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JJOOGGII--  ÉÉSS    KKÉÉPPVVIISSEELLŐŐII  IIRROODDAA    

 :1041 Budapest,  István u.  14       :231-3140      e-mail : kepviseloi_iroda@ujpest.hu 

 
K I V O N A T 

 
Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete            

2009. december 15-én (kedd) 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri  Hivatal  (Budapest, IV. 
ker. István út 14. II. em.) dísztermében  tartott  zárt  ülés jegyzőkönyvéből. 

 
 
Napirendi pont: 
 

18. Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése. 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
 
514/2009. (XII.15.) önko. hat.  
A Képviselő-testület F. Lné, lakos fellebbezését elutasítja, a helyi lakásfenntartási támogatás 
megállapítását elutasító 40670/2/2009. számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (26 igen, 2 
nem, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
515/2009. (XII.15.) önko. hat.  
A Képviselő-testület N. Lné lakos fellebbezését elutasítja, a helyi lakásfenntartási támogatás 
megállapítását elutasító 34611/2009. számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (26 igen, 2 
nem, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
516/2009. (XII.15.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Z. Ané, lakos fellebbezését elutasítja, az átmeneti segély megállapítását 
elutasító 37595/2009. számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (26 igen, 2 nem, 1 
tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
517/2009. (XII.15.) önko. hat.  
A Képviselő-testület T. É. lakos fellebbezését elutasítja, az átmeneti segély megállapítását 
elutasító 6395/3/2009. számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (26 igen, 2 nem, 1 
tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
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19. Lakásügyekkel kapcsolatos előterjesztések megtárgyalása 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
 
518/2009. (XII.15.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, nem járul hozzá ahhoz, hogy K. T. bérleti szerződést kössön a 
Budapest IV. kerület, Attila u. 13. fszt. 7. szám alatti lakásra, ezért a lakás kiürítése iránt kell 
intézkedni. (28 igen, 1 nem) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: 30 nap 
 
 
519/2009. (XII.15.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest IV. József A. u. 88. fsz. 6. szám alatti lakásra 
B. L. által felhalmozott lakbérhátralékot terhelő, késedelmi kamattartozást – az Önkormányzat 
és az ÚV Zrt. közötti elszámolási keret terhére – az Önkormányzat az ÚV Zrt. részére a 
kötelezett helyett megfizeti. (29 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: 30 nap 
 
Az elnök az ülést bezárja. 

 
 

Kmf. 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit sk  
jegyző 

Dr. Derce Tamás sk. 
polgármester 

 
 
A kivonat hiteles 
Budapest, 2009. december 16. 
 
…………………………….. 
 


