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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága 2017. március 30-án

16 óra 38 perckor megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Jelen vannak: Timár László Bizottság elnöke
Benedek Zsolt Bizottság tagja
Devosa Gábor Bizottság tagja
Kismarty Anna Éva Bizottság tagja
Sólyom Bence Balázs Bizottság tagja
Szücs Balázs Bizottság tagja

Meghívottak, vendégek:
dr. Mészáros Zoltán Jegyzői Iroda, irodavezető
Dr. Tóth Gabriella Humánszolgáltató Iroda, irodavezető-helyettes
Nyári Petra Humánszolgáltató Iroda, irodavezető-helyettes
Várhelyi Petra bizottsági koordinátor
Szombatiné Kovács Margit
Jurenkó Ferenc szakértő
Dr. Gáspár Miklós szakértő
Marcz Samu frakciótitkár
Dr. Decastello Alice Magyar Orvosi Kamara-választókerületi elnök
Galambor Tibor Fészek Művészklub-igazgató
Rohályné Majoros Enikő jegyzőkönyvvezető

Timár László üdvözöli a Bizottság tagjait, meghívottakat, vendégeket a bizottság 2017.
március 30-i ülésén.
Az elnök megállapítja az aláírt jelenléti ív alapján, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátja a napirendet.

A szavazás eredménye 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
56/2017. (III.30.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság határozat
- napirendről -

Javasolt napirendi pontok:

1.) Pályázat kiírás háziorvosi szolgáltatók támogatására 2017
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda vezetője

2.) Civil pályázat kiírása
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda vezetője

3.) Közművelődési pályázat kiírása
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda vezetője

4.) Pályázat kiírása sport szervezetek támogatására
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda vezetője
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5.) Erzsébetvárosi Sportegyesület támogatása
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda vezetője

6.) Civil helyiséghasználati pályázat kiírása
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda vezetője

7.) Pályázati felhívás a ruzsinai és balatonmáriafürdői tábor támogatására
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda vezetője

8.) Beszámoló a Fészek Művészklub 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda vezetője

9.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

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

Timár László: 1. számú napirendi pont, „Pályázat kiírás háziorvosi szolgáltatók
támogatására 2017”. Előterjesztője Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda
vezetője. Kívánja- e az iroda kiegészíteni az előterjesztést?

Dr. Tóth Gabriella: Köszönöm nem.

Timár László: Napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Aki a határozati
javaslattal egyet ért kérem, kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredménye 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
57/2017. (III.30.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat

- „Háziorvosi szolgáltatók támogatása 2017” pályázat -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-

testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy jelen

határozati javaslat mellékletét képező tartalommal 2017. évben háziorvosi szolgáltatók

támogatására pályázati felhívást tesz közzé. A Bizottság a jelen határozat 1. sz. mellékletét

képező pályázati felhívást és annak mellékleteit elfogadja.

A pályázati felhívás helyben szokásos módon történő közzétételéről a Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltató Irodája gondoskodik.

Felelős: Timár László
Határidő: azonnal

Timár László: 2. számú napirendi pont, „Civil pályázat kiírása”. Előterjesztője Nagyné
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Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője. Kívánja- e az iroda kiegészíteni az
előterjesztést?

Dr. Tóth Gabriella: Köszönöm nem.
Timár László: Érkezett egy módosító indítvány Szücs Balázs önkormányzati képviselő úrtól.
Kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést. Bocsánat, a módosítást.
Szücs Balázs: Nem, köszönöm.

Timár László: Arról van szó, hogy a szociális szövetkezetek…
Szücs Balázs: Elnézést elnök út, azt szeretném mondani, hogy a módosító indítványom, 2.
határozati javaslatát visszavonom, a jegyzőkönyv számára is jelzem.

Timár László: Ha nincs több hozzászólás, akkor a napirend feletti vitát lezárom. A módosító
indítvány 2. határozati javaslatára szavazunk, aki egyet ért kérem, kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredménye 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
58/2017. (III.30.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat

- Civil pályázat kiírása–

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy az 2. számú napirend
mellékleteinek tartalmát úgy módosítja, hogy a pályázók körének megadásánál a szociális
szövetkezeteket nem szerepelteti.
Az így módosított melléklet tartalmának elfogadásával Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottsága úgy dönt, a 2017. évben az Erzsébetvárosban működő civil szervezetek számára
pályázati felhívást tesz közzé.

A Bizottság a 2. sz. napirend mellékleteit képező pályázati adatlap tartalmát és formáját a
módosításokkal együtt elfogadja.

A pályázati felhívás helyben szokásos módon történő közzétételéről a Polgármesteri Hivatal
szakirodája gondoskodik.

Felelős: Timár László
Határidő: azonnal

Timár László: Így az eredeti előterjesztés határozati javaslata már okafogyottá vált.

Visszavonásra került.

/2017. (III.30.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- Költségvetési módosítás szociális szövetkezetek pályázati alapjának

létrehozására–

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága támogatja a kerületben tevékenykedő szociális
szövetkezetek társadalmilag fontos munkáját, részükre külön pályázati alapot hoz létre.
A pályázati alappal kapcsolatos egyeztetésekre és a soron következő testületi ülésre való
beterjesztésre megbízza a bizottság elnökét.
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Felelős: Timár László
Határidő: azonnal

Timár László: 3. számú napirendi pont, „Közművelődési pályázat kiírása”. Előterjesztője
Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője. Kívánja- e az iroda kiegészíteni
az előterjesztést?

Dr. Tóth Gabriella: Köszönöm nem.

Timár László: Napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Aki a határozati
javaslattal egyet ért kérem, kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredménye 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
59/2017. (III.30.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat

- Közművelődési pályázat kiírása–

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy az 1. számú melléklet szerinti
tartalommal 2017. évben, a kerületi közművelődési tevékenység támogatására pályázati
felhívást tesz közzé a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros területén székhellyel,
telephellyel rendelkező nem önkormányzati fenntartású közművelődési, művészeti
tevékenységet folytató egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok számára.

A Bizottság a jelen határozat 1. mellékletét képező pályázati felhívás és a 2. mellékletét
képező pályázati adatlap tartalmát és formáját elfogadja.

A pályázati felhívás helyben szokásos módon történő közzétételéről a Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltató Irodája gondoskodik.

Felelős: Timár László
Határidő: 2017. április 1.

Timár László: 4. számú napirendi pont, „Pályázat kiírása sport szervezetek támogatására”.
Előterjesztője Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője. Kívánja- e az
iroda kiegészíteni az előterjesztést?

Dr. Tóth Gabriella: Köszönöm nem.

Timár László: Napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Itt kettő
határozati javaslat van, aki az elsővel egyet ért kérem, kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredménye 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
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60/2017. (III.30.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- Sportszervezetek számára nyújtandó támogatás -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a sportszervezetek számára nyújtandó támogatás
keretösszegét a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletének 7302 Oktatási,
közművelődési és sporttámogatások előirányzat terhére 7.000.000 Ft összegben határozza
meg.

Felelős:      Timár László bizottsági elnök 
Határidő:    azonnal

Timár László: Aki a második határozati javaslattal egyet ért kérem, kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredménye 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
61/2017. (III.30.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat

- Sportszervezetek részére pályázat kiírása –

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy pályázatot ír ki az Erzsébetvárosban működő
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 pályázati felhívás helyben szokásos módon történő közzétételéről a Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltató Irodája gondoskodik.

Felelős:      Timár László
Határidő:    azonnal

Timár László: 6. számú napirendi pont, „Civil helyiséghasználati pályázat kiírása”.
Előterjesztője Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője. Kívánja- e az
iroda kiegészíteni az előterjesztést?

Dr. Tóth Gabriella: Köszönöm nem.
Timár László: Érkezett az iroda részéről, egy módosító indítvány. Hasonló tartalommal, mint
korábban, vagyis a szociális szövetkezeteket kivettük belőle.

Várhelyi Petra: Az 5. napi rendi pont kimaradt.
Timár László: Bocsánat.
Várhelyi Petra : Nem baj, utána folytatjuk.
Timár László: Rendben.

Timár László: Napirend feletti vitát megnyitom. Van-e észrevétel a módosító indítvánnyal
kapcsolatban? Hozzászólás híján lezárom. A módosító indítvány határozati javaslatára
szavazzunk, aki a határozati javaslattal egyet ért kérem, kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
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62/2017. (III.30. ) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- Helyiséghasználati pályázat kiírása–

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy az 1. számú melléklet szerinti
tartalommal 2017. évben, az Erzsébetvárosban működő civil szervezetek számára
térítésmentes helyiséghasználat biztosítására pályázati felhívást tesz közzé.

A Bizottság a jelen határozat 1. mellékletét képező pályázati felhívás és a 2. 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: Köszönöm szépen, így az eredeti okafogyottá vált.
Mivel kimaradt az 5. számú napirendi pontunk, ezért arra most visszatérünk „Erzsébetvárosi
Sportegyesület támogatása”. Előterjesztője Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató
Iroda vezetője. Kívánja- e az iroda kiegészíteni az előterjesztést?

Dr. Tóth Gabriella: Köszönöm nem.

Timár László: Napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Aki a határozati
javaslattal egyet ért kérem, kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredménye 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
63/2017. (III.30.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat

- Erzsébetvárosi Sportegyesület támogatása –

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési, Kulturális és

Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy az Erzsébetvárosi Sportegyesületet Budapest Főváros

VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének „7303 Központilag

kezelt sport pályázatok és feladatok”cím Sportegyesületek és szövetségek támogatása sor

terhére 3.000.000 forinttal támogatja. A Bizottság felkéri a Polgármestert a támogatási

szerződés aláírására.

Felelős:       Timár László bizottsági elnök 
Határidő:    azonnal

Timár László: 7. számú napirendi pont, „Pályázati felhívás a ruzsinai és
balatonmáriafürdői tábor támogatására”. Előterjesztője Nagyné Kovács Martina, a
Humánszolgáltató Iroda vezetője. Kívánja- e az iroda kiegészíteni az előterjesztést?



7

Dr. Tóth Gabriella: Köszönöm nem.

Timár László: Napirend feletti vitát megnyitom.
Nekem egyetlen egy kérdésem volna ezzel kapcsolatban. Itt van egy olyan mondat a
kiírásban, hogy „saját forrás szükséges, de mértéke nem meghatározott”. Ez mit jelent?

Dr. Tóth Gabriella: Ez eddig is így volt, a tavalyi pályázati kiírásban is így szerepelt.

Timár László: Tudom, a kérdésem az, hogy nem véletlenül maradt-e ez benne, mert ha van
10 forintom, akkor az is…… A későbbiekben esetleg – ez csak egy kérdés a részemről – nem
kellene ezt kivenni, hogyha nincs funkciója neki? A későbbiekre vonatkozóan csak egy
észrevétel a részemről, hogy talán ezzel még egyszerűbbé tehetjük a szövegét.

Ha nincs más hozzászólás, a napirend feletti vitát lezárom. Aki a határozati javaslattal egyet
ért kérem, kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredménye 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
64/2017. (III.30.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat

- Pályázati felhívás a ruzsinai és balatonmáriafürdői tábor támogatására –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerinti
tartalommal pályázati felhívást tesz közzé a 2017. évi balatonmáriafürdői és ruzinai
(rózsaszállási) nyári tábort igénybevevő önkormányzati fenntartásban és működtetésben lévő
óvodák, valamint a kerületi, állami fenntartásban és működtetésben lévő iskolák nyári
programjainak megvalósítására.

A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság a pályázati felhívást (1.melléklet), valamint
az előterjesztés 2. és 3. mellékletét képező pályázati adatlap tartalmát és formáját elfogadja.

A pályázati felhívás helyben szokásos módon történő közzétételéről a Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltató Irodája gondoskodik.

Felelős: Timár László
Határidő: azonnal

Timár László: 8. számú napirendi pont, „Beszámoló a Fészek Művészklub 2016. évi
tevékenységéről”. Előterjesztője Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője.
Kívánja- e az iroda kiegészíteni az előterjesztést?

Dr. Tóth Gabriella: Köszönöm nem.
Timár László: Megjegyzem, hogy itt van Galabos Tibor úr, a Fészek Művészklub igazgatója,
ha van valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban, megteheti ezt Galambos úr irányába
is.
Nincs ilyen.

Galambos Tibor szót kér.
Timár László: Parancsoljon Galambos úr!
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Galambos Tibor: Jelezni kívánom a Fészek Művészklub tevékenységét. Az elmúlt évben
1300 db esemény volt a Fészekben, több min 150.000 fő látogató. Ez a szám jellemzi, hogy
mi minden történik. Azért hoztam néhány műsorfüzetet is. Három éve már befogadott más
színházat is a Klub, most 8 db független színház játszik a Fészekben. Majdnem minden nap 1-
2 rendezvény van. Örülök annak, hogy ez évtől kezdődően 10 szabad belépőjegyet küldtem át
az Önkormányzat apparátusa számára, aki nem tud róla, annak most mondom, hogy jelentős
számban igénybe is vették, de van még szabad helyünk ennek a felhasználására. Ez egy
szabad jegy, fénykép nélküli. Ingyenesen be lehet jönni bármelyik rendezvényünkre, de
szabadon e nélkül is.
Engedelmükkel ennyit propagandát hagy mondjak a Klubról.

A testület tagjai köszönetet mondanak.

Timár László: Nagyon köszönjük.
Napirend feletti vitát lezárom. Aki a határozati javaslattal egyet ért kérem, kézfelnyújtással
jelezze.

A szavazás eredménye 6 igen 0 nem 0 tartózkodás

65/2017. (III. 30 ) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat

- Beszámoló a Fészek Művészklub 2016. évi tevékenységéről

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a Fészek Művészklub 2016.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Timár László
Határidő: azonnal

Timár László: Egyebek következik.

Szücs Balázs szót kér.

Timár László: Parancsoljon, Szücs úr!

Szücs Balázs: Elnézést elnök úr, a helységhasználattal kapcsolatban lenne 1-2 kérdésem,
valószínűleg rossz ritmusban emeltem a kezem.
Egyik kérdésem, hogy ugyan kivettük a szociális szövetkezeteket, de velük mi lesz a helyzet.
Ők tudnak, majd valamilyen kedvezményes módon helyiséget bérelni?
Illetve, ugye ez már második szakasza ennek a helyiségbérlésnek, de most július 1-től fog élni
az új.
Galambos Tibor elhagyja a termet.

Július 1-től fog élni a szerződés, de viszont volt egy előző adag, azt hiszem 8 civilszervezet
volt. Nekik meddig él a szerződésük és nekik újra be kell-e nyújtaniuk pályázatot? Azért,
mert ez a szerződés időtartama nyilván most hosszabb lesz, mint az előző.

Dr. Tóth Gabriella: Akiket legutóbb a Bizottság támogatott, 2016. szeptember 1-jétől szól a
szerződésük 1 évre, úgy gondolom, hogy újra pályázniuk kell.
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Szücs Balázs: Pályázzanak, ha szeretnék még meghosszabbítani a szerződést?
Ezért mondtam, hogy örülnék neki – itt is elmondom, hátha valaki meghallja – érdemes lenne
ezt folyamatossá tenni, ahogy mondjuk a gáz-kizárt társasházakkal kapcsolatban, ott
folyamatos pályáztatás van, nincs benyújtási határidő. Azt gondolnám, hogy a mi életünket is
megkönnyítené, technikai kérdéseket is át tudnánk vele hidalni, ha már egyszer bele
kényszerítették a civileket ebbe az egész pályáztatásba. Amit továbbra sem tartok jó
dolognak, de ha már ez van, akkor ez van.
Akkor Ők most mit csináljanak, mert még egyszer mondom, hogy nem tudom, 2018. július 1-
ig fog tartani, tehát 1 éves időtartamra kötünk szerződést, akkor arra a fél évre, ha Ők még
szeretnék, az első turnusban lévők, akkor pályázzanak újra?

Várhelyi Petra: Tudunk új pályázatot kiírni decemberben is, van annyi hely, minden újabb
turnust újra pályáztassunk.

Szücs Balázs: Akkor várható.

Dr. Tóth Gabriella: Ha van hely, akkor ki lehet ismét írni a pályázatot.

Szücs Balázs: Örömmel vettem, hogy van valaki, aki ezt koordinálja az ErőMűvházban.
Örültem ennek az előrelépésnek, hogy végre valaki ezt csinálja. Köszönöm, akkor ez így lesz
megoldva.
Illetve a szociális szövetkezetekkel mi lesz a helyzet? Ugyan kivettük a határozati javaslatból,
és ezt köszönöm, de velük mi lesz a helyzet?

Dr. Tóth Gabriella: Ha felmerül az igény valamely szociális szövetkezettől, akkor első
körben az ErőMűvházzal kellene majd egyeztetni, hogy milyen feltételek mellett lehet neki
ezt biztosítani.

Szücs Balázs: Köszönöm szépen. Nincs több kérdésem.

Timár László: Köszönöm, ha nincs hozzászólás, akkor a bizottság zárt ülés keretében
folytatja az ülést.

Timár László bezárja a Művelődési-, Kulturális és Szociális Bizottság nyílt ülését 16 óra 51
perckor.

A Bizottság rendkívüli nyílt ülésén 2017. március 30-án 56-65. szám alatt hozott határozatot.
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Sólyom Bence Balázs Timár László
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