
K I V O N A T 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága 2019. május 8-án 

17 óra 41  perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

A szavazás eredménye     7    igen          0      nem        0      tartózkodás 

238/2019. (V.08.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság határozat 

- ügyrendi javaslat elfogadásáról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja Timár László 

bizottsági elnök javaslatát a „Döntés a nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének 

támogatására vonatkozó pályázatról” tárgyú napirendi ponthoz 1-18 tartozó határozati 

javaslatok egyszerre történő megszavazásáról. 

 

Felelős: Timár László bizottsági elnök  

Határidő: azonnal 

 

 

A szavazás eredménye   7     igen   0   nem     0         tartózkodás 

239/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására vonatkozó 

pályázatról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

a) B S J pályázatát mindösszesen 140.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt 

lévő „Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása” előirányzat 

terhére,  

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy B S J -nével a támogatási szerződést megkösse.  

 

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti üdülés  

finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. július 15. 

 
 

A szavazás eredménye   7     igen   0   nem     0         tartózkodás 

240/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására vonatkozó 

pályázatról - 

 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

a) Cz K pályázatát mindösszesen 80.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő 

„Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása” előirányzat terhére,  

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy Cz K –val a támogatási szerződést megkösse.  

 

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti üdülés  

finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. július 15. 

 

 

 
A szavazás eredménye   7     igen   0   nem     0         tartózkodás 

241/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására vonatkozó 

pályázatról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

a) T Cs pályázatát mindösszesen 200.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő 

„Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása” előirányzat terhére,  

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy T Cs-val a támogatási szerződést megkösse.  

 

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti üdülés  

finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. július 15. 

 
 

A szavazás eredménye   7     igen   0   nem     0         tartózkodás 

242/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására vonatkozó 

pályázatról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

a) D F-né pályázatát mindösszesen 80.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő 

„Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása” előirányzat terhére,  

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy D F-nével a támogatási szerződést megkösse.  



 

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti üdülés  

finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. július 15. 

 
 

 

A szavazás eredménye   7     igen   0   nem     0         tartózkodás 

243/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására vonatkozó 

pályázatról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

a) O E pályázatát mindösszesen 60.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő 

„Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása” előirányzat terhére,  

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy O E a támogatási szerződést megkösse.  

 

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti üdülés  

finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. július 15. 

 

 
A szavazás eredménye   7     igen   0   nem     0         tartózkodás 

244/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására vonatkozó 

pályázatról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

a) VNM pályázatát mindösszesen 100.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő 

„Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása” előirányzat terhére,  

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy V N M-val a támogatási szerződést megkösse.  

 

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti üdülés  

finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. július 15. 

 

 



A szavazás eredménye   7     igen   0   nem     0         tartózkodás 

245/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására vonatkozó 

pályázatról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

a) L Zs pályázatát mindösszesen 100.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő 

„Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása” előirányzat terhére,  

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy L Zs-val a támogatási szerződést megkösse.  

 

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti üdülés  

finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. július 15. 

 

 
A szavazás eredménye   7     igen   0   nem     0         tartózkodás 

246/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására vonatkozó 

pályázatról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

a) J A pályázatát mindösszesen 120.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő 

„Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása” előirányzat terhére,  

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy J A -val a támogatási szerződést megkösse.  

 

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti üdülés  

finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. július 15. 

 

 

 

 

A szavazás eredménye   7     igen   0   nem     0         tartózkodás 

247/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására vonatkozó 

pályázatról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  



 

a) G A pályázatát mindösszesen 100.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő 

„Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása” előirányzat terhére,  

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy G A -val a támogatási szerződést megkösse.  

 

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti üdülés  

finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. július 15. 

 

 

 

 
A szavazás eredménye   7     igen   0   nem     0         tartózkodás 

248/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására vonatkozó 

pályázatról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

a) Sz K L pályázatát mindösszesen 100.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő 

„Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása” előirányzat terhére,  

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy Sz K L-val a támogatási szerződést megkösse.  

 

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti üdülés  

finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. július 15. 

 
 

 

A szavazás eredménye   7     igen   0   nem     0         tartózkodás 

249/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására vonatkozó 

pályázatról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

a) S D pályázatát mindösszesen 60.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő 

„Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása” előirányzat terhére,  

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy S D-val a támogatási szerződést megkösse.  

 



A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti üdülés  

finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. július 15. 

 

 

A szavazás eredménye   7     igen   0   nem     0         tartózkodás 

250/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására vonatkozó 

pályázatról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

a) D B A pályázatát mindösszesen 100.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő 

„Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása” előirányzat terhére,  

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy D B A-val a támogatási szerződést megkösse.  

 

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti üdülés  

finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. július 15. 

 

 
A szavazás eredménye   7     igen   0   nem     0         tartózkodás 

251/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására vonatkozó 

pályázatról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

a) F M E pályázatát mindösszesen 80.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő 

„Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása” előirányzat terhére,  

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy F M E-val a támogatási szerződést megkösse.  

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti üdülés  

finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. július 15. 

 

 

 
A szavazás eredménye   7     igen   0   nem     0         tartózkodás 



252/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására vonatkozó 

pályázatról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

a) P E pályázatát mindösszesen 60.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő 

„Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása” előirányzat terhére,  

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy P E-tel a támogatási szerződést megkösse.  

 

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti üdülés  

finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. július 15. 

 
 

 

A szavazás eredménye   7     igen   0   nem     0         tartózkodás 

253/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására vonatkozó 

pályázatról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

a) F-B N A pályázatát mindösszesen 100.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő 

„Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása” előirányzat terhére,  

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy F-B N A-val a támogatási szerződést megkösse.  

 

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti üdülés  

finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. július 15. 

 
 

A szavazás eredménye   7     igen   0   nem     0         tartózkodás 

254/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására vonatkozó 

pályázatról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 



a) Sz E pályázatát mindösszesen 60.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő 

„Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása” előirányzat terhére,  

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy Sz E-tel a támogatási szerződést megkösse.  

 

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti üdülés  

finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. július 15. 

 

 
 

A szavazás eredménye   7     igen   0   nem     0         tartózkodás 

255/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására vonatkozó 

pályázatról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

a) B E pályázatát mindösszesen 100.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő 

„Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása” előirányzat terhére,  

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy B E-tel a támogatási szerződést megkösse.  

 

 

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti üdülés  

finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. július 15. 

 
A szavazás eredménye   7     igen   0   nem     0         tartózkodás 

256/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására vonatkozó 

pályázatról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

a) K Á pályázatát mindösszesen 100.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő 

„Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása” előirányzat terhére,  

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy K Á-sel a támogatási szerződést megkösse.  

 

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti üdülés  

finanszírozására fordítható. 



 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. július 15. 

 

 

A szavazás eredménye     7    igen          0      nem        0      tartózkodás 

257/2019. (V.08.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság határozat 

- ügyrendi javaslat elfogadásáról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja Timár László 

bizottsági elnök javaslatát a „Döntés a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok 

támogatásának pályázatáról” tárgyú napirendi ponthoz 1-4 tartozó határozati javaslatok 

egyszerre történő megszavazásáról. 

 

Felelős: Timár László bizottsági elnök  

Határidő: azonnal 

 

 

A szavazás eredménye     7    igen          0      nem        0      tartózkodás 

258/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok támogatásának pályázatáról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

c) K A pályázatát mindösszesen 100.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 5701 címszám alatt lévő 

„Sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok támogatása” előirányzat terhére,  

 

d) felhatalmazza a Polgármestert, hogy K A-val a támogatási szerződést megkösse.  

 

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti 

használható fel. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019.07.15. 

 

 

A szavazás eredménye     7    igen          0      nem        0      tartózkodás 

259/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok támogatásának pályázatáról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

a) P E pályázatát mindösszesen 100.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 5701 címszám alatt lévő 

„Sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok támogatása” előirányzat terhére, 

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy P E-tel a támogatási szerződést megkösse.  



 

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti 

használható fel. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019.07.15. 

 

 

 

A szavazás eredménye     7    igen          0      nem        0      tartózkodás 

260/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok támogatásának pályázatáról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

a) B H M pályázatát mindösszesen 100.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 5701 címszám alatt lévő 

„Sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok támogatása” előirányzat terhére, 

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy B H M-val a támogatási szerződést megkösse.  

 

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti 

használható fel. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019.07.15. 

 

 

 

 

A szavazás eredménye     7    igen          0      nem        0      tartózkodás 

261/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Döntés a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok támogatásának pályázatáról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

a) B E pályázatát mindösszesen 100.000 Ft - tal támogatja az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 5701 címszám alatt lévő 

„Sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok támogatása” előirányzat terhére, 

 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy B E-tel a támogatási szerződést megkösse.  

 

A pályázattal elnyert támogatás kizárólag 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti 

használható fel. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019.07.15. 

 

 

A szavazás eredménye     7    igen          0      nem        0      tartózkodás 



262/2019. (V.08.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság határozat 

- ügyrendi javaslat elfogadásáról - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja Timár László 

bizottsági elnök javaslatát a „Fiatal Tehetségek támogatása” tárgyú napirendi ponthoz 1-10 

tartozó határozati javaslatok egyszerre történő megszavazásáról. 

 

Felelős: Timár László bizottsági elnök  

Határidő: azonnal 

 

A szavazás eredménye     7    igen          0      nem        0      tartózkodás 

263/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Fiatal Tehetségek támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

1. B V pályázatát mindösszesen 340.299,- Ft összegben támogatja az önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 5608 

címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi tehetséggondozás” előirányzat terhére 

2. A támogatás edzőfelszerelés beszerzésére használható fel. 

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy B V-nel megkösse a  támogatási szerződést.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. június 15. 

 

A szavazás eredménye     7    igen          0      nem        0      tartózkodás 

264/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Fiatal Tehetségek támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

1. D D D pályázatát mindösszesen 130.500,- Ft összegben támogatja az önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 5608 

címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi tehetséggondozás” előirányzat terhére 

2. A támogatás Yamaha elektronikus zongora és zongoraszék megvásárlására használható 

fel. 

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Dányi Dóra Dominika törvényes képviselőjével, 

D F-nével megkösse a  támogatási szerződést.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. június 15. 

 

 

A szavazás eredménye     7    igen          0      nem        0      tartózkodás 

265/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Fiatal Tehetségek támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  



1. D ZS I pályázatát mindösszesen 130.500,- Ft összegben támogatja az önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 5608 

címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi tehetséggondozás” előirányzat terhére 

2. A támogatás Yamaha elektronikus zongora és zongoraszék megvásárlására használható 

fel. 

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Dányi Zsaklin Ildikó törvényes képviselőjével, D 

F-nével megkösse a  támogatási szerződést.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. június 15. 

 

 

A szavazás eredménye     7    igen          0      nem        0      tartózkodás 

266/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Fiatal Tehetségek támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

1. G E pályázatát mindösszesen 500.000,- Ft összegben támogatja az önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 5608 

címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi tehetséggondozás” előirányzat terhére 

2. A támogatás a Vienna Classic Strings nemzetközi vonósverseny nevezési díjára, a 

Miszla Baroque – Régi Zene Tábor kurzusdíjára,  az ezzel kapcsolatos szállás- és utazási 

költségekre, barokk hegedű átalakítására és vonókészítésre, valamint hegedű 

karbantartásával és szakirodalom vásárlásával kapcsolatos kiadásokra  használható fel. 

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy G E-rel megkösse a  támogatási szerződést.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. június 15. 

 

 

 

A szavazás eredménye     7    igen          0      nem        0      tartózkodás 

267/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Fiatal Tehetségek támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

1. G J pályázatát mindösszesen 500.000,- Ft összegben támogatja az önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 5608 

címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi tehetséggondozás” előirányzat terhére 

2. A támogatás a 3. Fehér Ilona Nemzetközi Hegedűverseny nevezési díjára, a Miszla 

Baroque – Régi Zene Tábor kurzusdíjára,  az ezzel kapcsolatos szállás- és utazási 

költségekre, barokk hegedű átalakítására és vonókészítésre, valamint hegedű 

karbantartásával és szakirodalom vásárlásával kapcsolatos kiadásokra  használható fel. 

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Gaál Julianna törvényes képviselőjével, G M-sal 

megkösse a  támogatási szerződést.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. június 15. 



 

 

 

A szavazás eredménye     7    igen          0      nem        0      tartózkodás 

268/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Fiatal Tehetségek támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

1. J A pályázatát mindösszesen 237.000,- Ft összegben támogatja az önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 5608 

címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi tehetséggondozás” előirányzat terhére 

2. A támogatás egyesületi éves tagdíj, dioptriás sportszemüveg, edzőfelszerelés (futócipő) 

költségeire használható fel. 

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Jankovics Anna törvényes képviselőjével, J-né V 

K-nal megkösse a  támogatási szerződést.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. június 15. 

 

A szavazás eredménye     7    igen          0      nem        0      tartózkodás 

269/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Fiatal Tehetségek támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

1. J V pályázatát mindösszesen 215.000,- Ft összegben támogatja az önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 5608 

címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi tehetséggondozás” előirányzat terhére 

2. A támogatás játékvezetői felszerelés, fitness bérlet költségeire használható fel. 

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy J V-ral megkösse a  támogatási szerződést.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. június 15. 

 

 

A szavazás eredménye     7    igen          0      nem        0      tartózkodás 

270/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Fiatal Tehetségek támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

1. K K  pályázatát mindösszesen 176.400,- Ft összegben támogatja az önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 5608 

címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi tehetséggondozás” előirányzat terhére 

2. A támogatás személyközpontú pszichoterapeuta és tanácsadó képzés költségeire 

használható fel. 

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy K K-val megkösse a  támogatási szerződést.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt 



Határidő: 2019. június 15. 

 

 

A szavazás eredménye     7    igen          0      nem        0      tartózkodás 

271/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Fiatal Tehetségek támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  M L  pályázatát  nem 

támogatja, tekintettel arra, hogy a pályázati cél (tandíj megelőlegzés törlesztése (Diákhitel 

Központ Zrt.)) nem hozható összhangba a rendelet szerinti támogatási célokkal.   

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: azonnal 

 

 

A szavazás eredménye     7    igen          0      nem        0      tartózkodás 

272/2019. (V.08.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Fiatal Tehetségek támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

1. P P Gy pályázatát mindösszesen 200.000,- Ft összegben támogatja az önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 5608 

címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi tehetséggondozás” előirányzat terhére 

2. A támogatás egyesületi féléves tagdíj, edzőfelszerelés, edzőtábor részvételi díjának 

költségeire  használható fel. 

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Papdán Péter Gyula törvényes képviselőjével, P-

né N J-nal megkösse a  támogatási szerződést.  

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2019. június 15. 

 

A szavazás eredménye     7    igen          0      nem        0      tartózkodás 

273/2019. (V. 08.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos kérelem -  

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1. M L részére 22.500,- Ft összegű támogatást ítél meg a 2019. évi költségvetés 5701 

„Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” előirányzata terhére. 

 

2. A támogatási összeg Mohácsi László felsőoktatási tanulmányával, illetve képzésével 

kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozására használható fel. 

 

3. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: 2019. június 15. 



 

 

- kmf  - 

 

 

        

       Benedek Zsolt                    Timár László 

         Bizottsági tag                                                Elnök 

             

A kivonat hiteléül: 

Budapest, 2019.május 9. 

 

 

dr. Tánczos Viktória 

jegyzőkönyvvezető 


