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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága 2015. 03. 24- én

15 óra 06 perckor megtartott rendkívüli nyílt 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:
Moldován László képviselő
dr. Kispál Tibor képviselő
dr. Hrutka Zsolt szakértő
Laczikó Károly szakértő
Jurenkó Ferenc szakértő
Dr. Gáspár Miklós szakértő
Mikulás Franciska Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ igazgató
dr. Makár Orsolya Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ igazgatóhelyettes
Barta Erzsébet Humánszolgáltató Iroda irodavezető
Grózáné Burka Éva Anna bizottsági koordinátor
dr. Tóth Gabriella jegyzőkönyvvezető

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

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

A Bizottság elnöke szavazásra bocsátja a napirendet.

A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
81 /2015. (III.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- napirendről-

Javasolt napirendi pontok:

1.) Testületi anyagok megtárgyalása

2.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

3.) Testületi anyagok megtárgyalása



1. napirend: Testületi anyagok megtárgyalása

Tímár László: Az 1., 2., 4., 5., 6., 9., 11., 12., 13., 22., 23., 24., 25., 26 nyilvános ülés
napirendi pontjairól szavazunk.

Tímár László: 1.sz. testületi napirendi pont: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.
(II.23.) rendeletének módosításáról

Tímár László: A napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Aki a
testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az kérem, kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
82 /2015. (III.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.
(II.23.) rendeletének módosításáról” c. napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és
elfogadásra javasolja

Felelős: Tímár László elnök
Határidő: azonnal

Tímár László: 2.sz. testületi napirendi pont: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros

Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete az

Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tímár László: A napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Aki a
testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az kérem kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
83/2015. (III.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról” c. napirendi
pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja

Felelős: Tímár László elnök



Határidő: azonnal

Tímár László: 4 .sz. testületi napirendi pont: „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2015 (....) önkormányzati rendelete a szociális
ellátások és szociális szolgáltatások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2015
(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról”

Tímár László: A napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Aki a
testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az kérem kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
84/2015. (III.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2015 (....) önkormányzati rendelete a szociális
ellátások és szociális szolgáltatások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2015
(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról” c. napirendi pontot a Képviselő-testületnek
tárgyalásra és elfogadásra javasolja

Felelős: Tímár László elnök
Határidő: azonnal

Tímár László: 5.sz. testületi napirendi pont: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő
köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításának
szabályairól szóló 26/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tímár László: A napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Aki a
testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az kérem kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
85/2015. (III.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő
köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításának
szabályairól szóló 26/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról” c. napirendi
pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja

Felelős: Tímár László elnök



Határidő: azonnal

Tímár László: 6.sz. testületi napirendi pont: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015 (....) önkormányzati rendelete a lakáscélú
támogatásokról szóló 24/2011 (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tímár László: A napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Aki a
testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az kérem kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
86/2015. (III.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015 (....) önkormányzati rendelete a lakáscélú
támogatásokról szóló 24/2011 (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról” c. napirendi
pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja

Felelős: Tímár László elnök
Határidő: azonnal

Tímár László: 9. sz. testületi napirendi pont: Támogatási szerződések

Tímár László: A napirend feletti vitát megnyitom.

Stummer János:3. határozati javaslat van, illetve három támogatási ügy van a bizottság
asztalán, ezek közül az egyes számú támogatási ügyben szeretnék vitát generálni. Felhívni a
biztossági tagok figyelmét arra az előterjesztés mellékletét képező mellékletre, amelyben
ennek a bizonyos fesztiválnak a Kazinczy utcában megrendezendő fesztiválnak a
költségvetését igyekszik a Biztottság elé tárni. Az elmúlt hosszú években, több mint egy
évtizedben jó pár különböző rendezvény lebonyolításában illetve támogatásában is részt
vettem, de hát ez a költségvetésnek nevezett négy oszlopból álló excel tábla a legnagyobb
jóindulattal sem nevezhető profi munkának. Az hogy ez az 1 millió forint pontosan és
tételesen mely összegek vagy mely feladatokra, tehát raktározásra, plakátokra, grafikai
tervezésre, elárusító pultok elkészítésére, színpadtechnikára vagy a kreatív csapat biztosítására
vagy munkájának igénybevételére lesz e fordítva semmifajta érdemi információ nem szerepel
ezzel kapcsolatban a költségvetésben, illetve ennek a költségvetésnek nevezett rövidke
szösszenetben. Különösen úgy van rossz íze ennek a napirendi pontnak, hogy miközben
ennek az utcafesztiválnak a támogatására egy millió forintot tervez szánni az előterjesztő,
ezzel párhuzamosan a Molnár Antal Zeneiskola Alapítványának 200 ezer forintot akar adni,
és a Péterfy Sándor utcai Kórház egy csecsemő osztályára, egy bizonyos nagyon fontos
gépnek a megvásárlására pedig mindösszesen ennek az 1 millió forintnak az egynegyedét,
270.000,-Ft-ot, úgyhogy én arra tennék tisztelettel javaslatot, hogy ennek az 1. sz. határozati
javaslatot Bizottsági elnök úr vegye le a napirendről, vagy legalábbis a bizottsági tagok
bölcsességét szeretném kérni, hogy ezt az 1. sz. határozati javaslatot – hogyha erre az



ügyrendi indítványra nem érkezik pozitív válasz – ne fogadja el.

Tímár László: Köszönöm szépen. Mivel Kulturális témát érint, mivel az hangzott el felém,
hogy vegyem le ezt, mivel Polgármester Úr az előterjesztő én azt gondolom, hogy megvan a
lehetőség hogy testület előtt is vitára bocsássuk ezt az egészet, tehát nem gondolom, hogy ez
tisztem nekem. Megértem a felvetését képviselő úr, én azt gondolom, hogy ezt testületen újra
tárgyaljuk… Napirendi vitát lezárom. Aki a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
napirendi pontot kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredmény 6 igen 1 nem 0 tartózkodás
87/2015. (III.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Támogatási szerződések” c. napirendi pontot a
Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja

Felelős: Tímár László elnök
Határidő: azonnal

Tímár László: 11.sz. testületi napirendi pont: Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft-vel
kapcsolatos döntések

Tímár László: A napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Aki a
testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az kérem kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
88/2015. (III.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft-vel kapcsolatos
döntések” c. napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja

Felelős: Tímár László elnök
Határidő: azonnal

Tímár László: 12.sz. testületi napirendi pont: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató

Központtal kapcsolatos döntések

Tímár László: A napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Aki a
testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az kérem kézfelnyújtással jelezze.



A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
89/2015. (III.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központtal kapcsolatos döntések” c. napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és
elfogadásra javasolja

Felelős: Tímár László elnök
Határidő: azonnal

Tímár László: 13.sz. testületi napirendi pont: Óvodák alapító okiratának módosítása

Tímár László: A napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Aki a
testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az kérem kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
90/2015. (III.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Óvodák alapító okiratának módosítása” c. napirendi
pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja

Felelős: Tímár László elnök
Határidő: azonnal

Tímár László: 22.sz. testületi napirendi pont: Utca elnevezéséről szóló tájékoztató táblák

elhelyezése

Tímár László: Előterjesztője Devosa úr, aki itt ül körünkben, kívánja-e esetleg kiegészíteni az

előterjesztést?

Devosa Gábor: Nem.

Tímár László: Napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Aki a testületnek
tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az kérem kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
91/2015. (III.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Utca elnevezéséről szóló tájékoztató táblák elhelyezése”
c. napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja

Felelős: Tímár László elnök
Határidő: azonnal

Tímár László: 23.sz. testületi napirendi pont: Madách Imre téri „Borsétány” elnevezésű

rendezvény közterület-használatának ügye

Tímár László: A napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Annyit tennék
hozzá, hogy ugye most nemrég ültünk össze a teraszokkal kapcsolatban, mivel azt érzékeltem,
hogy ez elég érzékeny kérdés most a kerületben, ezért én magam tartózkodni fogok ezzel
kapcsolatban. De minden képviselőnek a belátására bízom ezt.
Aki a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredmény 1 igen 0 nem 6 tartózkodás
92/2015. (III.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Madách Imre téri „Borsétány” elnevezésű rendezvény
közterület-használatának ügye” c. napirendi pontot a Képviselő-testületnek nem javasolja
tárgyalása és elfogadásra

Felelős: Tímár László elnök
Határidő: azonnal

Tímár László: 24. sz. testületi napirendi pont: Janikovszky Éva emlékét megőrző köztéri
szobor elkészítésének és elhelyezésének támogatása

Tímár László: Itt is az előterjesztő Devosa Úr, illetve Kispál képviselő úr, kívánja kiegészíteni
az előterjesztést? Itt a 24. és 25. napirendi pontok témáikat tekintve összefüggenek és ezeket
véleményem szerint össze kellene fésülni, illetve részleteket megbeszélni, illetve én magam
tárgyalásra javaslom ezt az előterjesztést, illetve a 25-öst is és a részletek fényében, amikor
ezt kidolgoztuk akkor az elfogadással kapcsolatban is külön döntünk. Ezt most ezért
tárgyalásra javaslom. A napirend feletti vitát megnyitom.

Benedek Zsolt: Nem tudtam egyéb elfoglaltságom miatt részt venni a frakcióvezetői
értekezleten, Polgármester Úr tájékoztatott róla és befogunk nyújtani ezzel kapcsolatban egy
módosító indítványt, valószínűleg a 24-eshez, amely igazából azt tartalmazza, hogy kicsit
tovább gondoltuk ezt a…Janikovszky Éva életművének az emlékül állítását az utókornak
úgymond, és mi azt fogjuk javasolni, illetve azt a javaslatot fogjuk tenni, de nyilván erről
akkor majd egyeztetünk a későbbiekben, mert itt már gyakorlatilag három ha jól tudom,
Molnár képviselő úrnak is van véleménye ehhez az előterjesztéshez, itt 3-4 ötlet is
felmerült,mi azt fogjuk javasolni, hogy előzetesen is szó volt a Klauzál tér rekonstrukciója



kapcsán,, hogy rendezni kellene a 15-ös tömbnek a helyzetét, illetve a kis diófa utca
bevonásával, illetve az üres telkünk bevonásával egy komplexebb térszervezést
megvalósítani, és ha jól emlékszem, hogy a lakossági viták, illetve a viták folyamán arról volt
szó, hogy a játszóteres rész a 15-ös tömbhöz kapcsolódna, illetve a 15-ös tömb
rehabilitációjával kapcsolatban került megemlítésre, és itt az az ötlet jutott eszembe, hogy
miért ne lehetne úgy megoldani, hogy egyszerre legyen emlék állítva Janikovszky Éva
munkásságának, illetve tanítsunk is ezzel az egész történettel valamit a kicsiknek, hogy a
játszóteret meg lehetne csinálni úgy, illetve létre lehetne hozni úgy, hogy annak a grafikus
művésznek, aki a Janikovszky műveihez készítette a grafikákat, azt hiszem, hogy ha jól
tudom, hogy mindegyik könyve egy grafikus, most pontosan nem emlékszem, nem jut
eszembe be a neve az úriembernek, egy grafikai stílusban rajzolta meg. Arra gondoltunk ezzel
kapcsolatban, hogy a játszótérnek a játékai esetleg felveszik ezeket az alakokat, illetve a
játszótérnek a játékai mellett elhelyezve olyan ismertető táblák,vagy valamilyen interaktív
dolgok, mivel egyrészt a műveket, meserészleteket is, másrészt akár életműi részleteket is
meg lehet jeleníteni. Még sajnos nem került leírásra, reggel máshol kezdtem és gyakorlatilag
ide is úgy estem be, szerintem egy órán belül fogják tudni olvasni a módosító indítványomat,
itt majd 3 vagy 4 javaslat közül valami közöset kellene szülni. Azért gondoltam egyébként
erre a megoldásra, mert itt önmagában nem a személynek állítanánk emléket, ami már ugye a
Bajza utcában megtörtént, a Bajza utcai ház falán ahol élt és alkotott van már egy emléktábla
ami ilyen statikus dolog, hanem egy ilyen interaktívabb, kicsit a gyereknevelő célzatú
módosítást céloz meg. Ennyit szerettem volna elmondani.

Tímár László: Köszönöm szépen, akkor a napirend feletti vitát lezárom, aki a
24…..Parancsoljon Kispál képviselő úr.

Dr. Kispál Tibor: Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy ez az előterjesztés számos
képviselőtársamban gondolatokat generált, mert jelen pillanatban ezt az értelmét látom. Eddig
csipkerózsika álmát aludtuk és örülök annak, hogy ez felszínre került és annak is örülök, hogy
több ötlet is született. És magam is azt mondom, hogy jó és kezeljük ezt generálisan. Azt
gondolom, hogy az én előterjesztésem arról szól, hogy itt egy köztéri szoborral tegyük
Janikovszky Évát emberközelivé, és ez itt be is fejeződik. Tehát a további megoldások, mint
például a 15-ös tömb, vagy a többi javaslat, olvasni nem olvastam, de hallottam Molnár
képviselő úrnak vagy Balázséknak a javaslatát az utcanév megváltoztatásáról stb. Ezek mind
ennek a folyamatnak a részét képezik és egymástól függetlenül is mozognak, mozoghatnak.
Én azt gondolom, hogyha egy köztéri szobrot emelünk ki, ami itt van közöttünk és ráadásul
nem csak egy belső – a 15-ös tömb ugye egy zárt terület, aminek az az előnye, különösen a
gyerekek tekintetében, hogy zajtól, forgalomtól, satöbbitől mentes, én magam is jó ötletnek
tartom, és különösen egy pajkos, huncut de egyébként jó ötletnek ha megjelenik ott az a fajta
gondolati világ – akár a homlokzatokon, akár a játszóeszközökön, amelyek egy grafikus által
álmodtattak meg. Viszont annak a játszótérnek a gyermekek számára fontos funkciója köztéri
szobornak, mint nekünk erzsébetvárosiaknak és a külföldi turistáknak is mond valamit, azt
meg ha a 15-ös tömbben helyezzük el, azt eldugjuk. Annak meg máshol kell lenni. Én magam
részéről támogatandó dolognak tartom akár az utcanevet, vagy közterületet, vagy a játszótér
megalkotását, viszont egy ilyen köztéri szobornak a köztéren van a helye. És pláne egy olyan
típusú megoldásában, hogy itt legyen köztünk nap mint nap, és a turisták oda menjenek és
arról beszéljenek, hogy itt élt az az írónő, akinek egyébként a mi országunkban is…, benne
van az előterjesztésben, hogy hányféle nyelven, 35 nyelven jelent meg a munkássága. Aztán
este lehet leöblítik valamelyik kocsmában, de a lényeg az, hogy egy központi helyén legyen a
kerületnek és Budapestnek, és találkozzanak ők is ezzel a szoborral. Ennek ez lenne az
értelme, ezért én azt gondolom, hogy egyik sem zárja ki a másikat. Ezért én azt gondolom,



hogy kérem, ezt az előterjesztést támogassa a Bizottság és a Képviselő-testület is, mert ez
nem kizár és nem überel más megoldásokat.

Tímár László: Köszönöm szépen, van-e még hozzászólás? Én a magam indokával arra a
kérdésre próbáltam válaszolni és arra utaltam, hogy a 25. sz. előterjesztésben a c. pont, tehát
a határozati javaslatban, vizsgálja meg annak a lehetőségét hogy Janikovszky Éváról
elnevezendő közterület közvetlen közelében kihelyezendő e az írót ábrázoló művészeti
alkotás, amennyiben erre lehetőség van, terjesszen elő javaslatot. Tehát én arra gondolom,
hogy én ezeknek értettem az újragondolását, összefésülését, hiszen itt több ötlet is felmerült
és a megfelelő megoldást, formát próbáljuk ennek közösen kigondolni. Én mint pedagógus
azt mondom, hogy példa egyik oldalról Janikovszky Éva munkásságának már annak nagyon
pozitív emlékét adta a korábbi testület, hogy a Bajza utcai házon kitett egy emléktáblát erre,
rá mint nevelőre, pedagógusra szakmai szempontból emlékezik a világ, az utókor, én azt
gondolom, hogy az egyik megoldás lehetséges a szobor. De ahhoz h nap mint nap köztünk
éljen, hogy nap mint nap úgy emlékezzünk rá, hogy a jelenben mit ad nekünk,ez azt
gondolom, hogy még további párbeszédeket igényel. Azért mondtam azt, az én javaslatom
az, hogy tárgyalásra fogadja el a Bizottság. Ez volt az oka……

Tímár László: Ha nincs több hozzászólás a napirend feletti vitát lezárom. Aki tárgyalásra
javasolja a 24. napirendi pontot kézfelnyújtással jelezze kérem.

A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
93/2015. (III.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Janikovszky Éva emlékét megőrző köztéri szobor
elkészítésének és elhelyezésének támogatása” c. napirendi pontot a Képviselő-testületnek
tárgyalásra javasolja

Felelős: Tímár László elnök
Határidő: azonnal

Tímár László: 25. sz. testületi napirendi pont: Közterület Janikovszky Éváról történő
elnevezéséhez szükséges előkészítő döntés meghozatala

Tímár László: Ugyanez a téma, a napirend feletti vitát megnyitom.

Szücs Balázs: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Az előterjesztésünket nem szeretném
különösen kiegészíteni, hiszen erről már volt szó,viszont a mai frakcióvezetőin volt egy
megbeszélésünk a témában, ahol a Polgármester úr kérte, hogy az előterjesztésben szereplő,
őt jelöltük volna ki ennek a munkának az elvégzésére, kérte, hogy ne őt jelöljük ki, hanem
jeleztem, hogy akkor a Művelődési, kulturális és Szociális Bizottságot, tehát a Bizottságunkat
fogom, illetve a többiekkel együtt ezt a módosítót fogom beadni, illetve ehhez a munkához
Kispál képviselőtársamat is meg fogjuk nevezni, valamint a Janikovszky Alapítványt is
kérem, hogy majd hívjuk meg erre a munkára, és kérem, hogy fogadjuk el ezt az
előterjesztést. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően időt és teret ad arra, hogy minden egyéb
ötlet felmerüljön. Előjött ez a homlokzat kérdése a frakcióvezetően, számunkra nagyon



szimpatikus elképzelés, ha ez bejön, akkor ezt támogatni fogjuk. Illetve Molnár képviselő úr
azt mondta, hogy a Százház utca 25-27 telek az a rész, ami most per pillanat névtelen legyen
az a Janikovszky park, mondván hogy nem kell akkor így megváltoztatni a lakcímkártyákat,
stb.,stb., nyilván ez költségesebb, nyilván erre azt mondtam, hogy akkor ezt az önkormányzat
átvállalhatja, úgy ahogy ezt már Budapest átvállalta nagyon-nagyon sok helyen, például a
Moszkva tér átnevezésekor is, de Hutiray alpolgármester úrral voltak még itt kérdések,
nyilván ebben azt gondolom, hogy legyen ennek tere, támogassák ezt az előterjesztést.

Tímár László: Köszönöm. Aki a 25. napirendi pontot tárgyalásra javasolja kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredmény 6 igen 0 nem 1 tartózkodás
94/2015. (III.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Közterület Janikovszky Éváról történő elnevezéséhez
szükséges előkészítő döntés meghozatala” c. napirendi pontot a Képviselő-testületnek
tárgyalásra javasolja

Felelős: Tímár László elnök
Határidő: azonnal

Tímár László: 26.sz. testületi napirendi pont: Kemény Henrik emlékét megörökítő tábla
elhelyezésének támogatása

Tímár László: A napirend feletti vitát megnyitom. Egy kérdésem volna az előterjesztő Kispál
képviselő úrhoz, hogy nem láttam itt az árajánlatot. Láttam az elképzelt táblát itt és mégis
milyen árajánlatot kértek…

Dr. Kispál Tibor: Ennek a típusú előterjesztésnek a kötelező mellékletei vannak az
előterjesztéshez csatolva, amint a testület elfogadja és elindul a munka, akkor kell árajánlatot
kérni. Addig ki fog árajánlatot kérni, amikor még döntés sincs róla

Tímár László: Akkor erről ezek szerint nem volt szó, csak maga az elképzelés, hogy hogy fog
kinézni.

Dr. Kispál Tibor: Ezeket kötelező mellékelni a szabályaink szerint.

Tímár László: Köszönöm szépen, ha nincs több kérdés a napirend feletti vitát lezárom. Aki a
testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
95/2015. (III.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Kemény Henrik emlékét megörökítő tábla
elhelyezésének támogatása” c. napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és



elfogadásra javasolja

Felelős: Tímár László elnök
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Egyebek.

Tímár László: Napirend feletti vitát megnyitom. Kérem, hogy aki hozzá kíván szólni

kézfelnyújtással jelezze. Nincs ilyen, akkor a napirend feletti vitát lezárom.

Tímár László bezárja a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság nyílt ülését 15 óra 31
perckor.

A Bizottság rendkívüli nyílt ülésén 2015. március 24-én 81-95. szám alatt hozott határozatot.
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