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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 2022. április 11-ei 14 óra 00 perckor 

megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 

Jelen vannak: Veres Zoltán Bizottság elnöke 

  Devosa Gábor Bizottság tagja 

Bibók Erzsébet Franciska Bizottság tagja 

Pleva Dániel Bizottság tagja 

Garai Dóra Bizottság tagja  

Sáli Annamária 

 

Meghívottak, vendégek: 

Szücs Balázs alpolgármester  

dr. Györky Erika Jegyzői Iroda irodavezető 

Nyári Petra Humánszolgáltató Iroda irodavezető-helyettes 

Kohári Edit civil és egyházügyi referens 

Farkas Tünde Bischitz Johanna Integrált Humánszolgáltató Központ igazgató 

Prógli Katalin jegyzőkönyvvezető 

 

A Bizottság elnöke üdvözli a bizottság tagjait, vendégeket, meghívottakat a bizottság 2022. 

április 11-ei rendkívüli nyílt ülésén. Az elnök megállapítja, hogy a bizottság 6 fővel 

határozatképes. Bakonyi Karola igazoltan van távol. 

 

Az elnök szavazásra bocsátja a napirendet. 

 

A szavazás eredménye      6    igen       0    nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 74/2022. (IV.11.) határozata 

napirendről 

Javasolt napirendi pontok: 

1.) Javaslat az Erzsébetvárosban élő családok üdülésének támogatására kiírt pályázati 

felhívás módosítására 

Előterjesztő: Gyuris Gabriella Humánszolgáltató Iroda vezetője 

2.) Testületi előterjesztések megtárgyalása 

 

3.) Egyebek 

1. napirendi pont: Javaslat az Erzsébetvárosban élő családok üdülésének támogatására kiírt 

pályázati felhívás módosítására 

 

Veres Zoltán: 1. napirendi pontunk, javaslat az Erzsébetvárosban élő családok üdülésének 

támogatására kiírt pályázati felhívás módosítása. Március 29-ei ülésünkön elfogadtuk az 

üdülési támogatási pályázatot. Ez nem tartalmazta a nevelőszülőként tevékenykedő 

személyeket, ezért a pályázók körének a kibővítésére kerül sor. Megnyitom a napirend vitáját. 

Kérdezem, hogy bárkinek van-e észrevétele vagy kérdése a napirendhez? Amennyiben nincs, 
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egy határozati javaslatunk van. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Kérem, hogy 

szavazzunk a határozati javaslatról. 

 

A szavazás eredménye     6     igen      0      nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 75/2022. (IV.11.) határozata az 

Erzsébetvárosban élő családok üdülésének támogatására kiírt pályázati felhívás 

módosításáról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1. az Erzsébetvárosban élő családok üdülésének támogatása céljából közzétett pályázati 

felhívást a határozat 1. számú mellékletét képező pályázati felhívás szerinti tartalommal 

módosítja. 

 

2. az Erzsébetvárosban élő családok üdülésének támogatása céljából közzétett pályázati 

adatlapot a határozat 2. számú mellékletét képező pályázati adatlap szerinti tartalommal 

módosítja. 

 

3. a módosított pályázati felhívás helyben szokásos módon történő közzétételéről a 

Humánszolgáltató Iroda gondoskodik. 

 

Felelős:    Veres Zoltán bizottsági elnök 

Határidő: 2022. április 12. 

 

2. napirendi pont: Testületi előterjesztések megtárgyalása 

 

Veres Zoltán: Rátérünk a testületi előterjesztéseknek a megtárgyalására. A testületi 

előterjesztések közül szavazni fogunk a 3-as a 4-es a 11-es 12-es 13-as, 18-as és 19-es napirendi 

pontokról. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a pontokkal kapcsolatban van bárkinek 

észrevétele vagy mást kívánnak-e felvenni a pontok közé?  Amennyiben nincs, felteszem 

szavazásra a testületi előterjesztés napirendjei közül elsőként a 3-as napirendi pontot. Ez 

javaslat az erzsébetvárosi fiatalok részére nyújtott művészeti sporttámogatásról, valamint az 

erzsébetvárosi fiatal tehetségek támogatásáról szóló rendelet megalkotására. Kérem, hogy 

szavazzunk, hogy ezt javasoljuk elfogadásra és tárgyalása képviselő-testületnek. 

 

A szavazás eredménye    6      igen      0      nem    0     tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 76/2022. (IV.11.) határozata testületi 

előterjesztések megtárgyalásáról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága a ”Javaslat az erzsébetvárosi fiatalok részére nyújtott 

művészeti és sport támogatásokról, valamint az erzsébetvárosi fiatal tehetségek támogatásáról 

szóló rendelet megalkotására” című napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 
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Felelős: Niedermüller Péter polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Veres Zoltán: Következő az a testületi ülés 4-es számú napirendi pontja. Javaslat az 

erzsébetvárosi fiatalok egyéni közlekedés támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról. Kérem, 

szavazzunk arról, hogy ezt javasoljuk-e elfogadásra és tárgyalásra Képviselő-testületnek. 

 

A szavazás eredménye     6     igen       0    nem         tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 77/2022. (IV.11.) határozata testületi 

előterjesztések megtárgyalásáról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága a ”Javaslat az erzsébetvárosi fiatalok egyéni közlekedési 

támogatásáról szóló rendelet megalkotására” című napirendi pontot a Képviselő-testületnek 

tárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Veres Zoltán: Következő a 11-es számú napirendi pont, a képviselő-testületi ülésről a 11-es 

számú. Döntés a 2022. évi Balatonmáriafürdői tábor felhívására benyújtott alapítványi 

pályázatokról. Kérem, hogy szavazzunk arról, hogy ezt javasoljuk-e tárgyalásra és elfogadásra 

a Képviselő-testület számára. 

 

A szavazás eredménye     6     igen       0     nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 78/2022. (IV.11.) határozata testületi 

előterjesztések megtárgyalásáról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága a ”Döntés a 2022. évi balatonmáriafürdői tábori felhívásra 

benyújtott alapítványi pályázatokról” című napirendi pontot a Képviselő-testületnek 

tárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Veres Zoltán: Következő a 12-es számú napirendi pont a testületi előterjesztések közül. Döntés 

a VII. kerületi iskolai alapítványok programjainak támogatására kiírt pályázati felhívásra. 

Kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzunk arról, hogy ezt tárgyalásra és elfogadásra 

javasoljuk-e. 

 

A szavazás eredménye     6     igen      0      nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 79/2022. (IV.11.) határozata testületi 

előterjesztések megtárgyalásáról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága a ” Döntés VII. kerületi iskolai alapítványok programjainak 

támogatására kiírt pályázati felhívásról” című napirendi pontot a Képviselő-testületnek 
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tárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Veres Zoltán: Következő a 13-as számú napirendi pont, a javaslat a 2022. évi Diákolimpia 

támogatására. Kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzunk ennek a tárgyalásra javaslásáról 

illetve az elfogadásáról. 

 

A szavazás eredménye     6     igen      0      nem    0     tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 80/2022. (IV.11.) határozata testületi 

előterjesztések megtárgyalásáról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága a ”Javaslat 2022. évi diákolimpia támogatására” című 

napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Veres Zoltán: Következő a 18. számú napirendi javaslat a képviselő-testület üléséről. Ez a 

javaslat a kerületi nevelési-oktatási intézmények részére biztosítandó oldatos injekció 

beszerzésére. Kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzunk ennek a tárgyalásáról és 

elfogadásáról. 

 

A szavazás eredménye    6      igen     0       nem    0     tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 81/2022. (IV.11.) határozata testületi 

előterjesztések megtárgyalásáról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága a ”Javaslat a kerületi nevelési-oktatási intézmények részére 

biztosítandó oldatos injekció beszerzésére” című napirendi pontot a Képviselő-testületnek 

tárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Veres Zoltán: Következő a 19-es számú napirendi pont, döntés az ERöMűvház Nonprofit Kft. 

könyvvizsgálójának megválasztásáról. Kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzunk javasoljuk-

e a tárgyalást illetve elfogadásra a Képviselő-testület részére köszönöm. 

 

A szavazás eredménye     6     igen      0      nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 82/2022. (IV.11.) határozata testületi 

előterjesztések megtárgyalásáról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága a ”Döntés az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. 

könyvvizsgálójának megválasztásáról” című napirendi pontot a Képviselő-testületnek 
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tárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Veres Zoltán: Ezzel a napirendi pontoknak a végére értünk a testületi ülés javaslatai közül. A 

3. napirendi pontunk a bizottsági ülés keretében az Egyebek. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

bárkinek van-e kérdése, észrevétele, bármilyen mondanivalója, amit a jegyzőkönyv számára 

kíván rögzíteni? Amennyiben nincs, bezárom ezt a napirendi pontot is, így az ülésnek a végére 

értünk. Köszönöm mindenkinek a részvételt és a munkát. Köszönöm. 

 

Az elnök bezárja a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság nyílt ülését 14 óra 06 perckor.  

 

A Bizottság 2022. április 11-ei rendkívüli nyílt ülésén74-82. szám alatt hozott határozatot. 

 

- kmf  - 

 

 

  Devosa Gábor                                  Veres Zoltán 

 Bizottsági tag           Bizottsági elnök 

                     

 

A kivonat hiteléül: 

Budapest, 2022. április 11. 

 

 

Prógli Katalin 

jegyzőkönyvvezető 


