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Budapest Főváros VIII. kerület  

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság  
 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT  
 

Készült: A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 2019. november 19-én (kedd) 

 16
00

 órakor 

a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

(Bp. VIII., Baross u. 63-67.) III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott alakuló üléséről 

 

 

 

Napirend I.5. pontja: Javaslat hátralékkezelési támogatás iránti kérelem elbírálására     

Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó – alpolgármester     ZÁRT ÜLÉS 

(írásbeli előterjesztés) 

 

6/2019. (XI.19.) sz. SZELB határozat (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

 

A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, 

hogy  

 

1. … szám alatti lakos részére a 04-2311/2019. számú ügyiratban települési támogatásra való 

jogosultságot és ezzel egyidejűleg hátralékkezelési támogatást állapítson meg 79.411,- Ft 

összegben a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. november 19. 

 

2. … szám alatti lakos részére a 04-2310/2019. számú ügyiratban települési támogatásra való 

jogosultságot és ezzel egyidejűleg hátralékkezelési támogatást állapítson meg 69.261,- Ft 

összegben a határozat 2. számú mellékletében foglalt tartalommal. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. november 19. 

 

3. … szám alatti lakos részére a 04-2104/2019. számú ügyiratban települési támogatásra való 

jogosultságot és ezzel egyidejűleg hátralékkezelési támogatást állapítson meg 250.000,- Ft 

összegben a határozat 3. számú mellékletében foglalt tartalommal. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. november 19. 
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4. … szám alatti tartózkodási címen élő lakos részére a 04-2713/2019. számú ügyiratban 

települési támogatásra való jogosultságot és ezzel egyidejűleg hátralékkezelési támogatást 

állapítson meg 104.639,- Ft összegben a határozat 4. számú mellékletében foglalt tartalommal. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. november 19. 

 

5. … szám alatti lakos részére a 04-2313/2019. számú ügyiratban települési támogatásra való 

jogosultságot és ezzel egyidejűleg hátralékkezelési támogatást állapítson meg 86.950,- Ft 

összegben a határozat 5. számú mellékletében foglalt tartalommal. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. november 19.  

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 

Családtámogatási Iroda. 
 

A 6/2019. (XI.19.) sz. SZELB határozat mellékleteit a jegyzőkönyvi kivonat melléklete 

tartalmazza. 

 

Kmf. 

                 Hermann György s.k.   

                                      elnök 

 

 

 


