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K I V O N A T 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága 2016. augusztus 31. napján 

17 óra  45   perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 

A szavazás eredménye       7     igen     0      nem    0   tartózkodás 

311/2016. (VIII. 31) 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 nem gyakorolható.  

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

kérelem ügyében hozott I. fokú döntés helybenhagyását. 

 

B.L.  

 

Felelős: Timár László bizottsági elnök 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 

 

A szavazás eredménye       7     igen     0      nem    0   tartózkodás 

312/2016. (VIII. 31) 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 köztemetési költségek 

elengedését. 

 

R.D.  

 

Felelős: Timár László bizottsági elnök 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 

A szavazás eredménye       7     igen     0      nem    0   tartózkodás 

313/2016. (VIII. 31) 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. 

 

G.F. Gy. 
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Felelős: Timár László bizottsági elnök 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 

 

A szavazás eredménye       7     igen     0      nem    0   tartózkodás 

314/2016. (VIII. 31) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás –  

 

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. 

 

P. T. 

 

Felelős: Timár László bizottsági elnök 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 

A szavazás eredménye       7     igen     0      nem    0   tartózkodás 

315/2016. (VIII. 31) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- lakhatási hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás –  

 

A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság lakhatási hátralékot felhalmozó személyek 

részére 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. 

 

S. K.E.  

 

Felelős: Timár László bizottsági elnök 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 

 

A szavazás eredménye       7     igen     0      nem    0   tartózkodás 

316/2016. (VIII. 31) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás –  

 

A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság átmeneti vagy tartós létfenntartási 

gondhoz 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. 

 

S.K.E. 
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Felelős: Timár László bizottsági elnök 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés 
 

A szavazás eredménye       7     igen     0      nem    0   tartózkodás 

317/2016 (VI.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- házi gyermekorvosi praxis betöltésére kiírt pályázat elbírálása – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a 252/2016 (VI.24.) sz. 

határozata alapján a 10. sz. házi gyermekorvosi praxis betöltésére kiírt pályázatot 

érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy arra érvényes pályázat nem került 

benyújtásra.  

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

       Sólyom Bence Balázs         Timár László 

       Bizottsági tag                           Elnök 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Budapest, 2016. szeptember 5. 

 

 

 

Nagyné Kovács Martina 

jegyzőkönyvvezető 
 


