JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága 2015. december 21-én
13 óra 04 perckor megtartott rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak: Tímár László Bizottság elnöke
Sólyom Bence Balázs Bizottság tagja
Szűcs Balázs Bizottság tagja
Benedek Zsolt Bizottság tagja
Meghívottak, vendégek:
Dr. Hrutka Zsolt szakértő
Laczikó Károly szakértő
Dr. Kispál Tibor önkormányzati képviselő
Dr. Mészáros Zoltán Jegyzői Iroda irodavezető
Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda irodavezető
Várhelyi Petra bizottsági koordinátor
dr. Tóth Gabriella jegyzőkönyvvezető, Humánszolgáltató Iroda, irodavezető-helyettes
Tímár László üdvözöli a Bizottság tagjait, meghívottakat, vendégeket a bizottság ülésén.
Az elnök megállapítja az aláírt jelenléti ív alapján, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátja a napirendet.
A szavazás eredménye 4
igen 0 nem 0 tartózkodás
505/2015. (XII.21.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- napirendről Javasolt napirendi pontok:
1.)

Az MTK-val kötött Együttműködési Megállapodásban rögzítettek végrehajtása
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina

2.)

Egyebek

1. napirendi pont: Az MTK-val kötött Együttműködési Megállapodásban rögzítettek
végrehajtása
Tímár László: Előterjesztője Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője.
Kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
Nagyné Kovács Martina: Köszönöm nem.
Tímár László: A napirend feletti vitát megnyitom. Parancsoljon Szücs úr.
Szücs Balázs: Köszönöm a szót Elnök úr. Szeretném megkérdezni az előterjesztőtől, hogy
számomra nem teljesen világos, hogy az MTK mire is fordítaná ezt a további öt és fél millió

forintot, illetve, hogy a kerület lakosai ebből hogyan és mi módon fognak részesülni, ez
számomra nem teljesen világos, úgyhogy kérem, hogy erre valamilyen válasz jöjjön.
Tímár László: Megadom az Irodavezetőnek a szót.
Nagyné Kovács Martina: A kérelem alapján bérköltségre, működési költségre, illetve
létesítmény fenntartásra, a kerület lakói kedvezményesen vehetnek jegyeket, bérleteket, ilyen
módon érintettek.
Tímár László: Köszönöm szépen. Megadom a szót Szücs Balázs képviselő úr.
Szücs Balázs: Továbbra sem látom, hogy ez az öt és fél millió egyrészt – az életben nem
vezettem sport klubot – de ha vezetnék, akkor ez az összeg valószínűleg egy fajta éves
költségvetés lenne, nem látom a helyét ennek az öt és fél milliónak, hogy hogy jutottunk
december 21-én odáig, hogy egyszer csak megjelent egy ilyen támogatási kérelem és továbbra
sem látom, hogy a kerület óvodái, iskolái, középiskolái, lakosai számára ez hogyan lenne
gyümölcsöző ez az öt és fél millió. Különösen mondjuk a nyugdíjas torna, vagy egyéb ilyen
sportrendezvényekre is kiosztottuk már ezt a pénzt. Nem látom különösebben indokoltnak.
Tud-e valaki ezzel kapcsolatban valami választ adni? Köszönöm szépen.
Nagyné Kovács Martina: A keret megállapodás keretében utánpótlás nevelésről is szó van, ezt
is magában foglalja lényegében. Nyilvánvalóan, ha az edzőknek a munkabérét fizetik ebből a
pénzből, akkor ily módon hozzájárulnak a diákok kineveléséhez is.
Tímár László: Meddig szól most ez a keret megállapodás? …. 2015. júliusától határozatlan
időre kötötték a felek, tehát nincs véghatáridő.
Szücs Balázs: Viszont a határozati javaslatban meg az van, hogy a lejárta után lehet
felhasználni ezt az öt és félmilliót.
Tímár László: Az az elszámolás…az a feltétele minden ilyen támogatásnak, hogy a
korábbival el kell számolni. És az előző elszámolás az a Brüll Alfréd Akadémia július 31-én
aláírt szerződésének elszámolása, ez után kerül kifizetésre ez a támogatás. Ez minden
támogatással így van. Más hozzászólás, ha nincs, a napirend feletti vitát lezárom. Aki a
határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Egyszerű többséggel a határozati javaslatot a Bizottság elfogadta.
A szavazás eredménye 3 igen 0 nem 1 tartózkodás
506/2015. (XII.21.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- Az MTK-val kötött Együttműködési Megállapodásban rögzítettek végrehajtása –
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy 2015. évben a Magyar
Testgyakorlók Körét a Képviselő-testület 330/2015. (VI. 24.) határozatával jóváhagyott
megállapodás alapján Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2015.
évi költségvetésének 6103-as sorának „Sportegyesületek és szervezetek támogatása” címsor
terhére mindösszesen 5.500.000 forinttal támogatja.
A támogatás kifizetésére a Brüll Alfréd Akadémia támogatásáról szóló 2015. július 31-én
aláírt szerződés támogatási összegének elszámolását követően kerülhet sor.

A támogatás kizárólag az utánpótlás neveléssel összefüggő sportszakmai feladatellátás
költségeinek csökkentésére használható fel.
Felelős:
Tímár László
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Egyebek
Tímár László: Kérdés hozzászólás, valamilyen megjegyzés van-e? Nincs.
Tímár László bezárja a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság nyílt ülését 13 óra 08
perckor.
A Bizottság rendkívüli nyílt ülésén 2015. december 21-én 505-506 szám alatt hozott
határozatot.
Sólyom Bence Balázs
Bizottsági tag
A kivonat hiteléül:
Budapest, 2015. december 23.

dr. Tóth Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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