JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága 2017. december 11-én
16 óra 07 perckor megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve
Az ülés helye:

Budapest, VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Ülésterem
Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet

Jelen vannak: Timár László Bizottság elnöke
Benedek Zsolt Bizottság tagja
Devosa Gábor Bizottság tagja
Kismarty Anna Éva Bizottság tagja
Szücs Balázs Bizottság tagja
Sólyom Bence Bizottság tagja
Meghívottak, vendégek:
dr. Román Eszter - Jegyzői Iroda, irodavezető-helyettes
dr. Hodászi Áron – Jegyzői Iroda,testületi ügyintéző
dr. Tóth Gabriella - Humánszolgáltató Iroda, mb.irodavezető
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna – Pénzügyi Iroda, irodavezető
Dobrovitzky Anna – Pénzügyi Iroda, irodavezető-helyettes
Nyári Petra - Humánszolgáltató Iroda, irodavezető-helyettes
Várhelyi Petra - bizottsági koordinátor
Moldován László - képviselő
Dr. Gáspár Miklós - szakértő
Szombatiné Kovács Margit - szakértő
Pesti Márk – ERöMŰVHÁZ, személyzeti vezető
Hegyi Krisztián – belső ellenőr
Rohályné Majoros Enikő - jegyzőkönyvvezető
Timár László üdvözöli a Bizottság tagjait, meghívottakat, vendégeket a bizottság 2017.
december 11-én tartandó rendkívüli 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
373/2017. (XI.27.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság határozat
- napirendről Javasolt napirendi pontok:
1.)

Döntés az MKSZB mellé rendelt szakértők november havi beszámolóiról
Előterjesztő: Timár László bizottsági elnök

2.)

Újpesti Torna Egylet Vívó Szakosztályának támogatása
Előterjesztő: Dr. Tóth Gabriella mb. irodavezető

3.)

Testületi előterjesztések megtárgyalása

4.)

Egyebek

Zárt ülés keretében:
5.)

A 138/2017(V.29) - 350/2017(X.16) számú MKSZB határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Timár László bizottsági elnök

Timár László: 1. számú napirendi pont: „Döntés az MKSZB mellé rendelt szakértők
szeptember havi beszámolóiról”. Előterjesztő én vagyok. Nem kívánom kiegészíteni az
előterjesztést. Napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom.
4 határozati javaslat van, ügyrendi javaslatom, hogy az 1-4. tartozó határozati javaslatokról
egyszerre szavazzunk.
Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye 6
igen
0
nem
0
tartózkodás
374/2017. (XII.11.) 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 Timár László
bizottsági elnök javaslatát a „Döntés az MKSZB mellé rendelt szakértők november havi
beszámolóiról” tárgyú napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatok egyszerre történő
megszavazásáról.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Aki az 1-4. tartó határozati javaslatokkal egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye 6
igen
0
nem
0
tartózkodás
375/2017 (XII.11.) 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 2017. november havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A szavazás eredménye 6
igen
0
nem
0
tartózkodás
376/2017 (XII.11.) 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 2017. november havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A szavazás eredménye
6 igen
0
nem
0
tartózkodás
377/2017 (XII.11.) 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 bizottsági Laczikó Károly
szakértő 2017. november havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A szavazás eredménye
6
igen
0
nem
0 tartózkodás
378/2017 (XII.11.) 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 Szombatiné Kovács Margit
bizottsági szakértő 2017. november havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Timár László: 2. számú napirendi pont: az „Újpesti Torna Egylet Vívó Szakosztályának
támogatása”. Előterjesztője dr. Tóth Gabriella, a Humánszolgáltató Iroda mb. irodavezetője.
Kívánja- e az iroda kiegészíteni az előterjesztést?
dr. Tóth Gabriella: Köszönöm nem.
Timár László: Napirend feletti vitát megnyitom.
Szücs Balázs képviselő úr szót kér.
Timár László: Parancsoljon Szücs Úr!
Szücs Balázs: Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Én pont támogatni szeretném ezt az
előterjesztést, és külön örülök neki, hogy végre egy olyan sportegyesületet támogatunk,
akiknek bármilyen közük is van Erzsébetvároshoz. Nyilvánvalóan az Újpesti Tornaegylet az
ilyen,” ellenberger” az MTK-val, ahol ugye számtalanul és megszámolatlanul mentek a

milliók az elmúlt évtizedekben és években, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy végre egy
ilyen előterjesztésünk van, ahol valóban erzsébetvárosiakra tudjuk költeni a pénzt.
Köszönöm szépen.
Timár László: Köszönöm szépen. Más hozzászólás? Nincs. A napirend feletti vitát lezárom.
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye
6
igen
0
nem
0
tartózkodás
379/2017. (XII. 11.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
– Újpesti Torna Egylet Vívó Szakosztályának támogatása –
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy az Újpesti Torna Egylet Vívó
Szakosztálya részére 2.000.000 Ft összegű támogatást nyújt vívó felszerelések beszerzése
céljából Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletének 7303 címszámon lévő
Sportegyesületek és szövetségek támogatása előirányzat terhére. Felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Timár László bizottsági elnök
2018. január 15.

Timár László: 3. napi rendi pont „Testületi előterjesztések megtárgyalása”. A nyílt ülés
napirendi pontjai közül a 1., 5., 6.,7., 11., 12., 13.,14., testületi napirendi pontok, zárt ülésen
nem érinti napirendi pont a bizottságunkat.
1. számú testületi napirendi pont: „2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 17.)
önkormányzati rendelet módosítása”. Napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján
lezárom. Kérem, hogy aki a napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és
elfogadásra javasolja, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye
5 igen
0
nem
1 tartózkodás
380/2017. (XII.11.)sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság határozat
- testületi előterjesztések megtárgyalásaBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi
átmeneti gazdálkodás szabályairól” című napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra
és elfogadásra javasolja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

5. számú testületi napirendi pont: „Szabó László sakkozó tiszteletére elhelyezendő
emléktábla támogatása”. Napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom.
Kérem, hogy aki a napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye 6
igen
0
nem
0 tartózkodás
381/2017. (XII.11.)sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság határozat
- testületi előterjesztések megtárgyalásaBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Szabó László sakkozó tiszteletére elhelyezendő
emléktábla támogatása” című napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és
elfogadásra javasolja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
6. számú testületi napirendi pont: „ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft-vel kapcsolatos
döntések”. Napirend feletti vitát megnyitom.
Szücs Balázs képviselő úr szót kér.
Timár László: Parancsoljon Szücs Úr!
Szücs Balázs: Köszönöm szépen a szót Elnök úr . Itt az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft-vel
kapcsolatos döntésekről van szó. Engedjék meg, hogy felolvassam a frakcióm által delegált
Felügyelő Bizottság elnökének, Montvai Juditnak a sorait:
„Az ERöMŰVHÁZ költségvetési pontjával a következő megjegyzéseim lennének, a tények:
2017. október 25-én a felügyelő bizottság megtárgyalt és elfogadott egy üzleti tervet, és ezzel
együtt egy kidolgozott költségvetést. Az ERöMŰVHÁZ feladatai, felelősség köre és
struktúrája ennek kapcsán megváltoztak és ehhez igazodott ez a költségvetés az ideihez
képest. Ezen a héten hétfőn (már mint múlt hét hétfőn) derült ki, hogy az előterjesztést az
Önkormányzat részéről megtárgyalták, és nem fogadták, azzal az elvárással küldték vissza,
hogy a 2017. éves keretszámokra dolgozzanak ki egy módosított költségvetést, mely jelentős
csökkenés az eredetihez képest és a mai napra el is készült az átdolgozott verzió. Következő
hét keddi napjára terjeszti elő a Képviselő-testületre, elfogadásra.
A fentiek alapján, mint a felügyelő bizottság elnöke aggályosnak látom a módosított
költségvetés elfogadását a következőket tekintve:
-

a felügyelő bizottságnak nem volt ideje áttekinteni a módosításokat, ezeket értelmezni
és véleményezni

-

túl rövid idő állt rendelkezésre a megfelelő, reális és megbízható költségvetés

elkészítésére
-

a változtatások szűkítőek, melyek az ERöMŰVHÁZ megváltozott feladataihoz képest
felvetik a végrehajthatóság kérdését”

Az a helyzet, hogy én is utána néztem, hogy itt mi is a különbség a két költségvetés között,
egyrészt amit a felügyelő bizottság tárgyal és elfogadott, a másik pedig, ezen a hétfői
megbeszélésen kiadásra került keretszámok. Az a helyzet, hogy itt őrült megvágásokról van
szó. Üzemeltetési költségek tekintetében is, itt csak sorolni tudnám: - a korábban a 127
milliósból majdnem 95 millió forintra változott; az Erzsébeti Zsidó Helytörténeti Tár 42,9
millióról 21,7 millióra, itt kb. 21 millió a differencia; A Király u. 11., a Wesselényi u., a Róth
Miksa Emlékház esetében, szakmai programok és költségek tekintetében is őrült változások
vannak, és az a helyzet, hogy én nagyon támaszkodom a Felügyelő Bizottság elnökének a
véleményére, ezért nem teljesen értem, hogyha holnap ezt elfogadjuk, akkor ERöMŰVHÁZ
Kft. lehet, hogy a működésképtelenség határára fog kerülni? Vagy végre tudják hajtani ezt az
üzleti tervet ami előttünk van? Úgyhogy én szeretném megkérdezni, hogy ez minek
köszönhető, hogy 1 héttel a testületi ülés előtt egy ilyen mértékű csökkentés történt, és ki
vállalja ezért a felelősséget?
Köszönöm a szót.
Timár László: A Humánszolgáltató Iroda vezetője hozzá tud szólni ehhez?
dr. Tóth Gabriella: Nem.
Pesti Márk szót kér.
Timár László: Parancsoljon Pesti Márk, megadom a szót.
Pesti Márk: Megpróbálom összefoglalni a csökkentéseknek az okait. Alapvetően, amikor az
eredeti üzleti terv készült, akkor az egy nagy volumenű terjeszkedő jellegű üzleti terv volt. A
Felügyelő Bizottság ülésén erről beszéltünk is, hogy nem biztos, hogy ez egy végleges üzleti
terv, ezen még valószínűleg változtatni kell, egyeztetni kell a tulajdonossal, és egy olyan
összegről kell újra döntést hozni, amely megfelel értelemszerűen a tulajdonos számára is. Az
üzemelteti költségek tekintetében hatalmas összeget tett ki a beruházási költségek, amiket
voltaképp nem tehettünk volna be az üzleti tervbe, ez az összehasonlító táblázatban benne is
van. Ez egy hatalmas összeg, erre csak a tulajdonos jogosult, egy külön testületi döntéssel. Itt
már gyakorlatilag egy akkora összegről beszélünk, ami megváltoztatja a két összeget. Ami
nagyon fontos, hogy a jelenlegi működés, az ez évi működést tükrözi. Szerintem az
összehasonlító táblázatban és a különbségek kifejtésében benne van. Ez egy alapvető
üzemeltetési feladatra elég, nyilván szerettünk volna az üzleti tervben plusz összegeket kérni,

de hát értelemszerűen van ami nem volt reális, de azt gondolom, hogy a jelenlegi üzleti terv
ahhoz a létszámhoz, üzemeltetési feladatokhoz elégséges. Pont azért írtuk ott, hogy alapvető
üzemeltetési feladatokra kértük ezt az üzemeltetési összeget. Programok tekintetében nyílván
van egy olyan cél, hogy minél több pályázati pénzt, tőkét és támogatást vonjunk be, amikből
tudunk programokat szervezni. Erre az idei évben is volt példa, szerencsére elég sok pályázati
támogatásban részesültünk, és ezt szeretnénk jövőre is megvalósítani. Igazából elég sok
összeg itt amiről beszélek különbség gyanánt, úgyhogy én ennyit tudnék hozzá tenni.
Köszönöm.
Timár László: Köszönöm szépen.
Devosa Gábor szót kér
Timár László: Parancsoljon Devosa Úr!
Devosa Gábor: Ha jól ismerem a helyzetet, akkor gyakorlatilag a teljes évi kifizethetőség,
tehát az hogy decemberben is minden tétel ki legyen fizetve, az gyakorlatilag 10 millió egynéhány százezer forint, ami a Csányi utcán marad maradványként, ha az gyakorlatilag a
Wesselényi utcánál felhasználható lenne, akkor az fedezné a teljes évi kiadásokat a Közösség
Ház tekintetében.
Pesti Márk: Valójában igen, az idei évről beszélünk, valójában a közszolgáltatási tervben is
benne volt havi elszámolási módszeren, illetve az összegek lehívhatósága az elszámolástól
függ. Igazából nyílván ez az év egy olyan konstrukció volt, ami azért is tartalmazott
megemelkedő összegeket, hiszen azért látszik, hogy emelkedtek a támogatási összegek,
bekerült telephelyként a Csányi utca, aminek a költéségének az összegével nem tudtunk
pontosan számolni. Most már kaptunk egy olyan képet, ahol azt gondolom, hogy az
üzemeltetési részben ez egy reális, tehát ez egy olyan üzemeltetési költség, ami fizethető és
amire azt gondolom, hogy lehet támaszkodni. Azt hogy elszámolási módunk, hogy mikor mit,
arra gondolom a gazdasági vezető kolléganő tudna erre egyértelműen válaszolni. Ez a két
dolog, most nem függ feltétlenül össze, valójában így van, ez inkább elszámolási és rosszul
tervezési anomália, ami most jelenleg fenn áll, ez a helyzet, hiszen rosszul tudtuk tervezni ezt
az évet.
Szücs Balázs: Továbbra sem értem, ha van még egy újabb telephely, amelyről fogalmuk
sincs, hogy milyen üzemeltetési költséggel fog működni, hiszen fogalmunk sincsen.
Fogalmunk sincsen, hogy milyen program költségei vannak. Ehhez képest kb. 50-60 millióval
kevesebb keretünk van erre, hát ezt én nem értem. Ha elfogadjuk ezt az előterjesztést, ami
előttünk van, szerintem nem fog tudni az ERöMŰVHÁZ Kft. értelmesen működni. Itt látom,

hogy embereket kell elküldeni!
Timár László: Szücs úr Ön szerint az ellehetetlenítés a cél?
Szücs Balázs: Nem az ellehetetlenítés, hanem úgy érzem, hogy valaki valamit nem tervezett
jól, vagy nem számolt jól, vagy esetleg talán a költségvetés után lesz valami korrekció. Ha
egy ilyen választ kapnék, hogy a költségvetésbe be lesz majd építve esetleg egy többlet
költség, én megnyugszom, bár nem tudom, hogy két hónapig ezek az emberek, akiket el kell
küldeni, ezekkel mi lesz? Hogyan fog működni ez az egész?
Timár László: Ezek a politikai megnyilatkozások nem hiszem, hogy szükségesek. Ön
elküldésről beszél. Azt gondolom, hogy ha itt a Pénzügyi Iroda vezetője, adjuk meg neki a
szót. Köszönöm:
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna: Köszönöm. Bár az előterjesztés az ágazati irodához
tartozik, de azért hozzá tudok szólni. Való igaz, hogy az ERöMŰVHÁZ az első alkalommal
összeállított üzleti tervében 51-52 millió forintnyi beruházást is tervezett. A beruházásokat
sosem szokta tartalmazni az üzleti terv, azért alkalmazzuk ezt a módszert, általánosan
egyébként, tehát nem az ERöMŰVHÁZ esetében egyedül, mert azt hogy milyen
beruházásokat kíván az Önkormányzat végrehajtani, ezt mindig az Önkormányzat
költségvetésében, és a költségvetésnél határozza meg a Képviselő-testület. Annyit tudok
mondani, hogy sem embereket elküldeni, sem ellehetetleníteni nem fogja senki az
ERöMŰVHÁZ-nak a működését. Hiszen a 2017. évi szinten biztosított ezzel az üzleti tervvel
is – amit most másodjára összeállítottak – a működésük. Olyan infláció nincs, ami azt
jelentené, hogy ellehetetlenítené a működést. A Csányi u. 5. ez egy új telephely, ez 2017-ben
indult. 2017. évi tervezésnél egy kicsit nagyobb mértékben terveztek, hiszen nem tudták,
2017-ben senki nem tudhatta - tehát nem hibaként rovom fel – hogy, mennyibe fog kerülni a
Csányi u. 5-nek a működtetése. Gondolom, hogy most már körülbelül tisztában van vele a
Nonprofit Kft., hogy mennyiből lehet működtetni a Csányi u. 5-öt. Tehát valószínűnek
tartom, hogy a 2018-ra tervezett összeg az már egy reális. Nem egy becslés, hanem már a
tényszámokon alapul, hogy mennyiből sikerül működtetni. Ebben bízom, nem én állítottam
össze az üzleti tervet, csak azt gondolom, hogy így kell, hogy legyen. De egyébként, hogy ha
fejlesztést tervez az Önkormányzat, hogyha szakmai fejlesztés, tehát programok fejlesztését,
arra bármikor lehetőség van. Azt költségvetésnél márciusban, májusban is eldöntheti a
Képviselő-testület, hogy ha bármilyen változtatás, vagy bármilyen fejlesztést kíván a
területen. Tehát ez nem olyan kőbe vésett, hogy ezen nem lehet változtatni.
Timár László: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás?

Devosa Gábor: Én csak javasolni vagy kérni szeretném az érintett irodáknak, hogy legyenek
kedvesek megnézni, amit itt én az előbb elmondtam, hogy gyakorlatilag ezzel a 10 millió
hetven-egynéhány ezer forint átcsoportosításával, ami amúgy is egyébként rendszeren belül
van, ami maradványként szerepelni fog év végén a Csányi utcánál, ennek a belső
átcsoportosításával, és nincs többlet kiadás, gyakorlatilag biztosítható a teljes évi működés az
intézmény rendszeren belül. Tehát ez gyakorlatilag nem igényel többletet, tehát az év végéig
kifutó teljes működés az én tudomásom szerint nem igényel többlet költséget. Ez a rendszeren
belül ennek a 10 millió 73 vagy 76 ezer forintnak a belső átcsoportosításával gyakorlatilag
meg lehetne oldani. Szerintem ehhez, még csak testületi döntés sem szükséges. Hogyha ez
belül megoldható, akkor ez megoldást jelent arra, hogy valóban minden kifizethető legyen év
végéig a Wesselényi utcai részen, ahol én most úgy tudom, hogy pont e miatt az új
feladatokkal bővülő tervesési munkából adódólag keletkezik, nem azt mondom, hogy hiány,
hanem egy alul tervezettség. Akkor ezzel, ha kiváltható, akkor ezt tegyük meg és akkor nem
jelent többlet kiadást az Önkormányzat számára, csak egy belső átcsoportosítást, és akkor
ezzel megoldható lenne a dolog. Ennyit szerettem volna csak kérni tisztelttel, ha lehet.
Köszönöm szépen.
Szücs Balázs: Elnök úrnak viszont a megjegyzését szeretném visszautasítani, hogy politikai
hisztériakeltés történik. Én azt gondolom, hogy van egy rend, én elhiszem, hogy a Fidesz nem
szereti az ellenőrzést, meg nem szereti a Felügyelő Bizottságokat - lévén nem is ültek össze az
elmúlt évtizedekben, években a Felügyelő Bizottságban és az ERöMŰVHÁZ-ban. Tehát
eljárási rendjük sem volt 2010 és 2014 között. Az új Felügyelő Bizottság volt kénytelen
megcsinálni ezt. Én elhiszem, hogy ez nagyon nehéz, de engedtessék meg, hogy
megjegyzéseket tegyek az egyeztetésre és az előterjesztés készítésére.
Timár László: Én a hisztériakeltését az elbocsájtásokra értettem, Képviselő úr!
Csak az Ön szájából.., csak Ön összekapcsolta a Fidesz-szel!
Szücs Balázs: Reméljük nem lesz erre szükség!
Timár László: Ne reménykedjünk, hanem tervezzünk! Köszönöm szépen. A napirend feletti
vitát lezárom. Kérem, szavazzunk!
Aki a határozati javaslattal egyet ért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye
5 igen
1
nem 0
tartózkodás
382/2017. (XII.11.)sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság határozat
- testületi előterjesztések megtárgyalásaBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,

Kulturális és Szociális Bizottsága a „ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések ”
című napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
7. számú testületi napirendi pont: „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása”. Napirend feletti vitát
megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Kérem, hogy aki a napirendi pontot a Képviselőtestületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye
6 igen
0
nem
0 tartózkodás
383/2017. (XII.11.)sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság határozat
- testületi előterjesztések megtárgyalásaBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása ” című napirendi pontot
a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
11. számú testületi napirendi pont: „Kerületi köznevelési intézmények működtetésével
kapcsolatos döntés”. Napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Kérem,
hogy aki a napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja,
kérem, kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye 6
igen
0
nem
0 tartózkodás
384/2017. (XII.11.)sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság határozat
- testületi előterjesztések megtárgyalásaBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Kerületi köznevelési intézmények működtetésével
kapcsolatos döntés” című napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
12. számú testületi napirendi pont: „Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Ágazati
Stratégiai Terv 2017. évi tapasztalatairól”. Napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás
híján lezárom. Kérem, hogy aki a napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és
elfogadásra javasolja, kérem, kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredménye 6
igen
0
nem 0
tartózkodás
385/2017. (XII.11.)sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság határozat
- testületi előterjesztések megtárgyalásaBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Ágazati
Stratégiai Terv 2017. évi tapasztalatairól” című napirendi pontot a Képviselő-testületnek
tárgyalásra és elfogadásra javasolja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
13. számú testületi napirendi pont: „Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központtal kapcsolatos döntések”. Napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján
lezárom. Kérem, hogy aki a napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és
elfogadásra javasolja, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye 6
igen
0
nem 0
tartózkodás
386/2017. (XII.11.)sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság határozat
- testületi előterjesztések megtárgyalásaBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központtal kapcsolatos döntések” című napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra
és elfogadásra javasolja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
14. számú testületi napirendi pont: „Téli krízishelyzetre vonatkozó szerződés megkötése a
Golgota Keresztény Gyülekezet”. Napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás híján
lezárom. Kérem, hogy aki a napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és
elfogadásra javasolja, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredménye
6 igen
0
nem 0
tartózkodás
387/2017. (XII.11.)sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság határozat
- testületi előterjesztések megtárgyalásaBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Téli krízishelyzetre vonatkozó szerződés megkötése a
Golgota Keresztény Gyülekezet” című napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és
elfogadásra javasolja.
Felelős:

Vattamány Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

Timár László: 4. számú napi rendi pont: „Egyebek”. Kérdés, hozzászólás, javaslat?
Szücs Balázs szót kér.
Timár László: Parancsoljon Szücs Úr!
Szücs Balázs: Köszönöm, Elnök úr idén is ismét megjelent a „Gyertyaünnepek
Erzsébetvárosban” című kiadvány. Tavalyhoz képest nagyon örültem, hogy egy újabb
gyülekezettel gazdagodott ez a kiadvány. Sajnos még mindig nem teljes, úgyhogy idén is
szeretné jelezni, hogy újabb gyülekezetek maradtak ki a kiadványból.
Köszönöm a szót.
Timár László: Köszönjük a megjegyzését Képviselő Úr!
Bezárom a Bizottság nyílt ülését, a bizottság zárt ülés keretében folytatja az ülést, aki arra
nem illetékes kérem, hagyja el a termet.
Timár László bezárja a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság nyílt ülését 16 óra 26
perckor.
A Bizottság rendkívüli nyílt ülésén 2017. december 11-én 373-387. szám alatt hozott
határozatot.

-

Sólyom Bence
Bizottsági tag
A kivonat hiteléül:
Budapest, 2017.12.19.
Rohályné Majoros Enikő
jegyzőkönyvvezető

kmf -

Timár László
Elnök

