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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének 

2020. május 5-én 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján meghozott 

döntéséről 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 120/2020. (III.16.) 

számú határozatával a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság visszavont 

hatáskörében meghozott 268/2020. (V.05.) határozata a 21. számú területi ellátási 

kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásáról 

I. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy 

 

1. Hozzájárul, hogy  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének 19/2013 (IV.30.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében 

meghatározott 21. számú területi ellátási kötelezettséggel működő, betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxishoz tartozó betegek ellátásáról a Dr. Karpiák István Háziorvosi Betéti 

Társaság helyettesítés útján gondoskodjon a Képviselő-testület Művelődési, Kulturális 

és Szociális Bizottság további, feladat-ellátásra vonatkozó döntésének meghozataláig, de 

legkésőbb 2021. március 21. napjáig. 

 

2. Hozzájárul a Dr. Karpiák István Háziorvosi Bt-vel 2003. december 15. napján kötött 

határozatlan idejű egészségügyi feladat-ellátási és a hozzá kapcsolódó használati 

szerződés 2021. március 21. napjáig, határozott időre történő módosításához a 

betöltetlenné vált 21. háziorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel végzendő 

alapellátási feladatainak, helyettesítés útján történő ellátásával. 

 

3. A Dr. Karpiák István Háziorvosi Bt-vel kötött  módosító, valamint  módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt egészségügyi feladat-ellátási és használati szerződést  

aláírja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2020. május 31. 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 120/2020. (III.16.) 
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számú határozatával a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság visszavont 

hatáskörében meghozott 269/2020. (V.05.) határozata a Fiatal tehetségek pályázat 

elbírálásáról 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy  

1. Budai Vivien pályázatát mindösszesen 355.937,- Ft összegben támogatja az 

önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.20.) önkormányzati 

rendeletének 5608 címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi tehetséggondozás” előirányzat 

terhére 

2. A támogatás sportfelszerelés vásárlására használható fel. 
3. Budai Viviennel megköti a támogatási szerződést.  

 

Felelős:      Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2020. 06. 15. 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 120/2020. (III.16.) 

számú határozatával a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság visszavont 

hatáskörében meghozott 270/2020. (V.05.) határozata a Fiatal tehetségek pályázat 

elbírálásáról 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy  

1. Gaál Eszter pályázatát mindösszesen 500.000,- Ft összegben támogatja az 

önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.20.) önkormányzati 

rendeletének 5608 címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi tehetséggondozás” előirányzat 

terhére 

2. A támogatást mestervonó megvásárlására használható fel. 

3. Gaál Eszterrel megköti a támogatási szerződést.  

 
Felelős:      Niedermüller Péter polgármester 

     Határidő: 2020. 06. 15. 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 120/2020. (III.16.) 

számú határozatával a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság visszavont 

hatáskörében meghozott 271/2020. (V.05.) határozata a Fiatal tehetségek pályázat 

elbírálásáról 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy  

1. Gaál Julianna pályázatát mindösszesen 200.000,- Ft összegben támogatja az 
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.20.) önkormányzati 

rendeletének 5608 címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi tehetséggondozás” előirányzat 

terhére 

2. A támogatást hangszerkarbantartásra, vonószőrözésre, zenei tábor költségeire, húrra, 

kotta és szakirodalom megvásárlására használható fel. 

3. Gaál Julianna törvényes képviselőjével, Gaál Miklóssal megköti a támogatási 

szerződést.  

 

Felelős:      Niedermüller Péter polgármester 

     Határidő: 2020. 06. 15. 
 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 120/2020. (III.16.) 

számú határozatával a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság visszavont 

hatáskörében meghozott 272/2020. (V.05.) határozata a Fiatal tehetségek pályázat 

elbírálásáról 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy  

1. Gallai Gabriella pályázatát mindösszesen 158.000,- Ft összegben támogatja az 
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.20.) önkormányzati 

rendeletének 5608 címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi tehetséggondozás” előirányzat 

terhére 

2. A támogatást tagdíjra, nevezési díjakra, edzőtábor költségeire és sportfelszerelés 

megvásárlására használható fel. 

3. Gallai Gabriella törvényes képviselőjével, Gallainé Marjay Ildikóval megköti a 

támogatási szerződést.  

 

Felelős:      Niedermüller Péter polgármester 

     Határidő: 2020. 06. 15. 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 120/2020. (III.16.) 

számú határozatával a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság visszavont 

hatáskörében meghozott 273/2020. (V.05.) határozata a Fiatal tehetségek pályázat 

elbírálásáról 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy 

 

1. Papdán Péter Gyula pályázatát mindösszesen 200.000,- Ft összegben támogatja az 

önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.20.) önkormányzati 

rendeletének 5608 címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi tehetséggondozás” előirányzat 

terhére 

2. A támogatást tagdíjra, edzőtábor költségeire és sportfelszerelés megvásárlására 
használható fel. 

3. Papdán Péter Gyula törvényes képviselőjével, Papdánné Nagy Jolánnal megköti a 

támogatási szerződést.  

 

Felelős:      Niedermüller Péter polgármester 

     Határidő: 2020. 06. 15. 

 

 

 

Budapest, 2020. május 8. 

 

 

 

 

 

 

     dr. Györky Erika 

irodavezető 


