
    

Iktatószám: KI/41141-29/2016/XV. 

K I V O N A T  

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. november 23-án 

15 óra 43 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Az ülés helye: Budapest VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal 

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

 

 

454/2016. (XI.23.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- A településképi bejelentés alapján hozott polgármesteri döntés ellen benyújtott fellebbezés 

elbírálása - Budapest VII. kerület Rákóczi út 44. - 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy 1072 Budapest Rákóczi út 44. számú társasház (képviseli: Forgó József közös 

képviselő …………………...) képviseletében dr. Payrich András ügyvéd (Payrich Ügyvédi 

Iroda; 1055 Budapest, Szent István krt. 19. I./2.) által Budapest, VII. kerület, Rákóczi út 44. szám 

(34556 helyrajzi szám) alatti épület árkád 4 db oszlopközének beépítésére, homlokzatosítására 

vonatkozó bejelentés tudomásul vételének megtagadása, az építési tevékenység megkezdésének, 

végzésének megtiltása ellen benyújtott fellebbezést a Képviselő–testületi előterjesztésben 

felhozott indokok alapján (különösen a városkép durva megsértése, a tervdokumentáció nem 

megfelelősége, valamint jogosultsággal rendelkező tervező feltüntetésének hiánya miatt)  
elutasítja, és a KI/22833-6/2016/XII iktatási számú alakszerű településképi bejelentés tudomásul 

vételének megtagadásáról, az építési tevékenység megkezdésének, végzésének megtiltásáról 

szóló döntést helybenhagyja. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

 

455/2016. (XI.23.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

ügyében hozott I. fokú határozat megváltoztatásáról - 

(15 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 köztemetés 140.537.-Ft összegű költségének 12 havi (11 X 11.710.-Ft és 1 

X 11.727.-Ft) részletben történő megfizetését engedélyezi 
 

Kné K.K. (sz.: ……)  

 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. november 23-án 15 óra 43 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

456/2016. (XI.23.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás ügyében hozott I. 

fokú határozat megváltoztatásáról - 

(15 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 

kérelmező részére 110.163.-Ft összegű támogatást állapít meg a 2016.09.01. – 2017.08.31-ig 

terjedő időszakra, 12 havi részletben 11 x 9180.-Ft és 1 x 9183,-Ft összegben a Damjanich u. 

…... sz. Társasház részére történő átutalással. 
 

Hné V. É.(……………..) 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

457/2016. (XI.23.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Térítési díj fizetési kötelezettséggel kapcsolatos döntés - 

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Oné R. A. (………………..) Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 

felé 2016. szeptember 30. fordulónapon fennálló 954 504 forint összegű térítési díj tartozását 

behajthatatlannak nyilvánítja és elengedi. 

 

Felelős:  Mikulás Franciska igazgató 

Határidő:  azonnal  

 

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

vezetője és Mikulás Franciska, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. november 23-án 15 óra 43 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

igazgatója 

 

458/2016. (XI.23.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Térítési díj fizetési kötelezettséggel kapcsolatos - 

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Oné R. A. (……………..) bentlakásos intézményi ellátására vonatkozó, a hatályos 

jogszabályok alapján megállapított személyi térítési díját 2016. október 1. napjától 50%-kal 

csökkenti, mindaddig, ameddig a jelen határozat meghozatalkor fennálló tartozásainak behajtása 

lezárul. 

 

Felelős:  Mikulás Franciska igazgató 

Határidő:  azonnal  

 

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

vezetője és Mikulás Franciska, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 

igazgatója 

 

 

 

A kivonat hiteléül:  

Budapest, 2016. november 25. 

 

 

        dr. Mészáros Zoltán 

                  irodavezető 

Jékli Mariann 

jegyzőkönyvvezető 


