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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága 2014. 11. 06 - án

17 óra 00 perckor megtartott alakuló üléséről

Jelen vannak: Tímár László Bizottság elnöke
Benedek Zsolt Bizottság tagja
Devosa Gábor Bizottság tagja
Kismarty Anna Éva Bizottság tagja
Sólyom Bence Balázs Bizottság tagja
Stummer János Bizottság tagja
Szűcs Balázs Bizottság tagja

Meghívottak, vendégek:
Várhelyi Petra koordinátor
dr. Bohuniczky György Jogi referens
Barta Erzsébet Humánszolgáltató Iroda vezetője
Mikulás Franciska Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ igazgatója
Moldován László képviselő
dr. Tóth Gabriella jegyzőkönyvvezető

Tímár László bemutatkozik, üdvözöli a Bizottság tagjait, meghívottakat, vendégeket a bizottság
alakuló ülésén. Elmondja, hogy megtiszteltetésnek érzi, hogy ezzel a csapattal együtt dolgozhat. A
napirendi pontok tárgyalása előtt bemutatja a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
igazgatóját, Mikulás Franciskát és a Humánszolgáltató Iroda vezetőjét Barta Erzsébetet. Felkéri őket,
hogy mutatkozzanak be és mutassák be munkájukat.
Mikulás Franciska:” Köszönöm szépen. Mikulás Franciska vagyok. Többségükkel már találkoztunk a
testületi ülésen, akivel nem, azoknak elmondom magamról, hogy 2012. február óta vezetem a Bischitz
Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot, ami egy hatalmas intézmény itt a kerületben.
Nagyon örülök, hogy együtt dolgozhatunk Önökkel, mindenkinek gratulálok a képviselői
mandátumához, bizottsági tagságához. Szeretném elmondani Önöknek, hogy munkatársaim és én
nagy szeretettel várjuk Önöket az Intézményben. Amennyiben igény van rá, minden telephelyünkön
bemutatjuk Önöknek az Intézményt, továbbá amennyiben kérdésük van a szociális és egészségügyi
alapszolgáltatásokkal kapcsolatban, bármikor állunk rendelkezésükre. Van egy hivatali mobil
telefonom, amelynek a számát az Önök elérhetőségeire Barta Erzsébet segítségével el fogjuk juttatni,
a többi elérhetőséggel együtt. Állok rendelkezésükre. Készítettünk egy összefoglalót, amely a
beszámolási kötelezettségünk része is. Az összefoglaló a 2012. februártól 2014. szeptember végégig
rendelkezésre álló adatokat tartalmazza. Természetesen ezt is át fogom adni Önöknek, ha erre igény
van. Köszönöm szépen.”
Barta Erzsébet: „Barta Erzsébet vagyok. A Humánszolgáltató Irodához leegyszerűsítve két terület
tartozik, az egyik a szociális terület, a másik a művelődési rész. A szociális területen van az
intézményi rész, ami a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központhoz kapcsolódik, a
másik nagy terület, ami a területhez tartozik, a segélyezés. A művelődési területhez a KLIK-kel
kapcsolatos ügyek, a 7 darab óvoda, a közművelődési pályázatok, felsőoktatási ösztöndíj, bursa, a
nemzetiségi, civil és egyházi ügyek. Akivel már találkoztam és kérte, azzal már átbeszéltük, akik
igénylik, azoknak állunk a rendelkezésükre, én is és a területért felelős kollégáim is.
Tímár László:”Köszönöm. Gondolom, hogy a Bizottsági ülésen elhangzanak majd kérdések.”

Az elnök megállapítja az aláírt jelenléti ív alapján, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes.



Szavazásra bocsátja a napirendet.

A szavazás eredménye 7 igen 0 nem 0 tartózkodás.
236/2014. (11.06.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- napirendről-

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy 2014. november 6-i alakuló ülésén az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja meg:

Javasolt napirendi pontok:

1.) MKSZB 25/2013 (02.15.) számú határozatával elfogadott, 153/2014 (06.03.) számú

határozatával módosított ügyrendjének felülvizsgálata

Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök

2.) Gyógyszertári szerződések felülvizsgálata

Előterjesztő: Barta Erzsébet Humánszolgáltató Iroda vezetője

3.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

4.) Szociális ügyekben első fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések

Előterjesztő: Barta Erzsébet Humánszolgáltató Iroda vezetője

1. napirend: MKSZB 25/2013 (02.15.) számú határozatával elfogadott, 153/2014
(06.03.) számú határozatával módosított ügyrendjének felülvizsgálata

Ismerteti a tárgyalandó napirendi pontot: „ MKSZB 25/2013 (02.15.) számú határozatával
elfogadott, 153/2014 (06.03.) számú határozatával módosított ügyrendjének felülvizsgálata”
Előterjesztő Tímár László a Bizottság elnöke
Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Megnyitja a vitát.
Megállapítja, hogy nincs hozzászólás.
Lezárja a vitát.
Szavazásra bocsájtja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal a bizottság elfogadta a határozati
javaslatot.

A szavazás eredménye 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
237/2014. (11.06.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság ügyrendjének módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a határozat elválaszthatatlan
részét képező, 1. számú melléklet szerinti tartalommal, 2014 november 7- i hatályba lépéssel
elfogadja az eredetileg 25/2013.(02.15.) számú határozatával elfogadott, 153/2014 (06.03.)
számú határozatával módosított ügyrendjének módosítását.



Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

2. napirend: Gyógyszertári szerződések felülvizsgálata

Tímár László (Bizottság elnöke)

Ismerteti a tárgyalandó napirendi pontot: Gyógyszertári szerződések felülvizsgálata
Az előterjesztő Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője.
Kívánja- e kiegészíteni az előterjesztést?
Barta Erzsébet nem kívánja kiegészíteni az előterjesztését.

Tímár László (Bizottság elnöke)
Megnyitja a vitát.
Moldován László: Minden VII. kerületi gyógyszertárral kötünk szerződést? Vagy ők jelezték, hogy
szeretnének szerződést kötni?
Barta Erzsébet: Nem, mi megkérdeztük. A kollégáim megkeresték a VII. kerületi gyógyszertárakat és
aki jelzett, hogy szeretne részt venni, azok szerepelnek ebben az előterjesztésben. Egy gyógyszertártól
nem kaptunk visszajelzést.
Moldován László: Értem. És aki ezután fog a kerületbe belépni?
Barta Erzsébet: Minden további nélkül van rá lehetőség, csak jeleznie kell, hogy szeretne ebben részt
venni. Értelemszerűen akkor újból a Bizottság elé kell hoznunk az anyagot, semmiféle problémát nem
jelentett eddig és ezután sem fog.
Tímár László: Köszönöm. Sőt még XIV. kerületi patika is bekapcsolódott ebbe a munkába, ha jól
látom, a Városligeti Patika XIV. kerület Dózsa György út 29.
Barta Erzsébet: Az a központi telephelyük, de ugyanúgy a kerületben vannak.
Tímár László: Értem.

Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás.

Lezárja a vitát.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal a bizottság elfogadta a határozati
javaslatot.

A szavazás eredménye 7 igen 0 nem 0 tartózkodás.
238/2014. (11.06.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- gyógyszertári szerződések felülvizsgálatáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörében eljárva jóváhagyja az
alábbi gyógyszertárakkal kötendő együttműködési megállapodást a szociális ellátások és
szociális szolgáltatások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 63/2013. (XII.16.)
rendeletének 27.§-a által szabályozott gyógyszertámogatás céljára kiadott utalványok
beváltására. A szerződés időtartama 2015. január 1. - 2018. december 31. A bizottság felkéri
a Polgármestert a szerződések aláírására.

1. Aranyalma Gyógyszertár – 1076 Péterfy S. u. 27.

2. Aranypajzs Gyógyszertár – 1076 Thököly út 16.



3. Damjanich Gyógyszertár – 1071 Damjanich u. 39.

4. Fortuna Gyógyszertár – 1073 Dob u. 80.

5. Garay Gyógyszertár – 1076 Garay tér 19.

6. St. Kozma Patika – 1074 Alsóerdősor u. 7.

7. Körúti Viktória Gyógyszertár – 1078 Erzsébet krt. 23.

8. Matéria Medica Gyógyszertár – 1074 Rottenbiller u. 24.

9. Pannónia Gyógyszertár – 1071 Damjanich u. 14.

10. Péterfy Gyógyszertár – 1076 Péterfy S. u. 13.

11. Városliget Patika Bt. – 1146 Dózsa György út 29.

12. Ida Gyógyszertár – 1075 Wesselényi u. 30.

13. Erzsébetvárosi Gyógyszertár – 1072 Király u. 47.

Felelős: Tímár László bizottsági elnök
Határidő: 2014. december 31.

3. napirend: Egyebek

Tímár László(Bizottság elnöke): Itt szeretném megjegyezni, hogy az Ügyrendünkben szerepel, hogy
az elnöknek meg kell jelölnie egy személyt, aki akadályoztatása esetén vezeti a Bizottsági üléseket.
Én Benedek Zsolt képviselő urat, bizottsági tagot jelölöm ki a feladatra, ezt kérem a bizottsági
jegyzőkönyvbe felvenni.

Megállapítja, hogy „ Egyebek” napirendi ponthoz nincs hozzászólás.

Bezárja a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság nyílt ülését 17 óra 10 perckor.

A Bizottság alakuló ülésén 2014. november 6-án 236-238. szám alatt hozott határozatot.

- kmf -

Benedek Zsolt Tímár László
Bizottsági tag Elnök

A kivonat hiteléül:
Budapest, 2014. november 13.

dr. Tóth Gabriella
jegyzőkönyvvezető




