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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága 2015. 03. 17- én

14 óra 30 perckor megtartott rendes, nyílt üléséről

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

Meghívottak, vendégek:
dr. Hrutka Zsolt szakértő
Jurenkó Ferenc szakértő
dr. Gáspár Miklós szakértő
Moldován László képviselő
Galambos Tibor FÉSZEK MŰVÉSZKLUB igazgatója
Barta Erzsébet Humánszolgáltató Iroda vezetője
dr. Román Eszter Jegyzői Iroda irodavezető-helyettes
Grózáné Burka Éva Anna bizottsági koordinátor
dr. Tóth Gabriella jegyzőkönyvvezető

Tímár László üdvözöli a Bizottság tagjait, meghívottakat, vendégeket a bizottság ülésén.

Tímár László: A meghívóval együtt kézhez kaphatták a napirendi pontokat. Akinek van javaslata
ezzel kapcsolatban kérem jelezze. Ha nincs, akkor erről fogunk szavazni. Megjegyzem, hogy a
bizottság 6 fővel határozatképes. Devosa Úr jelezte a távolmaradását. Akkor szavazzunk a napirendi
pontokról, aki egyet ért, kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredmény 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
65/2015. (III.17.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- napirendről-

Javasolt napirendi pontok:

1.) A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság mellé rendelt szakértők február havi

beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Tímár László bizottsági tag

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

237/2014 (11.06.) számú határozatával módosított ügyrendjének módosítása

Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök

3.) Háziorvosi praxisok rezsiköltség támogatása 2014. évről áthúzódó előirányzat

felhasználása



Előterjesztő: Barta Erzsébet Humánszolgáltató Iroda vezetője

4.) A Fészek Művészklub 2014. évi támogatásának elszámolása

Előterjesztő: Barta Erzsébet Humánszolgáltató Iroda vezetője

5.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

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

Előterjesztő: Barta Erzsébet Humánszolgáltató Iroda vezetője

1. napirend: Az MKSZB mellé rendel szakértők február havi beszámolója

Tímár László a Bizottság elnöke: Előterjesztője jómagam vagyok, nem kívánom kiegészíteni az
előterjesztést. A napirend feletti vitát megnyitom. Kérem akinek van valami hozzászólása,
megjegyzése az kézfelnyújtással jelezze. Nincs ilyen, akkor a napirend feletti vitát lezárom, ügyrendi
javaslatom, hogy a határozati javaslatokról egyszerre szavazzunk.

A szavazás eredmény 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
66/2015. (III.17.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat

- ügyrendi javaslat elfogadásáról –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága elfogadja Tímár László elnök ügyrendi
javaslatát a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság mellé rendelt szakértők február havi
beszámolóinak elfogadása tárgyú előterjesztés határozati javaslatainak egyszerre történő
megszavazásáról.

Aki a határozati javaslatok 1-3. pontjával egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredmény 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
67/2015. (III.17.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- szakértői beszámoló elfogadásáról -
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy dr. Hrutka Zsolt bizottsági
szakértő 2015. február havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A szavazás eredmény 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
68/2015. (III.17.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- szakértői beszámoló elfogadásáról –
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy Jurenkó Ferenc bizottsági
szakértő 2015. február havi beszámolóját elfogadja.



Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A szavazás eredmény 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
69/2015. (III.17.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- szakértői beszámoló elfogadásáról -
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy Laczikó Károly bizottsági
szakértő 2015. február havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

2. napirend: MKSZB 25/2013 (02.15.) számú határozatával elfogadott, 153/2014
(06.03.) és 237/2014 (11.06.) számú határozatával módosított ügyrendjének
módosítása

Tímár László: Előterjesztője jómagam vagyok, nem kívánom kiegészíteni az előterjesztést. A
napirend feletti vitát megnyitom, akinek kérdése van, kérem tegye meg… Nincs ilyen, akkor a
napirend feletti vitát lezárom és szavazásra teszem, aki egyetért kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredmény 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
70/2015. (III.17.) 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, 2015 március 18- i hatályba lépéssel
elfogadja az eredetileg 25/2013.(02.15.) számú határozatával elfogadott, 153/2014 (06.03.) és
237/2014 (11.06.) számú határozatával módosított ügyrendjének módosítását.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

3. napirend: Háziorvosi praxisok rezsiköltség támogatása 2014. évről áthúzódó
előirányzat felhasználása

Tímár László: Előterjesztője Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője. Kívánja-e kiegészíteni
az előterjesztést?

Barta Erzsébet: Köszönöm szépen nem.

Tímár László: A napirend feletti vitát megnyitom. Kérem, akinek van valamilyen hozzászólása, az
tegye meg…. Nincs ilyen, akkor a napirend feletti vitát lezárom. Ez egy határozati javaslat?

Barta Erzsébet: Igen.

Tímár László: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.



A szavazás eredmény 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
71/2015. (III.17.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat

- háziorvosi praxisok 2014. évről áthúzódó rezsiköltségeinek kifizetése –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbi háziorvosi praxisok
2014. évről áthúzódó rezsiköltségeinek kifizetését, összesen 544.670,-Ft-ot a „7302
Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok” címszámon található, 2014. évről
áthúzódó maradvány terhére engedélyezi.

1. dr. Ekhardt Edit és Társa Háziorvosi Bt.
2014. évről áthúzódó költség: 6 762 Ft

2. Endorfin Egészségügyi Szolgáltató Bt.
2014. évről áthúzódó költség: 5 947 Ft

3. Dr. Gáti Háziorvosi Bt.
2014. évről áthúzódó költség: 22 352 Ft

4. GYÓGYÍR Háziorvosi Bt.
2014. évről áthúzódó költség: 2 563 Ft

5. HEALTH CARE Egészségőrző, Megelőző, Oktató és Családorvosi Bt.
2014. évről áthúzódó költség: 5 944 Ft

6. Health-2002. Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
2014. évről áthúzódó költség: 4 386 Ft

7. HOMONCULUS Családorvosi Bt.
2014. évről áthúzódó költség: 5 946 Ft

8. Dr. Horváth Katalin Háziorvosi Bt.
2014. évről áthúzódó költség: 6 760 Ft

9. JANCA-MEDI-LAND Háziorvosi Bt.
2014. évről áthúzódó költség: 70 339 Ft

10. KENSZIMANK Egészségügyi és Szolgáltató Bt.
2014. évről áthúzódó költség: 51 410 Ft

11. Magyar és Magyar Egészségügyi Szolgáltató Bt.
2014. évről áthúzódó költség: 2 563 Ft

12. Medicina-Radiológia Egészségügyi és Oktatási Bt.
2014. évről áthúzódó költség: 4 386 Ft

13. Med-System Egészségügyi és Orvosi Szolgáltató Kft.



2014. évről áthúzódó költség: 74 680 Ft

14. MEDVASS Egészségügyi Szolgáltató Kft.
2014. évről áthúzódó költség: 6 762 Ft

15. Mizser Bt. Háziorvosi Szolgálat
2014. évről áthúzódó költség: 22 352 Ft

16. Nagy-Bódy Egészségügyi Bt.
2014. évről áthúzódó költség: 2 562 Ft

17. PRO HOMINE Gyógyító, Oktató Bt.
2014. évről áthúzódó költség: 5 945 Ft

18. Dr. Rósa Márta és Társa Bt.
2014. évről áthúzódó költség: 4 389 Ft

19. Sirály Háziorvosi-Egészségügyi-Kereskedelmi és Kulturális Szolgáltató Bt.
2014. évről áthúzódó költség: 107 246 Ft

20. SIXI Családorvosi és Gondozó, Egészségügyi Bt.
2014. évről áthúzódó költség: 6 761 Ft

21. Stofi-Dent Fogorvosi Szolgáltató Bt.
2014. évről áthúzódó költség: 38 572 Ft

22. TAO Természetes és Tradicionális Gyógyító Kft.
2014. évről áthúzódó költség: 56 891 Ft

23. Dr. Zsiska Anna és Társa Háziorvosi Bt.
2014. évről áthúzódó költség: 4 387 Ft

24. Zsuzsa Doktor Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Bt.
2014. évről áthúzódó költség: 24 765 Ft

Felelős: Tímár László bizottsági elnök
Határidő: azonnal

4. napirend: A Fészek Művészklub 2014. évi támogatásának elszámolása

Tímár László:Előterjesztője Barta Erzsébet, a Humánszolgáltató Iroda vezetője, de megjegyzem, hogy
itt van a Fészek Művészklub vezetője is, Galambos Úr. Először Barta Erzsébetet kérdezem, hogy
kívánja-e kiegészíteni az előterjesztését.

Barta Erzsébet: Nem, köszönöm.



Tímár László: Amennyiben Galambos Úr hozzá kíván szólni, van rá lehetősége 1 percben.

Galambos Tibor: Üdvözlöm a Bizottságot, örülök, hogy egyszer találkozunk így személyesen.
Szívesen látom a Fészek Klubba Önöket, hogy tapasztalják meg, hogy ez az egyik legnagyobb
művelődési központ a kerületben. 901 óta itt működünk, ma is szeretnénk jól működni, de sajnos
egyetlen fenntartói biztos támogatásunk nincsen, teljesen önellátók vagyunk, nagyon nehezen élünk.
Jellemzésül elmondom, hogy 32-en vezettük ezt az éjjel-nappal nyitva tartó, egész évben nyitva lévő
non-stop szervezetet, most 18-an vagyunk, és ebből is hatan 4 órásak. Tehát itt munka van, nem
munkaidő. A teljes önfenntartás azt jelenti, hogy csak saját bevételből, pályázatokból, az egyre
gyengülő pályázatokból élünk. Az egyetlen fix az Önök közművelődési megállapodása, a mi biztos
pontunk. Elmondom, hogy valamikor 107 millió forint volt egy éves bevételünk és működésünk, és
most 67 millió, ebből 20 millió adót fizetünk, közel 10 millió a közművek, szóval érzékelhetik, hogy
itt milyen állapotok vannak financiálisan. Nyáron egy hónap fizetés nélküli szabadságra megy
mindenki már 3. éve, és most a téli hónapokban 4 órát fűtünk. Így tudjuk az így is magas számlát
kifizetni. Ez a helyzet, nagyon szeretném, ha a jövőben is számíthatnánk a kerület rétékelő
támogatására. És kérdezzenek, köszönöm.

Tímár László: Köszönöm, ha valakinek kérdése van Galambos Úrhoz, akkor…Nincs ilyen?
Parancsoljon.

Dr. Gáspár Miklós: Akkor bemutatkoznék. Gáspár Miklós vagyok. A végzettségem jogász és
politológus, jogtanácsosként dolgoztam, a KDNP kerületi elnöke vagyok és most szakértőként vagyok
jelen. Nem tudom, hogy erről lesz-e vita, mert akkor szeretnék pár megjegyzést fűzni ehhez a
napirendi ponthoz.

Tímár László: A napirend fölötti vita az lesz…

Dr. Gáspár Miklós: Tudniillik alternatív javaslatok vannak.

Tímár László: Igen, az van, csak úgy szoktuk ezt csinálni, vagyis a gyakorlat, illetve elképzelésünk az,
hogy van egy napirendi pont, és előtte a szakértő és a képviselő, vagyis a bizottsági tag egyeztetett
véleményét a képviselő, tehát a bizottsági tag adja elő. Talán ennyi az amit én pozitívnak tartanék,
vagy járható útnak tartanék, de azért mondom,hogy ez nekünk is új gyakorlat. A múltkor ezt már
Szűcs Úrnak elmondtam, ilyenkor amikor van egy vita egy-egy előterjesztés fölött, akkor már a
szakértő és a képviselő által kialakított véleményt adja elő nekünk a képviselő, a bizottság tagja, hogy
ne kerüljünk soha olyan helyzetbe, hogy esetleg a képviselő és a szakértő egymás mellett beszél el,
vagy esetleg mást mondanak. Én feltételezem, hogyha a szakértő figyelemmel kíséri a munkánkat és
ugye konzultál a bizottság tagjával akkor közös nevezőn vannak és közös a véleményük, közös
álláspontra jutottak, illetve a szavazás alkalmával is teljesen egyetértenek. Én ezt tartanám járható
útnak ezzel kapcsolatban.

Dr. Gáspár Miklós: Én ebben a hónapban…

Tímár László: Jó akkor egy pillanatra akkor ha nincs több kérdés Galambos Úrhoz….

Dr. Gáspár Miklós: De én szeretnék…

Tímár László: Egy pillanat még nem nyitottam meg a napirend feletti vitát. Most arról van szó, hogy
az előterjesztőt kérdeztem meg és ezzel együtt Galambos Úr, mivel ő a FÉSZEK KLUB vezetője, ő
készítette ezt a beszámolót, ezért adtam meg neki a lehetőséget, hogy ne csak az előterjesztőhöz,
hanem Galambos Úrhoz is lehessen kérdést feltenni. Akkor most megnyitom a napirend feletti vitát.

Benedek Zsolt: Nekem csak egy gyors kérdésem lenne. Tudom, hogy a FÉSZEK egy egészen
speciális klubtagsági rendszerrel is rendelkezik, de nem találtam semmi olyan anyagot vagy olyan
utalást, hogy tulajdonképpen ki tulajdonolja a Művész Klubot.



Galambos Tibor: 901 a művészek vették meg az épületet, alakították ki, és 45-ben komoly
rongálásban részesült. A művészek akkor is saját erőből építették újjá, 52-ben két munkás, fegyveres
jött és államosították. Ez egy burzsoá találkozóhely. Addig egyesületként dolgozott, ezután állami
kézbe került és egy időben aztán állami támogatást kapott az épület, és a művészeti szakszervezetnek
kellet felügyelni a tevékenységet. 89-ben amikor visszajött az egyesületek törvénye, visszaküzdöttem
az egyesületi önállóságunkat, későbbiekben amikor erre a civil szervezeteknek lehetősége volt, akkor
visszaküzdöttem a tulajdonjogát is az épületnek. Tehát egy önálló civil szervezet egyesületként
működünk és saját tulajdonú az épületünk. Most is sokan szeretnék megszerezni, nagy küzdelmeket
vívunk, hogy visszaverjük ezeket. De avval, hogy mi önálló jogi személyek vagyunk,eddig sikerült.
Meg a művészek összefogásával.
Benedek Zsolt: Köszönöm szépen.

Tímár László:Szücs úr is jelezte, hogy hozzá kíván szólni, parancsoljon Szűcs Úr.

Szücs Balázs: Köszönöm Igazgató Úrnak. Én is érzem, hogy nagyon nehéz manapság a kultúrával
foglalkozni és köszönöm, hogy így vezeti ezt az intézményt. A két határozati javaslat közül hajlok
arra, hogy az „A”-t szavazzam meg, viszont nekem annyi lenne a kérdésem, hogy ennek az egész
napirendi pontnak itt a sarokköve az, hogy evvel a nullás jegyekkel nem tudnak elszámolni. Ha ezt jól
értettem az előterjesztésben. A jövőben mi lesz a biztosíték arra, hogy ez jövőre ugyanilyen napirendi
ponttal nem ugyanez a probléma fog fennforogni.

Tímár László: Megadom a szót Galambos Úrnak.

Galambos Tibor: Ez eddig sose volt benne, több éve működünk együtt, sose volt benne. Elkerülte a
figyelmemet, ez is igaz, előre mondom, hogy ez szükséges. A mechanizmusát elmondom. Minden
hónapban van egy ilyen havonta megjelenő füzetünk, ezt ide is elküldöm rendszeresen. Ezt megkapja
minden intézmény a kerületben akivel kapcsoltunk van. A rendezvény előtt egy héttel, tíz nappal
rákérdezünk, hogy mennyi belépőjegyet küldjünk. Mindig mondanak egy kontingest, és kiküldünk
akkor egy nem fizető belépőjegyet, és az jön el aki el akar jönni. Ha eljön a rendezvényre, akkor
felmutatja az a nem fizető lapot, igazolja, hogy ingyenesen bejön a rendezvényre. Ez a mechanizmusa.
Úgy képzeljük el, - biztos színházba járó emberek meg rendezvényre járók – általában negyed óra-
húsz perccel előbb jön a közönség döntő része. Azt nyilvántartani, hogy hányan jönnek, milyen jogon
jönnek, az lehetetlenség. Egy emberünk van, aki kiadja a jegyet és egyben ellenőrzi, hogy ki mivel
jött be. Ez a mechanizmus. Én azt szeretném kérni, szeretnék bízni abba, hogy ez a közművelődési
megállapodás továbbra is érvényben marad, hogy ne kerüljön sor erre. Én ezt leírtam, hogy körülbelül
milyen arányban kellett, nagyon nagy. 155 ezer valamennyi az éves rendezvény látogatói létszám. Van
munka, van látogatottság. Ennek 30-35%-a kerületi lakókból adódik. Azt is leírtam, hogy várhatóan
2500-2600 ember jön be azokból az intézményekből, amik itt megjelöltek saccolásom szerint. Nem
tudok mást mondani, ennek a bizonylati vezetése, hogy ki honnan jött, hányan jöttek, az majdnem
lehetetlen követelmény, nem is gondoltam, hogy ilyen lesz, csak a végén amikor ezt a
Humánszolgáltató Irodából felhívtak. Benne van az ő nyilatkozatukban, adott minden egyes
intézmény, akik rendszeresen értesültek és rendszeresen amikor van, akkor jöhetnek a
rendezvényeinkre. Ezt írásban visszaigazolja minden egyes intézmény. Ezt tudom mondani.

Tímár László: Nekem még volna egy kérdésem Galambos Úr. Az, hogy akkor nem fordul elő az, hogy
ugye mondja, hogy ezzel az ingyenes jeggyel, nem tudja, h kik jönnek, kik nem, hogy nem áll fenn a
veszélye annak, hogy jönnek, de nem férnek be, ha nincs semmi kalkuláció előre? Vagy nincs az,hogy
egy iskola előre jelzi, hogy viszek 20 főt vagy 10 főt. Tehát hozzávetőlegesen. Lehet, hogy abból öt
gyerek beteg, de akkor is 15. Tehát ilyen előrejelzések sincsenek?

Galambos Tibor: Annyi jegyet adunk ki, amennyi fő a befogadóképessége az illető rendezvénynek.
Tehát van egy, rajta van az interneten, egyébként az egész színházra, és van, hogy melyik hely foglalt,
melyik nem.



Tímár László: Igen, köszönöm szépen. Az irodának ugye meg egyáltalán a kerületnek az a célja, hogy
a 7. KERÜLET, Erzsébetváros kultúráját, művelődését támogassa, szolgálja és ez a kontrol emiatt
szükséges, ez nekünk egy visszajelzés, hogy a 7. kerületi kulturális intézmények mennyire szolgálják
a 7. kerületieknek a művelődési érdeklődését, igényeit. Csupán ez, nem pedig egy fajta statisztikai
kötözködés, hanem nekünk az látnunk kell, hogy a 7. kerületiek mennyire veszik igénybe, hogy
aszerint tudjuk alakítani a 7. kerület kulturális értékét. Ezért lenne nekünk fontos valamilyen
számszerű visszajelzés, hogy az iskolák, mennyire látogatják, hogy a diákok mennyire érdeklődnek a
Fészek Klub tartalma iránt. Tehát ez az oka a kíváncsiságnak.

Stummer János: Lenne egy kérdésem az Igazgató Úrhoz, Stummer János vagyok. Az lenne a
tiszteletteljes kérdésem, hogy ennek a nagy múltú és kiváló adottságokkal rendelkező intézménynek a
jövőjére vonatkozólag van e valamilyen fajta stratégiájuk, valamilyen célja az intézmény vezetésének,
hogy ebből a szorult, kiszolgáltatott és nehéz helyzetből, hogyan tud majd ez az intézmény kitörni
középtávon illetve hosszú távon. Az intézmény vezetése gondolkodik e ebben, gondolkozik e ezen és
ha igen hol látja a kitörési pontokat ebből a helyzetből?

Tímár László: Megadom a szót Galambos Úrnak.

Galambos Tibor: Csak a fizető nézők növelésében van az egyik lehetőség, saját bevétel növeléséből.
Csak arra lehet számítani igazán. Nem tűnik belátható időn belül, az hogy a pályázati lehetőségekkel.
Hiába pályázunk meg több, egy-egy programra milliós vagy annál nagyobb összeget, 100-200,000-
forintosat nyerünk. Azt is el kell mondanom, hogy tavaly 16 pályázatot írtam és 14 nyert. De ilyen
100 ezres, 200 ezres nagyságrendűek. A kultúra nehéz helyzetben van, nem hiszem, hogy mi ebből
kivételek lennénk a közeljövőben, saját bevétel kellene. Ebben a rendezvényeinek a nagyobb
látogatottsága, ebben meg kellene emelni a belépő jegyek árát, elég alacsonyan vagyunk, amikor nincs
rendezvényünk a termek kiadása, most szerződtetünk erre valakit sikerdíj fejében, általában délelőtt
szabadok a termeink, amikor nem próbálnak, kiadjuk a termet, ennek a szervezése elindult, mert
másképp nem tudunk jobban élni. Van olyan építési lehetőségünk, keresünk erre... Van egy beépíthető
padlás terünk. Ezt ki akarjuk adni. Ez is az egyik lehetőségünk. Mindenképpen azt tudom mondani,
hogy saját erőből kell magunkat fenntartani. Tagdíjainkat is évente emeljük, de nem tagok tarják el a
házat, most is 4-500 közötti tagunk van.

Tímár László: Ha nincs több kérdés, hozzászólás a napirend feletti vitát lezárom. Az határozati
javaslat A változatát javaslom támogatni, aki ezzel egyetért, kérem, hogy jelezze.

A szavazás eredmény 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
72/2015. (III.17.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat

- A Fészek Művészklub beszámolójának elfogadásáról –
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a melléklet szerinti beszámolót
az alábbi megjegyzéssel elfogadja. A közszolgáltatási szerződés 7. pontjában szabályozott
elszámolás rendjének a Fészek Művészklub abban az értelemben nem tud eleget tenni
maradéktalanul, hogy nem tudja csatolni az intézmények által visszaigazolt jegyigények
másolatát, előadásonként összegyűjtve. Ennek ellenére a Támogatott által a beszámolóhoz
csatolt intézményi igazolások - melyek a Fészek Művészklub szolgáltatásainak
igénybevételéről csak általánosságban nyújtanak igazolást  - a Bizottság számára hitelt
érdemlően bizonyítják, hogy a Támogatott eleget tett a szerződésben foglalt
kötelezettségeinek és a szerződés céljai megvalósultak.

Felelős: Tímár László bizottsági elnök
Határidő: azonnal



5. napirend: Egyebek

Tímár László: Akinek van kérdése, hozzászólása kérem, hogy tegye meg. Nincs ilyen.

Bezárja a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság nyílt ülését 14.52 perckor.

A Bizottság rendkívüli nyílt ülésén 2015. március 19-én 65-72. szám alatt hozott határozatot.
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Sólyom Bence Balázs Tímár László
Bizottsági tag Elnök

A kivonat hiteléül:
Budapest, 2015. március 20.
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