
K I V O N A T 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága 2017. május 29-én 

17 óra 42 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

A szavazás eredménye      7      igen         0      nem        0     tartózkodás 

243/2017. (V. 29.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás -  

 

A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság lakhatáshoz kapcsolódó települési 

támogatás ügyében benyújtott fellebbezést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

Az I. fokú döntés  jogszerű volt. Méltányosság nem gyakorolható.  

A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi 

kérelem ügyében hozott I. fokú döntés helybenhagyását. 

 

K. J. Gy.  

 

Felelős: Timár László bizottsági elnök 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 

 

 

A szavazás eredménye     7    igen        0       nem      0       tartózkodás 

244/2017. (V.29.) 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 „Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési 

támogatása” tárgyú napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatok 1-12. pontig, egyszerre 

történő megszavazásáról. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

A szavazás eredménye       7     igen      0         nem     0       tartózkodás 

245/2017. (V.29.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy A. E. E. pályázatát 

mindösszesen 50.000.- Ft - tal támogatja az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

3/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő „Nagycsaládosok és 



egyszülős családok nyári üdülési támogatása pályázat formájában a Balatonmáriai 

önkormányzati üdülőben” előirányzat terhére, valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

A E. E.-tel kösse meg a  támogatási szerződést.  

 

A támogatás 2017. június 1. és 2017. augusztus 31. között kizárólag a benyújtott 

pályázatban foglalt üdülés  finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2017. június 30. 

 

 

A szavazás eredménye    7        igen    0           nem      0       tartózkodás 

246/2017. (V.29.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy G. A. pályázatát 

mindösszesen 50.000.- Ft - tal támogatja az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

3/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő „Nagycsaládosok és 

egyszülős családok nyári üdülési támogatása pályázat formájában a Balatonmáriai 

önkormányzati üdülőben” előirányzat terhére, valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

G. A.-val kösse meg a  támogatási szerződést.  

 

A támogatás 2017. június 1. és 2017. augusztus 31. között kizárólag a benyújtott 

pályázatban foglalt üdülés  finanszírozására fordítható. 

 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2017. június 30. 

 

 

 

A szavazás eredménye     7       igen     0          nem    0         tartózkodás 

247/2017. (V.29.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy K. M. pályázatát 

mindösszesen 50.000.- Ft - tal támogatja az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

3/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő „Nagycsaládosok és 

egyszülős családok nyári üdülési támogatása pályázat formájában a Balatonmáriai 

önkormányzati üdülőben” előirányzat terhére, valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

K. M.-val kösse meg a  támogatási szerződést.  

 

A támogatás 2017. június 1. és 2017. augusztus 31. között kizárólag a benyújtott 

pályázatban foglalt üdülés  finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2017. június 30. 

 



A szavazás eredménye       7     igen       0        nem       0      tartózkodás 

248/2017. (V.29.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy T. Cs. pályázatát 

mindösszesen 90.000.- Ft - tal támogatja az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

3/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő „Nagycsaládosok és 

egyszülős családok nyári üdülési támogatása pályázat formájában a Balatonmáriai 

önkormányzati üdülőben” előirányzat terhére, valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

T. Cs.-val kösse meg a  támogatási szerződést.  

 

A támogatás 2017. június 1. és 2017. augusztus 31. között kizárólag a benyújtott 

pályázatban foglalt üdülés  finanszírozására fordítható. 

 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2017. június 30. 

 

 

 

A szavazás eredménye     7       igen      0         nem       0      tartózkodás 

249/2017. (V.29.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy P. I. pályázatát mindösszesen 

50.000.- Ft - tal támogatja az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) 

önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő „Nagycsaládosok és egyszülős családok 

nyári üdülési támogatása pályázat formájában a Balatonmáriai önkormányzati üdülőben” 

előirányzat terhére, valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy P. I.-val kösse meg a  

támogatási szerződést.  

 

A támogatás 2017. június 1. és 2017. augusztus 31. között kizárólag a benyújtott  

pályázatban foglalt üdülés  finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2017. június 30. 

 

  

 

 

A szavazás eredménye      7      igen      0         nem      0       tartózkodás 

250/2017. (V.29.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy V. N. M. pályázatát 

mindösszesen 40.000.- Ft - tal támogatja az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

3/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő „Nagycsaládosok és 



egyszülős családok nyári üdülési támogatása pályázat formájában a Balatonmáriai 

önkormányzati üdülőben” előirányzat terhére, valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

V. N. M.-val kösse meg a  támogatási szerződést.  

 

A támogatás 2017. június 1. és 2017. augusztus 31. között kizárólag a benyújtott 

pályázatban foglalt üdülés  finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2017. június 30. 

 

 

 

A szavazás eredménye        7       igen       0        nem      0       tartózkodás 

251/2017. (V.29.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy V. N. pályázatát mindösszesen 

40.000.- Ft - tal támogatja az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) 

önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő „Nagycsaládosok és egyszülős családok 

nyári üdülési támogatása pályázat formájában a Balatonmáriai önkormányzati üdülőben” 

előirányzat terhére, valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy V. N.-val kösse meg a  

támogatási szerződést.  

 

A támogatás 2017. június 1. és 2017. augusztus 31. között kizárólag a benyújtott 

pályázatban foglalt üdülés  finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2017. június 30. 

 

 

A szavazás eredménye      7       igen     0          nem       0      tartózkodás 

252/2017. (V.29.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy L.-T. A. pályázatát 

mindösszesen 30.000.- Ft - tal támogatja az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

3/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő „Nagycsaládosok és 

egyszülős családok nyári üdülési támogatása pályázat formájában a Balatonmáriai 

önkormányzati üdülőben” előirányzat terhére, valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

L.-T. A.-val kösse meg a  támogatási szerződést.  

 

A támogatás 2017. június 1. és 2017. augusztus 31. között kizárólag a benyújtott 

pályázatban foglalt üdülés  finanszírozására fordítható. 

 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2017. június 30. 

 



 

A szavazás eredménye      7      igen        0       nem      0       tartózkodás 

253/2017. (V.29.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy L. Zs. pályázatát 

mindösszesen 50.000.- Ft - tal támogatja az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

3/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő „Nagycsaládosok és 

egyszülős családok nyári üdülési támogatása pályázat formájában a Balatonmáriai 

önkormányzati üdülőben” előirányzat terhére, valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

L. Zs.-val kösse meg a  támogatási szerződést.  

 

A támogatás 2017. június 1. és 2017. augusztus 31. között kizárólag a benyújtott 

pályázatban foglalt üdülés  finanszírozására fordítható.  

 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2017. június 30. 

 

 

A szavazás eredménye      7        igen       0        nem       0      tartózkodás 

254/2017. (V.29.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy J. A. pályázatát mindösszesen 

50.000.- Ft - tal támogatja az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) 

önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő „Nagycsaládosok és egyszülős családok 

nyári üdülési támogatása pályázat formájában a Balatonmáriai önkormányzati üdülőben” 

előirányzat terhére, valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy J. A.-val kösse meg a  

támogatási szerződést.  

 

A támogatás 2017. június 1. és 2017. augusztus 31. között kizárólag a benyújtott 

pályázatban foglalt üdülés  finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2017. június 30. 

 

 

 

 

A szavazás eredménye      7      igen      0         nem      0       tartózkodás 

255/2017. (V.29.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy K. Cs. pályázatát 

mindösszesen 50.000.- Ft - tal támogatja az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

3/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő „Nagycsaládosok és 



egyszülős családok nyári üdülési támogatása pályázat formájában a Balatonmáriai 

önkormányzati üdülőben” előirányzat terhére, valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

K. Cs.-val kösse meg a  támogatási szerződést.  

 

A támogatás 2017. június 1. és 2017. augusztus 31. között kizárólag a benyújtott 

pályázatban foglalt üdülés  finanszírozására fordítható. 

 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2017. június 30. 

 

 

 

A szavazás eredménye        7       igen      0         nem         0    tartózkodás 

256/2017. (V.29.) Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat 

- Nagycsaládosok és egyszülős családok nyári üdülési támogatása - 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy R. O. pályázatát 

mindösszesen 40.000.- Ft - tal támogatja az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

3/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletének 7303 címszám alatt lévő „Nagycsaládosok és 

egyszülős családok nyári üdülési támogatása pályázat formájában a Balatonmáriai 

önkormányzati üdülőben” előirányzat terhére, valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

R. O. kösse meg a támogatási szerződést.  

 

A támogatás 2017. június 1. és 2017. augusztus 31. között kizárólag a benyújtott 

pályázatban foglalt üdülés  finanszírozására fordítható. 

 

Felelős: Vattamány Zsolt 

Határidő: 2017. június 30. 

 

 

 

- kmf  - 

 

 

 

     

 

  

  Sólyom Bence Balázs         Timár László 

       Bizottsági tag                           Elnök 

             

 

A kivonat hiteléül: 

Budapest, 2017.05.16. 

 

 

Rohályné Majoros Enikő 

jegyzőkönyvvezető 


