JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága 2015. október 9-én
13 óra 07 perckor megtartott rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak: Tímár László Bizottság elnöke
Devosa Gábor Bizottság tagja
Sólyom Bence Balázs Bizottság tagja
Kismarty Anna Bizottság tagja
Szűcs Balázs Bizottság tagja
Stummer János Bizottság tagja
Meghívottak, vendégek:
Moldován László képviselő
Dr. Hrutka Zsolt szakértő
Dr. Gáspár Miklós szakértő
Laczikó Károly szakértő
Jurenkó Ferenc szakértő
Dr. Mandula Diána fogorvos
Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda irodavezető
Dr. Bohuniczky György Jegyzői Iroda jogi referens
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 6 fővel határozatképes.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátja a napirendet.
A szavazás eredmény 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
383/2015. (X.9.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- napirendrőlJavasolt napirendi pontok:
1.)

Fogorvosi praxissal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda vezetője

2.)

A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság mellé rendelt szakértők szeptember
havi beszámolóinak elfogadása
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök

3.)

Pályázat sportszervezetek támogatására
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina

4.)

Oktatási intézmények támogatása
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda vezetője
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5)

Egyebek

Zárt ülés keretében:
6.)

Fiatal tehetségek támogatása
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda vezetője

7.)

Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj 2015/2016. évre kiírt pályázat elbírálása
tárgyában hozott 381/2015.(IX.18.) MKSZB határozat módosítása
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina

8.)

Javaslattétel az Erzsébetváros Szociális Szakembere díj adományozására
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda vezetője

9.)

Szociális ügyekben első fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda vezetője

1. napirendi pont: Fogorvosi praxissal kapcsolatos döntések
Tímár László: Előterjesztője Nagyné Kovács Martina a Humánszolgáltató Iroda vezetője.
Kívánja-e kiegészíteni az előterjesztését.
Nagyné Kovács Martina: Köszönöm, nem.
Tímár László: A napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Körünkben van
Dr. Mandula Diána aki a 11. sz fogorvosi praxist átveszi, úgyhogy megadom a szót, hogy
bemutatkozzon. Üdvözlöm itt az ülésen.
Dr. Mandula Diána: Köszönöm, Dr. Mandula Diána vagyok, Jó napot kívánok mindenkinek.
Mi 2006 óta dolgozunk már a Csengery utcában, az édesapámmal együtt, eddig állandó
helyettesként dolgoztam heti két napot, 2 év szünettel dolgoztam végig a 10 évet, de most már
a legkisebb gyermekem is óvodába jár, így szeretnék teljes állásban dolgozni, és ezért
szeretném a praxist megvásárolni, a kolléga pedig úgy döntött, hogy már elég volt.
Tímár László: Köszönjük szépen. Ügyrendi javaslatom, hogy az 1-3. sz. határozati
javaslatokról egyszerre szavazzunk.
A szavazás eredmény 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
384/2015. (X.9.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- ügyrendi javaslat elfogadásáról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja Tímár László
bizottsági elnök ügyrendi javaslatát a Fogorvosi praxissal kapcsolatos döntések című
napirendi pont határozati javaslatainak egyszerre történő megszavazásáról
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Kérem, hogy aki az 1-3. sz. határozati javaslatokkal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredmény 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
385/2015. (X.9.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- egészségügyi feladat-ellátási és használati szerződés megszüntetéséről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a „STOFI-DENT”
Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társasággal 2005. január 10. napján kötött egészségügyi ellátási
szerződést, és annak elválaszthatatlan részét képező használati szerződést 2015. december 31.
napjával közös megegyezéssel megszünteti és felkéri a Polgármester a megszüntető
szerződések aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

A szavazás eredmény 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
386/2015. (X.9.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- egészségügyi feladat-ellátási és használati szerződésre vonatkozó előszerződés
megkötéséről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a Cg. 13-09-106369
cégjegyzékszámon nyilvántartott Viadental Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társasággal Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2013 (IV.30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 3.
mellékletében meghatározott 11. számú területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt
fogorvosi praxis feladatellátására vonatkozó előszerződést köt. Felkéri a Polgármestert a
feladat-ellátási szerződés megkötésére irányuló előszerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

A szavazás eredmény

6 igen

0 nem 0 tartózkodás

387/2015. (X.9.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- egészségügyi feladat-ellátási és használati szerződés megkötéséről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy az előszerződés megkötését,
az abban foglaltak teljesülését és a Dr. Mandula Diána számára kiadott fogorvosi
praxisengedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv jogerős határozatának bemutatását
követően a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2013 (IV.30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 3. sz.
mellékletében meghatározott 11. sz. felnőtt fogorvosi körzetre vonatkozóan az Ör. 6-7.
melléklete szerinti feladat-ellátási és helyiséghasználati szerződést köt a Cg. 13-09-106369
cégjegyzékszámon nyilvántartott Viadental Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társasággal. Felkéri a Polgármestert a szerződések aláírására.
3

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
a fogorvosi praxisengedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv jogerős
határozatának bemutatását követően azonnal
2. napirendi pont: A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság mellé rendelt
szakértők szeptember havi beszámolóinak elfogadása
Tímár László: Előterjesztője jómagam vagyok, nem kívánom kiegészíteni az előterjesztést. A
napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Ügyrendi javaslatom, hogy az 14. sz. határozati javaslatokról egyszerre szavazzunk. Kérem, hogy aki ezzel egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye

6

igen 0

nem 0

tartózkodás

388/2015. (X.9.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- ügyrendi javaslat elfogadásáról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja Tímár László
bizottsági elnök ügyrendi javaslatát a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság mellé
rendelt szakértők szeptember havi beszámolóinak elfogadása című napirendi pont határozati
javaslatainak egyszerre történő megszavazásáról
Kérem, hogy aki az 1-4. sz. határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye

6 igen

0 nem 0 tartózkodás

389/2015. (X.9.) 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. Gáspár Miklós bizottsági
szakértő 2015. szeptember havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
A szavazás eredménye

6

igen

0 nem 0 tartózkodás

390/2015. (X.9.) 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. szeptember havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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A szavazás eredmény 6

igen 0

nem

0 tartózkodás

391/2015. (X.9.) 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. szeptember havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
A szavazás eredmény

6 igen

0 nem 0 tartózkodás

392/2015. (X.9.) 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. szeptember havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

3. napirendi pont: Pályázat sportszervezetek támogatására
Tímár László: Előterjesztője Nagyné Kovács Martina a Humánszolgáltató Iroda vezetője.
Kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
Nagyné Kovács Martina: Köszönöm, nem.
Tímár László: Napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Aki a határozati
javaslattal egyetért kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredmény

6

igen

0 nem 0 tartózkodás

393/2015. (X.9.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- Pályázat kiírása sport szervezetek támogatására –
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottsága pályázatot ír ki Erzsébetvárosban sporttevékenységet ellátó illetve ellátni
kívánó sportszervezetek támogatására.
A támogatás feltételeinek meghatározását, a pályázati kiírás tartalmát és csatolandó
dokumentumait a határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal és formában
elfogadja. A sportszervezetek számára nyújtandó támogatás keretösszegét a Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.23.)
önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján 2.222.780 Ft összegben határozza meg.
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A pályázati kiírást 2015. október 12-én a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
Felelős:
Határidő:

Tímár László bizottsági elnök
azonnal

4. napirendi pont: Oktatási intézmények támogatása
Tímár László: Előterjesztője Nagyné Kovács Martina a Humánszolgáltató Iroda vezetője.
Kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
Nagyné Kovács Martina: Köszönöm, nem.
Tímár László: Napirend feletti vitát megnyitom. Parancsoljon Stummer úr.
Stummer János: 4 intézmény pályázott az Önkormányzat felé – és egyébként ez mindegyikről
elmondható – egyik pályázatot sem gondolom és tartom klasszikus pályázatnak, de e közül a
4 pályázat közül is kiemelkedik kettő, mármint színvonaltalanságában emelkedik ki kettő.
Sorban elmondom, ahogy a határozati javaslatok ebben napirendi pontban vannak sorban. A
Facultas Humán Gimnázium adott be ugye pályázatot 4 és fél millió forintra, 3 csoportból 5re növelnék az angol tanfolyamot és hát adtak be költségvetést ehhez a pályázathoz összesen
600 óra, ami 4 és fél millió forintba kerül 750 Ft/fő/óra ez csoportonként 7500 forint/óra az
angol nyelvtanfolyamnak a díja, ami egyébként a 7 kerületi állampolgárok számára
díjmentesen igénybe vehető. Rendben van ez a pályázat szerintem, viszont mondom a
másikat, ami még szerintem rendben van. Budapesti Fasori Református Kollégium pályázata,
akik másfélmillió forintot kérnek az Önkormányzattól és leírják a pályázatukban, hogy mire
szeretnék elkölteni ezt a pénzt, kvázi költségvetésként lehet értelmezni, költségvetésként lehet
tekinteni: taneszköz beszerzésre 200.000.- Ft, számítástechnikai eszközök beszerzésére
300.000.- Ft stb.
Van viszont kettő pályázati anyag, megint óvatosan mondom pályázati anyag, kettő iromány,
amit kapott az Önkormányzat. Az egyik az Amerikai Alapítványi Iskolától érkezett, akik
valamilyen számomra értelmezhetetlen módon 2.000.000.- Ft-ot kérnek az Önkormányzattól,
hogy miért pont ennyit az nem derül ki ebből a csomagból, de leírják a pályázati anyagba,
hogy 200 millióba kerül ez a tanév nekik, 50 millió forintot kapnak normatívából, tehát van
egy 150 milliós mínusz. Nem tudom, hogy ebből a New York-i bejegyzésű alapítvány
mennyit fog tudni állni, gondolom én, hogy 148 millió forintot, merthogy 2 millió forintot
kérnek tőlünk, idézem működési és felújítási költségekhez. Hát nem tudom, elég sok mindent
takarhat.
A másik pályázat az Köves Slomo vezető rabbi által aláírt csomag kéttannyelvű iskolának a
támogatásáról lenne szó 2 millió forint értékben, és a rabbi sem különösebben fejtegeti
mélyebben, hogy azt a 2 millió forintot hogyan szeretnék, és mire szeretnék elkölteni.
Felsorolás szintjén annyival előrébb van Slomo Úr, mint az előbbi pályázó, Runda Margit
intézményvezető, hogy Ő legalább felsorolja, hogy körülbelül mik lennének kifizetve ebből a
2 millióból: telefon előfizetés, biztosítási díj, postaköltség, és a kedvencem a szakmai
anyagok beszerzése. Ez az én meglátásom szerint sem a kettes, sem a hármas határozati
javaslatban foglaltak nem felelnek meg annak a – én azt gondolom – jogosan elvárt szintnek,
vagy színvonalnak, amit elvárnánk nemcsak egy civil szervezettől, nemcsak egy sport
egyesülettől, hanem a kerületben működő oktatási intézménytől, hogyha pénzt kér az
Önkormányzattól, azt kéri az Önkormányzattól, hogy segítsünk nekik abban, hogy el tudják
látni egyébként fontos misszióikat, akkor legalább arra vegyék a fáradtságot, hogy tételesen
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leírják azt, hogy mire szeretnék ezt a bizonyos pénzt elkölteni. Eddig is és ezután is az ingyen
pénzek nagy ellensége leszek, ezért nem támogatnám és ezért is kérem képviselő társaimat,
hogy ne támogassák a kettes és a hármas határozati javaslatokat. Köszönöm szépen.
Tímár László: Köszönöm. Más hozzászólás? Parancsoljon Szücs úr.
Szücs Balázs: Tisztelt Bizottság, én pedig arra kérem a bizottsági tagokat, hogy mind a 4
határozati javaslatot támogassuk és indokaim a következők: Egyrészt az, hogy ez nem
pályázat, hanem támogatási kérelmet nyújtottak be, ennek megfelelően az, hogy ebben a
támogatási kérelemben mi van benn, és mit tartalmaz ez a támogatást kérőknek a felelőssége
és nyílván az azt befogadó intézményé. Azt gondolom, hogy az elszámoláskor részletesen,
számlákkal elszámolva fognak majd az összegekről elszámolni. Én azt gondolom, hogy egy
nagyon szigorú elszámolási rendszere van az önkormányzatnak, hiszen támogatási szerződést
kötünk, azt gondolom, hogy ez magáért beszél garanciát jelent. A Facultassal kapcsolatban
az eddigi nyelvoktatási programjukkal kapcsolatban csak jó visszhangok jöttek, azt
gondolom, hogy abszolút méltányolandó, hogy 3 csoport helyett 5 csoportot tudnának
indítani, azt gondolom, hogy senkinek nem kell tovább magyarázni, hogy mennyire fontos az,
hogy ingyenes nyelvórákat tudjanak a kerületi lakosok igénybe venni. A Wesselényi utcai
családi napközi, bölcsőde, óvoda, gimnázium és szakiskola, valamint a Bét Menachem
iskolával kapcsolatban pedig nyilvánvalóan a speciális étkezési igényeik fedezésére szolgáló
összeg, ami teljesen érthető, a kóser étkezés az eléggé drága, és nyilván nekik ehhez joguk
van, hogy avval etessék a gyermekeket, amikkel a szülők megbízták őket, illetve
nyilvánvalóan olyan speciális oktatási programok szükségeltetnek ahhoz, hogy ezeknek az
intézményeknek a küldetés nyilatkozatában megfogalmazott meg tudjanak felelni, amelyek
nyilvánvalóan többlettámogatást igényelnek. A Budapest-Fasori Református Kollégium
Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodával kapcsolatban pedig egy fejlődő
intézményről van szó, én azt gondolom, hogy az eddigi munkájuk és az eddigi elért
eredményeik azt mutatják, hogy érdemes ezt az iskolát támogatni. Én azt gondolom, hogy
taneszköz fejlesztés és korszerűsítési munkálatok megvalósításához nem kell bővebb
magyarázatot fűzni. Én kérem, hogy támogassuk mindegyik határozati javaslatot.
Tímár László: Szót adhatok még valakinek?
Stummer János: Ha más nem akar hozzászólni, akkor azért egy reakciót fűznék képviselő
úrnak az általa elmondottakra. Csak tényleg nagyon röviden. A felelősség az nem támogatási
kérelmet benyújtóé. A támogatási kérelmet benyújtónak ez maximum egy döntése, hogy mit
ír bele a kérelembe. A felelősség az a mi kezünkben van, akiknek dönteni kell arról, hogy
támogatási kérelmet támogatunk, avagy sem. Próbáljuk meg nem lejátszani magunkról ezt a
felelősséget,nekünk a felelősségünk az, hogy eldöntsük, hogy milyen dokumentációra ad
pénzt az Önkormányzat.
Tímár László: Zárszóként annyit szeretnék mondani, hogy valóban ez nem pályázat, hanem
támogatás, és a támogatásoknál nincs szigorú pontokba szedett előírás, a másik pedig az,
hogy a felelősség kérdése, tehát, hogy az erzsébetvárosi fiatalokért, akik nagy számban
tanulnak ezekben az intézményekben, azokért is felelősséget kell, hogy érezzünk, és azért
gondolom azt, hogy én személy szerint mind a négyet támogatom.
Aki a határozati javaslatok 1. pontjával egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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A szavazás eredménye 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
394/2015. (X.9.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- oktatási intézmények támogatása Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a Facultas Humán Gimnázium és Szakközépiskola
részére az önkormányzat 2/2015. (II.23.) számú rendelete, 5701 címszám alatt lévő,
„Oktatási, közművelődési és sporttámogatások” előirányzata terhére, a 2015/2016. tanév I.
félévre vonatkozóan 4.500.000,- Ft támogatási összeg megítélését.
A Bizottság felkéri a Polgármestert - a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája
vizsgálatát és állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Tímár László elnök
2015. október 31.

Aki a határozati javaslatok 2. pontjával egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye 5 igen 1 nem 0 tartózkodás
395/2015. (X.9.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- oktatási intézmények támogatása Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a Wesselényi utcai Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola működési költségeihez az önkormányzat
2/2015. (II.23.) számú rendelete, 5701 címszám alatt lévő, „Oktatási, közművelődési és
sporttámogatások” előirányzata terhére, a 2015/2016. tanév I. félévre vonatkozóan
1.000.000,- Ft támogatást nyújt.
A Bizottság felkéri a Polgármestert - a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája
vizsgálatát és állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Tímár László elnök
2015. október 31.

Aki a határozati javaslatok 3. pontjával egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye 5 igen 1 nem 0 tartózkodás
396/2015. (X.9.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- oktatási intézmények támogatása Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
javára, az általa működtetett Bét Menachem Héber - Magyar Kéttannyelvű Általános
Iskola, Óvoda és Bölcsőde intézményi fejlesztéséhez az önkormányzat 2/2015. (II.23.)
számú rendelete, 5701 címszám alatt lévő, „Oktatási, közművelődési és sporttámogatások”
előirányzata terhére, a 2015/2016. tanév I. félévre vonatkozóan 1.000.000,- Ft támogatást
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nyújt.
A Bizottság felkéri a Polgármestert - a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája
vizsgálatát és állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Tímár László elnök
2015. október 31.

Aki a határozati javaslatok 4. pontjával egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
397/2015. (X.09.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- oktatási intézmények támogatása Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna
Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája taneszköz beszerzéséhez és korszerűsítéséhez,
az önkormányzat 2/2015. (II.23.) számú rendelete, 5701 címszám alatt lévő, „Oktatási,
közművelődési és sporttámogatások” előirányzata terhére, a 2015/2016. tanév I. félévre
vonatkozóan 1.500.000,- Ft támogatást nyújt.
A Bizottság felkéri a Polgármestert - a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája
vizsgálatát és állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Tímár László elnök
2015. október 31.

5. napirendi pont: Egyebek
Tímár László: Napirend feletti vitát megnyitom. Akinek bármilyen észrevétele van, kérem
tegye meg.
Moldován László: Az a kérdésem, hogy fél egytől volt a Király utca 11-ben az Emléktábla,
szoboravatás és műsor, és hát ez ember szívesen részt venne benne, de elég nehéz egyszerre
két helyen lenni. Az lenne a kérdésem, hogy hogy sikerült ezt összehozni, hogy gyakorlatilag
mind a kettő ugyanabban az időben van?
Tímár László: Moldován úr, a doktornő aki az első napirendi pontnál itt volt, ügyelni ment és
szerettük volna, ha itt van, hozzá igazítottuk az ülést, hogy mindenféleképpen meg tudjon
jelenni. Ez a válasz. Megpróbáltuk más időpontba tenni, nem tudtuk.
Moldován László: Akkor ez nem gyakorlat lesz a jövőben, hanem egy véletlen dolog.
Tímár László: Természetesen. Közülünk is többen ott szerettek volna lenni. Parancsoljon
Stummer úr.
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Stummer János: Az Oktatási intézmények napirendi pontját még nem tudtam a lelkemben
elengedni, az lenne a kérdésem, Irodavezető Asszonyt szeretném megkérdezni, hogy hogyan
zajlik ezeknek a támogatási összegeknek az elszámolása, technikája, hogyan működik, milyen
kötelezettségeket vállalnak ezek az intézmények akkor, amikor aláír velük az önkormányzat
támogatási szerződést. Hogyan működik ez a dolog.
Nagyné Kovács Martina: Nem tudok erre választ adni.
Stummer János: Merthogy?
Nagyné Kovács Martina: Mert még nem voltam benne ebben a gyakorlatban.
Stummer János: Ezt én értem, de hát… Valaki esetleg? Van valakinek ötlete, hogy ez hogyan
működik?
Tímár László: Részleteiben nem tudom én sem. Azt tudom, hogy van egy határidő, amikor
részletes elszámolást kell készíteniük, a szerződést magát nem láttam. De hogyha utólag
válaszolhatunk erre, akkor a szerződésmintát eljuttatjuk Önnek.
Várhelyi Petra: Tételesen, számlákkal kell elszámolniuk és abban a tárgyban természetesen
amire a támogatást kérték. Hogyha nagyon részletesen leírták, hogy gázkonvektor, tábla,
akkor azzal kell elszámolniuk, ha pedig csak működési költséget írtak, akkor pedig minden
olyan tipusú kiadás, ami működési költség azzal elszámolhatnak.
Stummer János: És ezeknek az elszámolásoknak, amikor beérkeznek mi a sorsa? Ki ellenőrzi?
Várhelyi Petra: Az adott szakirodán az ügyintéző ellenőrzi le és a Pénzügyi Iroda is, hogy
ezek hiteles számlák-e.
Stummer János: Nem gondolják egyébként a Bizottsági tagok, hogy ezeket az elszámolásokat
egyébként, ha már az adminisztráción átfutnak, utána a Pénzügyi vagy a Művelődési
Bizottságra is tartozik?
Tímár László: Ez betekinthető. Tehát bármely bizottsági tag meg tudja nézni az irodán ezeket.
Tehát betekintési jogunk van ehhez. Semmilyen akadályt nem látok. Tehát bárki betekinthet,
megnézheti.

Stummer János: Miért nem érezzük magunkban a kényszert arra, hogy a Bizottságnak el
kelljen fogadnia ezt a pénzügyi elszámolást, illetve szakmai beszámolót. Mégiscsak mi adjuk
a pénzt, akkor mi dönthessünk már arról, hogy elfogadjuk ennek a pénzügyi elszámolását.
Tímár László: A későbbiekben lehet szó róla.
Stummer János: Lehet szó róla?
Kismarty Anna: Gondolom van egy beszámoló és ahhoz csatolni kell a beérkezett
dokumentumokat.
Tímár László: Itt az ügyrendet kellene módosítanunk, ha arról van szó.
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Stummer János: Tehát az ügyrend módosítására én beadok egy javaslatot?
Tímár László: Igen. Polgármester urat is meg lehet keresni a frakción és akkor
ügyrendmódosítás… Parancsoljon Szücs úr.
Szücs Balázs: Lehet, hogy nem ide tartozik, de én azt gondolom, hogy mindig szokott lenni
félévente egy olyan napirendi pontunk, hogy határozatok elfogadása, és abban leírják mindig,
hogy ez a napirendi pont, ekkor kötötték a támogatási szerződést,és elszámoltak vele. Tehát
ezt mi elfogadjuk.
Tímár László: Elsőként ezt a szerződést kellene, amit én most nem látok, abban ezek tételesen
benne vannak határidőkkel együtt. Itt az a szerencsétlen helyzet, hogy ugye a
Humánszolgáltató Iroda élén volt egy vezető váltás, és még azóta nem került sor ilyen fajta
támogatásra, ennyi a különbönség, vagy ennyi a probléma szerintem. Barta Erzsébet már
végigvitt több ilyet, neki fejben van az, hogy a szerződésnek milyen határideje van, mi
szerepel benne, és hogyha esetleg írásban megtette volna Stummer úr, tudtam volna rá
készülni. Legalább egy sor e-mail. De utólag ezt, hogyha nincs ellenére akkor utólag is tudjuk
Önnek ezt a mintát küldeni.
Stummer János: Félre ért Elnök úr. Én nem a támogatási szerződésre vagyok kíváncsi, én nem
azt mondom, hogy ennek itt kell lennie az asztalon, az előírt szerződésnek, hogyha a
Bizottság elfogadja a határozati javaslatot, akkor ez a szerződés lesz aláírva. Itt nem erről van
szó. Itt arról van szó, hogy abban a támogatási szerződésben, ami majd aláírásra kerül azzal
az adott intézménnyel vagy civil szervezettel, akárkivel, benne lesz egy olyan elszámolási
határidő, hogy be kell adni a beszámolót és a pénzügyi elszámolást. Ezt amikor leadja az
adott intézmény, az adminisztráción átmegy ez a csomag, utána kerüljön vissza a Bizottság
elé döntésre, hogy a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság elfogadja a szakmai
beszámolót és pénzügyi elszámolást, megbizonyosodik arról, hogy az az adott összeg ami oda
lett adva a támogatási szerződés értelmében azt a támogatott a támogatási szerződésben
megfogalmazottakra fordította.
Tímár László: Ez biztos, hogy nagyon meg fogja terhelni az adminisztrációt, de
mindenféleképp, hát rengeteg szerződés van különböző kulturális intézményekkel, iskolákkal,
stb., például kérnek egy olyan támogatást, hogy a zeneiskola meglátogasson emlékhelyeket,
busz, stb, … Lehet, de azért mondom, hogy ezt most nem gondolom, hogy felkészültünk arra,
hogy ezt megvitassuk, minden oldalát megnézzük, de mindenféleképp egy javaslatot megér
Stummer úr. És ebben semmi nem akadályozza meg. Ezt a témát azért kell körüljárni, mert
nagyon sok összetevője van. Mivel itt nem pályázatról van szó, hanem arról, hogy iskolák,
különböző oktatási intézmények igényeit kielégítsük, hogy működjenek ezek a rendszerek,
ezért én azt gondolom, hogy alaposan végig kell gondolni, hogy milyen többlet terhet jelent
ez az irodáknak is, de mindenféleképpen erről beszéljünk, én azt javaslom. Jó?
Stummer János: Igen, köszönöm.
Kismarty Anna: Lehetne az is, hogy egy évben egyszer legyen egy, ahol csak ezzel
foglalkozni, és bekérni őket.
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Szücs Balázs: Évente kétszer úgyis van ilyen.
Kismarty Anna: Stummer úr gondolom arra kíváncsi, hogyha valakinek odaadunk 50 Ft-ot,
akkor abból vonalzót vett és le van-e az papírozva, gondolom.
Stummer János: Igen, így is lehet fogalmazni, beszámolni, igen.
Kismarty Anna: Igen, csak mondtam egy primitív példát.
Devosa Gábor: Van egy elszámolás, nem tudom, hogy most jelen pillanatban, hogy működik,
én csak azt tudom, hogy régebben, hogy működött, volt egy elszámolás, az bejött a
szakirodához, volt egy Művelődési Iroda, bejött a Művelődési Irodához, és a Művelődési
Irodáról felment a Pénzügyi Irodára és a Pénzügyi Iroda megnézte, visszaküldte a Művelődési
Irodának, hogy rendbe van vagy nincs rendben. Nincs rendben? Akkor felszólította a
szervezetet, hogy vagy fizesse vissza a pénzt, vagy számoljon el vagy kérjen határidő
módosítást. Ha ez nem történt meg akkor se, akkor visszafizettettük vele a pénzt. Ez akkor
így működött. És akkor került a Bizottság elé a dolog. A Hivatal ezt nyilván tudja, én nem
szeretném átvenni a Hivatal munkatársainak ezt a típusú feladatát,mert ők nem azért kapják a
fizetésüket, hogy én elkezdjek vizsgálódni, hogy valóban a 25 000 Ft-os krétaköltség, az
25 000 Ft-os krétaköltség-e, vagy egyébként beszerezhető lett volna olcsóbban, mert akkor el
fogunk menni ebbe az irányba, hogy 23447 Ft-ért, vagy 26448-ért, vagy egyébként helyes-e
hogy nem középső legjobb árat választotta-e. Én azért nem mennék ebbe bele. Megkapják,
elmegy, érintett iroda, megvizsgálja, pénzügy, rendben van? Rendben van. Nincs rendben?
Akkor a következő pályázatnál automatikusan kizárja magát a pályázó, vagy támogatásnál,
minden további támogatásból, mert abban a pillanatban, azt fogja mondani a Hivatal, hogy
stop, ezek nem számoltak el.
Tímár László: Én a parttalan vitának véget szeretnék vetni, tehát arról van szó Stummer úr,
hogy javaslatra van lehetőség, Szücs úrnak még megadom a szót, mert ő még jelezte, hogy
szeretne még hozzászólni.
Szücs Balázs: Tényleg csak meg szeretném ismételni magam részéről is a dolgokat, tehát
több száz ilyen pályázatról van szó, a civilek, a felsőoktatási pályázat, a fiatal tehetségek,
egyéni támogatási kérelmek, nem biztos, hogy szeretnék könyvelőt játszani, a Bizottságnak
vagyok a tagja, ha lesz ilyen, akkor én fogom kérni az irodát, hogy az irodavezető valami
olyan javaslatot adjon, ami alapján nem mi nézzük itt a kréta számlákat órákon keresztül,
harmadrészről pedig, Devosa képviselő társam lelőtte a poénomat, nem csak gondolja, hanem
ez így is van,a rendeletekben benne van, az összes pályázati rendszerünkben, hogy ki nem tud
elszámolni az automatikusan el sem indulhat a jövő évi pályázatokon, ezért kellett több civil
szervezetet is, hármat vagy négyet kizárni idén a pályázatokból, mert nem tudtak elszámolni.
Tímár László: Jó, még megadom a szót Sólyom Bencének.
Sólyom Bence: Csak egy szó… Alapvetően én is hasonlót szerettem volna mondani, mint
Devosa képviselő úr, hogy nem csak a pályázati rendszerbe, hanem például a nemzetiségi
önkormányzatok támogatásánál is így van, hogyha nem tudnak elszámolni az összeggel,
akkor vissza kell fizetniük. Ez nem döntés vagy vélemény kérdése, ez így működik, erre
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vannak az irodák, szerintem ezzel nekünk ilyen téren nem kell foglalkoznunk.
Tímár László: Amit jogszabályok irányítanak.
Tímár László bezárja a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság nyílt ülését 13 óra 32
perckor.
A Bizottság rendkívüli nyílt ülésén 2015. október 9-én 383-397. szám alatt hozott határozatot.
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A kivonat hiteléül:
Budapest, 2015.október 19.

dr. Tóth Gabriella
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