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K I V O N A T  

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. november 13-án 

16.30 órakor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Az ülés helye: Budapest VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal 

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

 

 

426/2017. (XI.13.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Erzsébetváros Szociális Szakembere díj adományozása - 

(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy 2017. évben az „Erzsébetváros Szociális Szakembere” díjat – a szociális ellátás 

területén végzett, magas színvonalú szakmai munkájáért a Bischitz Johanna Integrált Humán 

Szolgáltató Központ szakmai vezetőjének – Szincsákné Horváth Anikónak adományozza.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Tóth Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda mb. vezetője 

 

 

427/2017. (XI.13.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Szociális ügyekben I. fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések – köztemetés - 

(17 igen, 0 nem, 0 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 köztemetési költségek, a 98.501.-Ft 18 havi (17 x 5470.- Ft és 1 x 5511.- 

Ft) részletben történő megfizetését engedélyezi. 

 

K. Gy. (………….)     

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Tóth Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda mb. vezetője 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. november 13-án 16.30. órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

428/2017. (XI.13.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Szociális ügyekben I. fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések – települési 

támogatás - 

(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

- lakhatási hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás 

ügyében hozott I. fokú határozat megváltoztatásáról - 

 

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 megváltoztatja 
és a 2017. 09. 01- 2018. 08. 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan, az 180.840.-Ft összegben 

felhalmozott tartozás, az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt részére 12 X 

13.682.-Ft, a Díjbeszedő Zrt részére 12 X 1388.-Ft részletben történő megfizetését 

engedélyezi. 

 

H. T. Jné (……………….) 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Tóth Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda mb. vezetője 

 

429/2017. (XI.13.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Módosító indítvány elfogadásáról - 

 (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 

Hutiray Gyula alpolgármester úr „„Közterület-használattal kapcsolatos ügyben I. fokon hozott 

döntés ellen benyújtott fellebbezés”című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az 

alábbiak szerint: 

 

Hutiray Gyula 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Tisztelt Képviselő-testülethez beterjesztésre került a „Közterület-használattal kapcsolatos 

ügyben I. fokon hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés” című előterjesztés, amelyhez az abban 

meghatározott, önkormányzati felújítással érintett útszakasz megjelölésének pontosítására az 

alábbi módosító indítványt terjesztem elő:  

 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. november 13-án 16.30. órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

Az előterjesztésben, valamint a mellékletét képező alakszerű határozatban szereplő „Dob utca 

Kis Diófa utca és az Erzsébet körút közötti szakaszát” rész helyébe a „Dob utca Csányi utca és 

az Erzsébet körút közötti szakaszát” rész lép. 

 

430/2017. (XI.13.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

fellebbezés - 

(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

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

hogy a Legelő Kft. (székhely: 1072 Budapest, Dob u. 46/A. fsz. 8.) képviselője által, a Budapest 

VII. kerület, Dob u. 46/A. szám alatti épület előtti közterület használatának ügyében meghozott, 

vendéglátó terasz elhelyezése céljából a közterület használati hozzájárulás szüneteltetését 

elrendelő határozat ellen benyújtott fellebbezést elutasítja, és Budapest Főváros VII. kerület 

Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 258/2017. 

(06.12.) számú bizottsági határozata alapján kiadott közigazgatási határozatot a mellékelt 

alakszerű határozat elfogadásával helyben hagyja. 
  

Felelős:      Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő:  azonnal 
 

A határozat végrehajtásáért felelős: Csüllög Szilvia Márta, a Hatósági Iroda vezetője 

 

 

A kivonat hiteléül:  

Budapest, 2017. november 13.   

 

 

          dr. Mészáros Zoltán  

                  irodavezető 

Bodzsár Tímea 

jegyzőkönyvvezető 


