án 17 óra 30 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

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

javaslat elfogadására! 

 

Budapest, 2016. február 16. 

 

       Dr. Vető Marietta 

       alpolgármester 

 

 

1. 

Elhunyt hozzátartozó eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás: 

Az elhunyt hozzátartozó eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás 

megállapításának feltételeit a 1993. évi III. törvény 45. §-a, valamint a szociális ellátások és 

szociális szolgáltatások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2015. (II.25.) 

önkormányzat rendelet 12/A. § -a szabályozza. 

50/2016. (II.15) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Elhunyt hozzátartozó eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás ügyében 

benyújtott fellebbezésről- 

 

A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság elhunyt hozzátartozó eltemettetésének 

költségeihez nyújtott települési támogatás ügyében benyújtott fellebbezést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozta: 

……………………………… 

 

Sz. Iné (……………………………..) 

 

…………………………………………….. 

  

Humánszolgáltató Iroda javaslata:  ………………………. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

- elhunyt hozzátartozó eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás 

ügyében benyújtott fellebbezésről -- 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Polgármester által elhunyt hozzátartozó eltemettetésének költségeihez nyújtott települési 

támogatás ügyében hozott I. fokú határozatot az alábbi esetben helybenhagyja 

 

Sz. Iné (………………………….) 

 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 16-án 17 óra 30 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

102/2016. (II.16.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

kapcsolódó települési támogatás - 

(14 igen, 0 nem, 2 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 

Cs. T. I.  (…………………….) 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

103/2016. (II.16.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

támogatás -  

(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 

 

- fűtési támogatás ügyében hozott I. fokú határozat helybenhagyásáról - 

 

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

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

helybenhagyja 

Jné M. M. (…………………………………) 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

104/2016. (II.16.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

támogatás -  



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 16-án 17 óra 30 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 

 

- fűtési támogatás ügyében hozott I. fokú határozat helybenhagyásáról - 

 

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

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

helybenhagyja 

K. J. (……………………………) 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

105/2016. (II.16.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

támogatás - 

(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 

 

- fűtési támogatás ügyében hozott I. fokú határozat helybenhagyásáról - 

 

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

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

helybenhagyja 

Cs. Gy. L. (……………………………….) 
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

106/2016. (II.16.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Szociális ügyekben első fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések - köztemetés - 
(16 igen, 0 nem, 0 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 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 16-án 17 óra 30 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

megváltoztatja és a 105.537.-Ft összegű temetési költség 6 havi (5 X 17.590.-Ft, 1 X 17.587.-Ft) 

részletben történő megfizetésének engedélyezi. 

 

Cs. Rné (………………………….)  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

 

107/2016. (II.16.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

- 

(16 igen, 0 nem, 0 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 

megváltoztatja és 97.150,-Ft összegű temetési költség 5 havi (5 X 19.430,-Ft) részletben történő 

megfizetésének engedélyezi 

 

V. Jné (……………………………..)  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

108/2016. (II.16.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

- 
(16 igen, 0 nem, 0 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 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 16-án 17 óra 30 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

megváltoztatja és a 97.150,-Ft összegű temetési költség 5 havi (5 X 19.430,-Ft) részletben 

történő megfizetésének engedélyezi 

 

Ő. Jné (…………………………….)  
 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

109/2016. (II.16.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

hozzátartozó eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás - 

(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 

 

- elhunyt hozzátartozó eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás 

ügyében benyújtott fellebbezésről -- 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Polgármester által elhunyt hozzátartozó eltemettetésének költségeihez nyújtott települési 

támogatás ügyében hozott I. fokú határozatot az alábbi esetben helybenhagyja 

 

Sz. Iné (…………………………………….) 

 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:  

Budapest, 2016. február 19. 

 

 

          Dr. Mészáros Zoltán 

                  irodavezető 

Jékli Mariann 

jegyzőkönyvvezető 


