JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága 2016. szeptember 26. napján
15 óra 30 perckor megtartott rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak: Timár László Bizottság elnöke
Benedek Zsolt Bizottság tagja
Kismarty Anna Éva Bizottság tagja
Sólyom Bence Balázs Bizottság tagja
Szücs Balázs Bizottság tagja
Meghívottak, vendégek:
Vattamány Zsolt polgármester
Moldován László képviselő
Dr. Gáspár Miklós szakértő
Jurenkó Ferenc szakértő
Laczikó Károly szakértő
Szombatiné Kovács Margit szakértő
Dr. Mészáros Zoltán Jegyzői Iroda irodavezető
Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda irodavezető
Várhelyi Petra bizottsági koordinátor
Dr. Tóth Gabriella jegyzőkönyvvezető
Timár László üdvözöli a Bizottság tagjait, meghívottakat, vendégeket a bizottság ülésén.
Az elnök megállapítja az aláírt jelenléti ív alapján, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátja a napirendet.
A szavazás eredménye
5
igen 0 nem
0
tartózkodás
366/2016. (IX.26.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- napirendről Javasolt napirendi pontok:
1.)

A PRO HOMINE Bt-vel kötött ellátási és használati szerződés módosítása
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda vezetője

2.)

Bethlen Téri Színház közszolgáltatási szerződésen alapuló beszámolója
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda vezetője

3.)

Pályázati kiírás kerületi protestáns egyházközségek számára
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

4.)

Egyebek

Zárt ülés keretében:
5.)

Szociális ügyben első fokon hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda vezetője
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6.)

Fiatal tehetségek támogatásával kapcsolatos döntés módosítása
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda vezetője

Timár László: 1.napirendi pont: A PRO HOMINE Bt-vel kötött ellátási és használati
szerződés módosítása. Előterjesztője: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda
vezetője. Kívánja-e kiegészíteni az előterjesztését?
Nagyné Kovács Martina: Köszönöm, nem.
Timár László: A napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Kérem, hogy
aki az 1. sz. határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye 5
igen 0 nem
0 tartózkodás
367/2016. (IX.26.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- határozat visszavonása Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a 330/2016 (IX.12.) sz. határozatát
visszavonja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Kérem, hogy aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye
5 igen
0 nem 0
tartózkodás
368/2016. (IX.26.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- ellátási és használati szerződés módosítása Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul az Erzsébetváros
Önkormányzata és a PRO HOMINE Bt. között létrejött ellátási és használati szerződés az
Önkormányzat egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 19/2013.
(IV.30.) önkormányzati rendelete szerinti, valamint a rendelési idő tekintetében történő
módosításához, az alábbiak szerint:
Rendelési idő:
Hétfő:16-20 óráig
Kedd: 8-12 óráig
Szerda 16-20 óráig
Csütörtök:8-12 óráig
Péntek: 16-20 óráig.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Timár László: 2.napirendi pont: Bethlen Téri Színház közszolgáltatási szerződésen alapuló
beszámolója. Előterjesztője: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője.
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Kívánja-e kiegészíteni az előterjesztését?
Nagyné Kovács Martina: Köszönöm, nem.
Timár László: A napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Kérem, hogy
aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye
5
igen 0 nem
0 tartózkodás
369/2016. (IX.26.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- Bethlen Téri Színház szakmai beszámolója Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a Bethlen Téri Színház által
benyújtott – közszolgáltatási szerződésen alapuló – melléklet szerinti szakmai beszámolót
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Timár László bizottsági elnök
azonnal

Timár László: 3. napirendi pont: Pályázati kiírás kerületi protestáns egyházközségek számára.
Előterjesztője: Vattamány Zsolt, Polgármester Úr. Kívánja-e kiegészíteni az előterjesztését?
Vattamány Zsolt: Nem, köszönöm.
Timár László: Napirend feletti vitát megnyitom. Szücs Balázs képviselő úr készült.
Szücs Balázs: Köszönöm a szót Elnök Úr. Nagyon köszönöm az előterjesztést, és nagyon
örülök neki, hogy Erzsébetvárosban először tudunk egy ilyen előterjesztést tárgyalni. Én azt
gondolom, hogy ez nagyon előremutató és minden önkormányzati képviselő és minden lakos
számára szerintem ez nagyon fontos előterjesztést. Én mégis egy módosító javaslatot
terjesztettem be. Itt nem tudtam pontosan eldönteni, hogy ez egy félre írás-e vagy valamilyen
más megfontolásból van. Én kértem, hogy ez a korai protestantizmus jelzős szerkezetből
hagyjuk ki a korai jelzőt, mert ez félreértésekre adhat okot. Itt több olyan felekezet is
dolgozik és szolgál a kerületben, ahol, akik nem kifejezetten a korai protestantizmusból
származnak, úgyhogy én örülnék neki, ha minél teljesebb lenne az a pályázati kiírás. Kérem a
Bizottságot, hogy támogassa majd ezt a módosító javaslatomat, és az előterjesztőt pedig, hogy
fogadja majd be. Köszönöm.
Timár László: Így van. Polgármester Úr reagál rá?
Vattamány Zsolt: Persze.
Timár László: Parancsoljon.
Vattamány Zsolt: Köszönöm szépen. Igazából nem szándék nélkül került oda a korai.
Szeretnénk ezt kettébontani. Persze ezt meg lehet dönteni és a Bizottság döntésének
megfelelően elfogadni. A korai azért került bele, mert most 500 éves évfordulót ünneplünk.
És igazából azok az egyházak kerüljenek most itt szerintünk ezen a pályázaton belül,
rivaldafénybe vagy reflektorfénybe, amelyek közvetlenül érdekeltek az 500 éves
évfordulóban. Aztán majd a következő évben, vagy bármilyen más pályázati kiírásban
természetesen a saját maguk rendezvényeit tudják finanszírozni, teljes egészében vagy akár
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részben az újabb vagy kisebb egyházak is, protestantizmus vagy a reformáció emlékéve
alkalmából, itt nem akartuk összeengedi ezeket az egyházakat, hiszen itt vannak nagyon nagy
egyházak, egyházközösségek és vannak kicsik. Nem akartunk itt egyenlőtlenséget itt ebben az
egyébként sem túl nagy pályázati kiírásban. Én azt gondolom, hogy úgy járnánk el helyesen,
ha azt a négy egyházat, a két református egyházközösséget, evangélikusokat, baptistákat,
akiket egyébként is az előző bizottsági ülésre tavasszal meghívtuk, azokat részesítenénk
előnyben, ezen pályázati kiíráson belül. A kisebb, újabb protestáns egyházak pedig külön
kerülnének elbírálásra a jövő évi nagy egyházi pályázati kiíráson belül. Azon belül lehet,
majd nevesíteni mondjuk egy bizonyos sávot, hogy erre ők pályázhatnak. De ez most
szándékunk szerint nem. Tehát a kérdés az, hogy nem véletlen.
Timár László: Parancsoljon Szücs Úr.
Szücs Balázs: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy akkor nagyon csalódtam. Volt egy ilyen
gyanúm, hogy ez lesz, akkor ez beigazolódott, tehát ezt én nem tudom elfogadni. Egyrészről
megint hülye helyzetbe hozzuk a Humánszolgáltató Irodának, vagy aki ezt el fogja majd
bírálni, annak a dolgát. Ki fogja ezt mérlegelni, hogy hol van a korai reformáció időszaka? A
baptisták például a 17. században kezdtek el, nem gondolom, hogy az egy korai időszak
lenne. Már itt szakmailag megbukik a dolog. Másrészről, pedig ugye amit be is idéztem, hogy
az egész Magyarország kormányának, amikor létre hozta a reformáció emlékbizottságát,
akkor magával a szellemiségével ellentétes. Azt írják, hogy a reformáció nem pusztán a 16.
század emléke, egy közös örökség mindannyiunknak, melynek nélkülözhetetlen eleme a
megújulás. Nem értem, hogy akkor miért kell nekünk válogatni, az Önkormányzatnak miért
kell válogatni felekezetek között, persze megértem, hogy nyilvánvalóan itt vannak méretbeli,
meg egyéb más megfontolások, de azt gondolom, hogy a pályázati kiírásnak nem ez a
feladata, hogy ezt mérlegelje. Mérlegeljék majd ezt a pályázat elbírálói, hogy mi az, amit
tudnak támogatni és mi az amit nem. Mellesleg jelzem, hogy valóban várják ezt a pályázatot,
és tudok arról, hogy nagyon sok valóban fontos és nagyon-nagyon gazdag programsorozat
indul el és fog majd megszületni ennek nyomán, de én ezt teljes tévedésnek gondolom. Ezt én
biztosan nem fogom tudni támogatni. Köszönöm.
Timár László: Parancsoljon Polgármester Úr.
Vattamány Zsolt: Igazából itt arról van szó, hogy egy millió forinthoz lehet hozzájutni
felekezetenként. Ez önmagában nem egy olyan nagy összeg. Ettől kisebb összegeket, ha
valaki pár százezer forintért akar különböző rendezvényeket csinálni, azt szerintem tudjuk
támogatni. Egy millió forinton belül mondjuk egy evangélikus gyülekezetet összehasonlítani,
egy nagyon kis közösséggel, az szerintem nehéz lenne. Ezért választottuk ezt külön. Ebben ez
a négy millió forint erre a négy nagyobb gyülekezetre van szánva. E mellett nem kell kizárni,
még egyszer elmondom, nem kell kizárni a kicsi egyházakat sem, de élő kapcsolatunk, igazán
élő kapcsolata ennek az Önkormányzatnak, nem egy éve, hanem az elmúlt 15 évet nézzük
csak, és a régebbi időkben még inkább igaz ez, ezzel a 4 protestáns egyházzal van. De nem
kell kizárni senki mást. Szerintem ők a jövő évi pályázat alapján, nem is normatíva ez, hanem
egyházi támogatás alapján tudnak pénzhez jutni. Ha valakinek meg rendezvényre van
szüksége, ahogy szoktuk két-háromszáz, vagy akár négyszázezer forint értékben is, ennél
többet úgysem tudnának kapni, ezen, nagyságrendek mellett, akkor egy külön kérvényre akár
ez a Bizottság, akár én is polgármesterként dönthetek úgy, hogy támogatjuk. Mint ahogy
támogattunk iskolai rendezvényt, vagy bármilyen más akár civil rendezvényt, vagy kisebbségi
önkormányzatot. Nagyon pici pénzekről beszélünk, ezeket a pénzeket, ha egy normális
kérvény érkezik, szerintem tudjuk támogatni. Nem marad senki pénz nélkül, aki reformáció
emlékévet akar ünnepelni. Ez a lényeg, legalábbis önkormányzati pénz nélkül egészen
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biztosan nem. Én ezt tudom ígérni.
Timár László: Köszönöm szépen. Elnökként még annyit tennék hozzá, hogy három ponton
támogatnám meg Polgármester Úr hozzászólását vagy előterjesztés védését, hogy… az egyik
az az, hogy ezek a klasszikus protestáns egyházakkal van tartós kapcsolata úgy az
Önkormányzatnak, ami tényleg együttműködés jellegű. A másik az az, hogy a Képviselő Úr
mondta, hogy egy pályázatot ki kell írni, hogy ezt el kell bírálni, tehát valamilyen kritériumok
mentén kell ezt elbírálni és ilyen kritériumokat kellett végül is meghozni. A harmadik pedig
az, hogy teljesen elképzelhető, teljesen problémamentes az, hogy ezek a jóval később alapult,
protestáns alapú egyházak együttműködjenek ebben a jubileumi megemlékezésben is a
nagyobb egyházakkal. Semmi nem akadályozza meg, hogy együttműködjenek, együtt
dolgozzanak velük, együtt szervezkedjenek, és hogyha valamilyen olyan igényük felmerül,
akkor az Önkormányzathoz forduljanak. Ezt semmi nem akadályozza meg, de még egyszer
mondom, muszáj volt körülírni a pályázók körét ezzel az emlékévvel kapcsolatlan, tehát ezzel
az összeggel kapcsolatban. Én ezt a három okot látom, hogy az eredeti előterjesztést és ne a
módosítást fogadjuk el. Köszönöm szépen. Akkor a napirend feletti vitát lezárom. Módosító
indítvány érkezett Szücs képviselő úrtól, kíván-e még hozzászólni a módosításhoz?
Szücs Balázs: Nem kívánok.
Timár László: A módosítás feletti vitát is lezárom. Elsőként a módosító indítványról
szavazunk. Aki a módosító indítványt elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye
1
igen 4 nem
0 tartózkodás
370/2016. (IX.26.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- pályázat kiírása a Reformáció Emlékéve kapcsán megvalósítandó programok
támogatására – módosító indítvány –
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy az 1. számú melléklet tartalmát
úgy módosítja, hogy a pályázók körének megadásánál „A protestantizmus történelmi alapjain
álló Erzsébetvárosban működő egyházközségek.„ szerepel.
Az így módosított melléklet tartalmának elfogadásával Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottsága úgy dönt, a 2016. évben az Erzsébetvárosban működő, a protestantizmus
történelmi alapjain álló egyházközségek számára pályázati felhívást tesz közzé.
A Bizottság a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező pályázati adatlap tartalmát és formáját
elfogadja.
A pályázati felhívás helyben szokásos módon történő közzétételéről a Polgármesteri Hivatal
szakirodája gondoskodik.
Felelős: Timár László
Határidő: azonnal
Timár László: Akkor az eredeti határozati javaslatról szavazunk. Aki az eredeti határozati
javaslatot elfogadja kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye
5
igen 0
nem 0
tartózkodás
371/2016. (IX.26.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
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-

pályázat kiírása a Reformáció Emlékéve kapcsán megvalósítandó programok
támogatására –
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy az 1. számú melléklet szerinti
tartalommal 2016. évben, az Erzsébetvárosban működő, a korai protestantizmus történelmi
alapjain álló egyházközségek számára pályázati felhívást tesz közzé.
A Bizottság a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező pályázati felhívás és a 2. sz.
mellékletét képező pályázati adatlap tartalmát és formáját elfogadja.
A pályázati felhívás helyben szokásos módon történő közzétételéről a Polgármesteri Hivatal
szakirodája gondoskodik.
Felelős: Timár László
Határidő: azonnal
Timár László: Következő napirendi pontunk Egyebek. Kérdés, észrevétel van-e? Parancsoljon
Szücs Úr!
Szücs Balázs: Köszönöm a szót Elnök Úr. Továbbra is az MTK-val kapcsolatban szeretnék
érdeklődni, hogy van-e már valami szám a 25 milliós támogatással kapcsolatban, az MTK-tól
várom tulajdonképpen, a képviselő asszony, aki itt volt az MTK-tól ő ígért valamit. Továbbra
is várom ezt, immáron negyedik hónapja. Remélem, hogy ez hamarosan megérkezik.
Köszönöm szépen.
Timár László: Zárt ülésként folytatjuk.
Timár László bezárja a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság nyílt ülését 15 óra 44
perckor.
A Bizottság rendkívüli nyílt ülésén 2016. szeptember 26-án 366-371. szám alatt hozott
határozatot.
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Sólyom Bence Balázs
Bizottsági tag

Timár László
Elnök

A kivonat hiteléül:
Budapest, 2016. szeptember 30.

dr. Tóth Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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