
 

KIVONAT 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága 2016. március 22-én 

              16 óra 30  perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 
 

A szavazás eredménye   7      igen    0  tartózkodás   0 nem    

74/2016. (III.22) 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: 

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. 

 

J. D. B.  

 

Felelős: Timár László bizottsági elnök 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 

A szavazás eredménye   7      igen    0  tartózkodás   0 nem    

75/2016. (III.22) 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: 

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. 

 

M. R. J. 

 

Felelős: Timár László bizottsági elnök 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 

A szavazás eredménye   7      igen    0  tartózkodás   0 nem    

76/2016. (III.22) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Gyógyszerkiadásokhoz  nyújtott települési támogatás ügyében benyújtott 

fellebbezésről- 

 

A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság gyógyszerkiadásokhoz 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. 

 

M. P.  

 

Felelős: Timár László bizottsági elnök 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 

A szavazás eredménye   7      igen    0  tartózkodás   0 nem    

77/2016. (III.22) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Köztemetés ügyében benyújtott fellebbezésről- 

 

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 248.437.-Ft temetési költség 

megfizetésének elengedését.  
 

Sz. K. V.  

 

Felelős: Timár László bizottsági elnök 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 

 

 

- kmf  - 

 

 

 

       Sólyom Bence Balázs         Timár László 

       Bizottsági tag                           Elnök 

             

 

A kivonat hiteléül: 

Budapest, 2016. március 23. 

 

 

 

dr. Tánczos Viktória   

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 


