
 

 

    

Iktatószám: KI/28963-53/2018/XV. 

K I V O N A T  

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. május 31-én 
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perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Az ülés helye: Budapest VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal 

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

 

 

178/2018. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Javaslat az „Erzsébetváros Jövőjéért” és az „Egészséges Erzsébetvárosért” díj 

adományozására - Mészárosné Tatai Beatrix - 

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

„Erzsébetváros Jövőjéért” díjat adományoz a 2018. évben Mészárosné Tatai Beatrix, az 

Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskola tanítója 

részére, a jövő generációjának nevelése és oktatása érdekében végzett áldozatos munkájának 

elismeréseként. 

 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2018. június 1. 

 

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

vezetője 

 

179/2018. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Javaslat az „Erzsébetváros Jövőjéért” és az „Egészséges Erzsébetvárosért” díj 

adományozására - Spiesz Ádám - 
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

„Erzsébetváros Jövőjéért” díjat adományoz a 2018. évben Spiesz Ádám, a Baross Gábor 

Általános Iskola intézményvezetője részére, a jövő generációjának nevelése és oktatása 

érdekében végzett áldozatos munkájának elismeréseként. 
 

 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. május 31-én 14 óra 15 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2018. június 1.  

 

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

vezetője 

 

180/2018. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Javaslat az „Erzsébetváros Jövőjéért” és az „Egészséges Erzsébetvárosért” díj 

adományozására – Tóth Zsuzsanna - 
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

„Erzsébetváros Jövőjéért” díjat adományoz a 2018. évben Tóth Zsuzsanna, az Erzsébetvárosi 

Brunszvik Teréz Óvoda óvodapedagógusa részére, a jövő generációjának nevelése és oktatása 

érdekében végzett áldozatos munkájának elismeréseként. 
 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2018. június 1. 

 

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

vezetője 

 

181/2018. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Javaslat az „Erzsébetváros Jövőjéért” és az „Egészséges Erzsébetvárosért” díj 

adományozására – Szabóné Kovács Éva Mária - 

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

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

hogy 2018. évben az „Egészséges Erzsébetvárosért” díjat Erzsébetváros lakosságának 

egészségügyi ellátásáért végzett kiváló szakmai teljesítményért, áldozatos munkájáért Szabóné 

Kovács Éva Mária ápolónő részére adományozza.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2018. július 1. 

 

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

vezetője 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. május 31-én 14 óra 15 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

182/2018. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Módosító indítvány elfogadásáról - 

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 

Dr. Vető Marietta alpolgármester asszony által „Szociális ügyben 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 ügyekben első fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket, melyet a 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság  2018. május 28-i zárt ülésén megtárgyalt. Mivel az 

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

terjesztjük elő. 

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

javaslatok elfogadására. 

Budapest, 2018. május 29. 

   Dr. Vető Marietta 

  alpolgármester 

1. 

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás 

A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás feltételeit a szociális támogatások és 

szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016 (II.18.) 

önkormányzat rendelet (továbbiakban Ör.) 14. § -a szabályozza. 

242/2018. (V.28.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. május 31-én 14 óra 15 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

- gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás ügyében benyújtott fellebbezésről- 

………………………….. 

 

2. 

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 

A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás feltételeit a szociális támogatások és 

szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016 (II.18.) 

önkormányzat rendelet (továbbiakban Ör.) 13. § -a szabályozza. 

243/2018. (V.28.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ügyében benyújtott fellebbezésről- 

……………………………… 

 

HATÁROZATI JAVASLATOK 

1. 

- gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás ügyében hozott I. fokú 

határozat megváltoztatásáról- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Polgármester által gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás ügyében 

hozott I. fokú határozatot az alábbi esetben helybenhagyja. 

D. Fné (…………………) 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

2. 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. május 31-én 14 óra 15 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

- lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 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 

helybenhagyja. 

D. Fné (……………………….) 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

183/2018. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat: 

-Szociális ügyben első fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések – gyógyszer 

támogatás - 

(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 

 

- gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás ügyében hozott I. fokú 

határozat helybenhagyásáról  - 

 

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

hogy a Polgármester által gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás  ügyében 

hozott I. fokú határozatot az alábbi esetben helybenhagyja. 

G. Fné (…………………………)    

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

184/2018. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat: 

-Szociális ügyben első fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések – gyógyszer 

támogatás - 

(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 

 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. május 31-én 14 óra 15 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

- gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás ügyében hozott I. fokú 

határozat helybenhagyásáról  - 

 

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

hogy a Polgármester által gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás  ügyében 

hozott I. fokú határozatot az alábbi esetben helybenhagyja. 

 

T. Jné (………………………………………….) 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

185/2018. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

(16 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 78740 Ft köztemetési költség megfizetésének elengedését engedélyezi. 

 

Sz. T. (……………………………..)  

 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

186/2018. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

(13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 

 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. május 31-én 14 óra 15 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

- 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 

helybenhagyja. 
 

B. J. (…………………………………….)  

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

vezetője 

 

187/2018. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat: 

-Szociális ügyben első fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések – települési 

támogatás - 

(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 

 

- gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás ügyében hozott I. fokú 

határozat megváltoztatásáról- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Polgármester által gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás ügyében 

hozott I. fokú határozatot az alábbi esetben helybenhagyja. 

D. Fné (……………………………….) 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

vezetője 

 

188/2018. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat: 

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

(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 



K I V O N A T 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. május 31-én 14 óra 15 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

- lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 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 

helybenhagyja. 

D. Fné (…………………………………….) 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

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

vezetője 

 

189/2018. (V.31.) számú Képviselő-testületi határozat: 

- Hátralék elengedésével kapcsolatos döntés - 

(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 

 

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

hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy a Budapest VII. Verseny u. …….. szám alatti lakásra H. 

A. nevén nyilvántartott 2.635.883.- Ft követelés elengedésre kerüljön. 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Olajos János EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

 

A kivonat hiteléül:  

Budapest, 2018. június 1. 

 

 

        dr. Mészáros Zoltán 

                  irodavezető 

Bodzsár Tímea 

jegyzőkönyvvezető 


