JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága 2015. 06. 24- én
8 óra 00 perckor megtartott rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak: Tímár László Bizottság elnöke
Benedek Zsolt Bizottság tagja
Devosa Gábor Bizottság tagja
Kismarty Anna Éva Bizottság tagja
Sólyom Bence Balázs Bizottság tagja
Stummer János Bizottság tagja
Szűcs Balázs Bizottság tagja
Meghívottak, vendégek:
Dr. Vető Marietta alpolgármester
Moldován László képviselő
Laczikó Károly szakértő
Jurenkó Ferenc szakértő
Dr. Gáspár Miklós szakértő
Barta Erzsébet Humánszolgáltató Iroda irodavezető
Gyulai István Főépítész Iroda irodavezető-helyettes
Dr. Baki Zsuzsanna Jegyzői Iroda jogi referens
Várhelyi Petra bizottsági koordinátor
dr. Tóth Gabriella jegyzőkönyvvezető
Tímár László üdvözöli a Bizottság tagjait, meghívottakat, vendégeket a bizottság ülésén.
Az elnök megállapítja az aláírt jelenléti ív alapján, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátja a napirendet.
A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
272/2015. (VI.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- napirendrőlJavasolt napirendi pontok:
1.) Beszámoló az Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság 2015 első félévi munkájáról
Előterjesztő: Lantos Péter főépítész
2.) Testületi anyagok megtárgyalása
3.) Egyebek
Zárt ülés keretében:
4.) Testületi anyagok megtárgyalása
5.)

Az 1/2015. (I.27.) - 263/2015. (V.19.) számú MKSZB határozatok végrehajtásáról
szóló
beszámoló
elfogadása
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök

6.)

Szociális ügyben első fokon hozott döntés ellen benyújtott
Előterjesztő: Barta Erzsébet Humánszolgáltató Iroda vezetője

fellebbezés

1. napirendi pont: Beszámoló az Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság 2015 első félévi
munkájáról
Tímár László: Előterjesztője Lantos Péter, főépítész. Jelezte, hogy más elfoglaltság miatt
távol marad. A napirend feletti vitát megnyitom. Akinek van valamilyen észrevétele,
hozzászólása, jelezze. Ha nincs, a napirend feletti vitát lezárom. Aki a határozati javaslattal
egyetért kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
273/2015(VI.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság határozat
- az Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadásáról –
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja az Erzsébetvárosi
Értéktár Bizottság 2015 év első félévre vonatkozó beszámolóját.
Felelős:
Határidő:

Lantos Péter irodavezető
azonnal

2. napirendi pont: Testületi anyagok megtárgyalása
Tímár László: 1. sz. testületi napirendi pont. A napirend feletti vitát megnyitom.
Moldován László: Az egyes napirendi pont, 5. számú határozatával kapcsolatban az lenne a
kérdésem, hogy a Baross Általános Iskola hátrányos helyzetű gyerekek nyaraltatásáról szól a
történet, és az Iskola pályázott a nyári tábori pályázaton és most még kap külön pénzt.
Tímár László: Még egyszer, mi a kérdés pontosan?
Moldován László: Az a kérdés, hogyha jól emlékszem a Művelődési Bizottság dönt a nyári
táboroztatásról kiírt pályázatról az iskolák számára. A Baross Iskola pályázott arra is, és most
külön pénzt kap a testülettől. Az a kérdésem, hogy ők miért nem pályáztak akkor amikor
lehetett volna.
Barta Erzsébet: Én erről nem tudok mit mondani. Az biztos, hogy indultak pályázaton,
nyertek is, tehát…
Moldován László: Tehát nem lemaradtak róla?
Barta Erzsébet: Nem, ez a pályázatos…nem tudom, meg kell néznem a költségvetési
rendeletet, hogy abban mi hogyan szerepel, és akkor fogok tudni erre reagálni. Azt tudom,
hogy a Baross Iskola pályázott, ami az én Irodámon megjelent, 500.000,-Ft-ot nyert hátrányos
helyzetű gyermekek táboroztatására.
Moldován László: A Művelődési Bizottság döntése alapján.
Barta Erzsébet: Igen. Megnézem, mindenképpen reflektálni fogok, az biztos, hogy indultak.

Moldován László: Köszönöm szépen.
Tímár László: Ha nincs más hozzászólás a napirend feletti vitát lezárom, aki a napirendi
pontot a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
274/2015 (VI.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.
(II.23.) rendeletének módosításáról” c. napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és
elfogadásra javasolja
Felelős:
Tímár László elnök
Határidő: azonnal
Tímár László: A 3. sz. testületi napirendi pont. A napirend feletti vitát megnyitom.
Moldován László: Ha jól látom, akkor adósságkezeléssel foglalkozó személy eddig szakmai
előírásokhoz kötötték, hogy valaki adósságkezeléssel foglalkozzon, ezzel kapcsolatban
tanácsot adjon. Most ha ezt jól látom, akkor a családgondozó fog ezzel kapcsolatos tanácsot
adni. Az lenne a kérdésem, hogy fel vannak erre készülve, illetve van annyi energiájuk, hogy
ezzel is foglalkozzanak? Ezt hogy fogják ellátni ezt a plusz terhet?
Barta Erzsébet: A Szociális törvény változásához kapcsolódik az előterjesztés ezen része, ami
itt a lényeg, hogy a kormányrendelet írta elő egészen addig, amíg volt adósságkezelési
tanácsadás kötelező feladat, hogy milyen végzettségű kollégának kellett ezt ellátni. Ez a
kolléga addig is családgondozó volt, de ez az összes feladat a családsegítő szolgálatnál van,
tehát olyan téren nincs változás, hogy nem családgondozó és nem a családsegítő végzi ezt a
feladatot, tehát ez továbbra is náluk van. Ugyanaz, csak az a törvényi kötelezettségünk
megszűnt, a kormányrendelet már nem írja elő ezt a végzettséget, a mi helyi rendeletünk
értelemszerűen a törvényi változásokat mindig követi és ezért került ki belőle ez a passzus.
De most is ugyanúgy családgondozó végzi, mint ezt megelőzően.
Moldován László: Jó, köszönöm szépen.
Tímár László: Ha nincs több hozzászólás a napirend feletti vitát lezárom. Kérem, hogy aki a
napirendi pontot a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze

A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
275/2015 (VI.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,

Kulturális és Szociális Bizottsága a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2015 (....) önkormányzati rendelete a szociális
ellátások és szociális szolgáltatások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2015
(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról” c. napirendi pontot a Képviselő-testületnek
tárgyalásra és elfogadásra javasolja
Felelős:
Tímár László elnök
Határidő: azonnal
Tímár László: 4. sz. testületi napirendi pont. A napirend feletti vitát megnyitom.
Devosa Gábor: Én csak azt szeretném kérdezni, hogy jól értem-e, hogy jól értelmeztem, hogy
gyakorlatilag a kerületben élő, de más intézményben, illetve kerületen kívüli intézménybe
járó gyerekeket ez nem érinti?
Barta Erzsébet: Igen, ez kerületi lakosokra vonatkozik…
Devosa Gábor: Értem, de ha kerületi lakos, és nem kerületi intézménybe jár, akkor mi
történik?
Barta Erzsébet: Attól függ. Most, ami miatt behoztuk ezt a rendeletet ez a fiatal tehetségek
szabályozása. Ők értelemszerűen, 25 éves, bárhová járhat, nagy valószínűséggel nem kerületi
intézménybe fog járni. Érdekes kérdés, amit most felvetett képviselő úr, miután ez nem egy
kötelező támogatási forma, ezért gondoltuk így, a rendelet eddig is így szólt. Úgy gondolom,
hogyha az önkormányzat támogat, akkor támogassa a kerületi fiatalokat, akik kerületi
iskolába járnak, de ha erre igény van és felmerül, hogy ez mint egy plusz lehetőség, hogy
mindenki más is kaphassa, akkor mi állunk rendelkezésre.
Devosa Gábor: Nem kapkodva a dologgal, azt kérhetem, hogy akkor nézzük meg, hogy vajon
milyen anyagi többletet jelent ez a kerület számára, hogyha azt mondjuk, hogy kerületi lakos,
de nem kerületi intézménybe jár.
Dr. Vető Marietta: Tehát terjesszük ki a nem kerületi intézménybe járó, kerületi lakosokra.
Devosa Gábor: Igen, erre gondoltam. Kerületi lakos, de lehet valamilyen művészeti, vagy
egyéb specifikáció miatt nem kerületi iskolába jár, vagy nem kerületben lévő iskolába jár,
nyelv vagy egyéb miatt, de ettől még ő ugyanígy itt lakik és itt él a kerületben. Az élet úgy
hozta, hogy nincs olyan intézmény ebben a kerületben, ami az ő specifikációjának megfelelő
lenne. Nézzük már meg ezt, ha lehet, és szeptemberben beszéljünk róla. Ez szélesebb
támogatotti kört tehetne lehetővé.
Barta Erzsébet: A tankönyv ami szóba jöhet, amit a mi iskolásaink kapnak, akkor a
jogosítvány, a fiatal tehetségeseknek a támogatása…
Devosa Gábor: Rendben, nézzük már meg ezeket.
Stummer János: Tudom, hogy illetlenség a Bizottság elé terjeszteni egy észrevételt a
rendelettervezettel kapcsolatban, amikor az kiküldésre került előzetesen konzultációra, de
mégis meg kell tennem, mert technikai okok miatt nem került sor ennek az észrevételnek a
felvetésére. A rendelettervezet 7.§-ának (4) pontjában az szerepel, hogy nem jogosult az a
fiatal pályázatot beadni, aki a tárgyév folyamán első alkalommal…. vagy jogosult az a fiatal
aki a tárgyév folyamán első alkalommal nyújtja be a pályázatát. Az lenne az észrevételem,

hogy mi történik akkor, hogyha valaki tehetséges fiatal, beadja a pályázatot februárban az első
etapra, és azt valamilyen formai okból vissza kell utasítania az ideiglenes bizottságnak.
Teszem azt, nem csatolt pedagógustól támogató levelet, hozzá, itt nyilvánvaló, hogy vissza
kell utasítani ezt a pályázatot az ideiglenes bizottságnak. A rendelet-tervezet szerint, hogyha
jól értem, a következő etapban a nyáron el fog esni ez a fiatal emiatt az ostoba, otromba dolog
miatt attól, hogy ősszel beadja a pályázatát. Jól értelmezem a rendelet-tervezetet, hogy ez
benn van a pakliban, vagy esetleg félre értettem valamit.
Barta Erzsébet: Az adhoc bizottság ugye itt már nem szerepel, ugyanis a kérelmet az
Irodámon dolgozó munkatársak fogják átvenni. Ehhez kapcsolódóan kaptunk kérdést, hogy
lehetőség van-e hiánypótlásra. Ez jelen pillanatban úgy néz ki, hogy 30 napja van a fiatalnak,
hogy benyújtsa a pályázatát hozzánk. Erről beszélek, de egyébként az összes pályázatra ez
vonatkozik. Amikor mi átvesszük, szépen pipálunk, hogy minden, amit mi kértünk, benne
van-e az általa összeállított anyagban, és amennyiben belefér abba a 30 napba, a pályázat
benyújtásának idejébe, akkor ő ezt gyakorlatilag 30 napon belül megteheti. Tehát olyan okok
miatt, hogy - ha megteszi, természetesen. Tehát mi szólunk neki, hogy hiányzik egy igazolás,
vagy nem írta alá, vagy bármi előfordulhat… ha nem él ezzel a lehetőséggel, akkor nem él a
lehetőséggel. De ha ő benyújtja 30 napon belül azt, amit jelzünk neki, amikor átvesszük a
pályázatot, akkor elméletileg erre nem kerül sor. De értem a kérdést.
Stummer János: Elméletileg igen, értem, de gyakorlatilag se szabad, hogy sor kerüljön erre.
Tímár László: Sólyom Bence?
Sólyom Bence: Félreértettem, Devosa urat, mert hogy ő azt kifogásolta, hogy kerületi lakos,
de nem kerületi intézménybe jár, nem kaphat támogatást, viszont én úgy értettem, hogy a
fiatal tehetségek pályázatáról beszél, hiszen ott nem kikötés, hogy kerületi intézménybe is kell
járnia. De tény és való,hogy a tankönyvtámogatásnál van jelentősége. Csak ennyi lett volna az
észrevételem.
Moldován László: A jogosítvány támogatásnál is kell, hogy 7. kerületi lakos legyen…
Barta Erzsébet: Igen, az a lényeg, hogy életvitelszerűen itt tartózkodjon. De most ugye arról
volt szó, hogy mindent mindenkire.
Devosa Gábor: Igen, hogy nézzük meg, hogy melyik az ami alkalmazható, ahol ez
alkalmazható. Nyilván, hogyha a fiatal tehetségeknél benne van, akkor vizsgáljuk a
tankönyvet és azt ahol nincs benne… Nézzük meg és szeptemberben foglalkozzunk ezzel.
Tímár László: Ha nincs több kérdés a napirend feletti vitát lezárom. Aki a napirendi pontot a
testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
276/2015 (VI.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének…/2015. (…..) önkormányzati rendelete a köznevelési
intézményekbe járó tanulók részére biztosított térítésmentes illetve kedvezményes
juttatásokról, valamint az erzsébetvárosi fiatal tehetségek támogatásáról” c. napirendi pontot a
Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja

Felelős:
Tímár László elnök
Határidő: azonnal
Tímár László: 33. testületi napirendi pont. A napirend feletti vitát megnyitom.
Devosa Gábor: Annyit szeretnék, hogy kérdeztem elnök urat, hogy képviselő társam elküldtee, de nem küldte el, elnézést kérek, vizsgaidőszak van most az egyetemen, úgyhogy reggeltől
estig ott van. Én akkor ezt be fogom adni. Arról van szó gyakorlatilag, a Gondolatok kövéről,
Rejtő 110. születési évfordulójára kerülne kihelyezésre, erre kellene idézetet tennie a
testületnek. Kispál képviselő úr összeszedett 5-6 ilyen típusú idézetet, én ezt feltenném
módosítóba gyorsan a napirendi ponthoz, és arra kérném a frakciókat, hogy legyenek szívesek
ezt nézzék meg. Van kettő vagy három darab, ami kifejezetten javasolható az idézetek közül
és akkor erről majd döntenünk kell majd testületi ülésen, mert része a napirendnek.
Tímár László: Ha nincs több hozzászólás, a napirend feletti vitát lezárom. Aki a testületnek
tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
277/2015 (VI.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Gondolatok köve kőtömb tér-kompozíció elhelyezése
híres Erzsébetvárosi személyről - Rejtő Jenő” c. napirendi pontot a Képviselő-testületnek
tárgyalásra és elfogadásra javasolja
Felelős:
Tímár László elnök
Határidő: azonnal
Tímár László: Az 5. sz. testületi napirendi pont. A napirend feletti vitát megnyitom.
Hozzászólás híján lezárom. Aki a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem,
hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
278/2015 (VI.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (…) önkormányzati rendelete a pénzbeli,
természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló
17/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról” c. napirendi pontot a Képviselőtestületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja
Felelős:
Határidő:

Tímár László elnök
azonnal

Tímár László: A 11. sz. testületi napirendi pont. A napirend feletti vitát megnyitom.
Parancsoljon Moldován úr.
Moldován László: Ha jól láttam, akkor ebben az előterjesztésben van a sportfejlesztési
koncepció. Az lenne a kérdésem, hogy miért az Erzsébet Terv Fejlesztési Programmal
kapcsolatos döntésekben van ez a koncepció. Illetve a Bizottságot megjárta-e? Úgy
emlékszem, hogy a Bizottság előtt nem volt. Miért van ide elrejtve? Nem nagyon látom, hogy
lett volna ez a Bizottság előtt.
Tímár László: Nekem annyi információm van, hogy a pályázatokhoz kell.
Moldován László: A Bizottságnak nem kellene megtárgyalnia?
Benedek Zsolt: A Bizottság most is tárgyalja, de ez szerintem testületi hatáskör képviselő úr.
Tehát magasabb szinten tárgyalja az önkormányzat. Elrejtve nincsen, benne van, az anyag
része.
Moldován László: Azt értem, de hát mivel a sport ehhez a Bizottsághoz tartozik azt
gondoltam, hogy ez a Bizottság tárgyalja, véleményezheti.
Benedek Zsolt: Most véleményezzük, a testületen meg tárgyaljuk még egyszer.
Valószínűsítem, hogy azért van az Erzsébet Tervhez rakva, mert a koncepcióhoz
kapcsolódhatnak olyan jellegű felújítások, beruházások, amelyek nyilvánvalóan effektíve az
Erzsébet Terv részét kell, hogy képezze. Ezen a gondolati síkon haladhat tovább, de nem
tudom pontosan, én is láttam, olvastam. Gondolom, ezért van, a Bizottság véleményezi, a
testület pedig tárgyal róla.
Moldován László: Köszönöm.
Stummer János: Nekem az lenne a kérdésem, hogy valaki világosítson fel engem, hogy mit
kell ez alatt a mondat alatt érteni, hogy „ a Klauzál téri csarnok építkezése,a zsidó skanzen
beruházása miatt nem célszerű a korábban, 2015-re tervezett takk felújításának a
megkezdése”. Mit jelent ez?
Benedek Zsolt: A Csányi utca zömében. Azért halasztottunk a Csányi utcának a felújításával,
mert az volt az előfeltevésünk és ez nagyjából be is igazolódott, hogy amikor a skanzen
felújításához lerakjuk, aszfalt réteget rakunk erre az utcára, és elkezdik a skanzenhez hordani
ezeket a dolgokat, meg a Klauzál csarnokhoz vasárút, betonárut, akkor szétnyomja.
Moldován László: A sportfejlesztési koncepcióról akkor úgy látom nincsen vita. Én akkor
azért pár mondatot… majdnem azt mondanám, hogy rendben van, de azt hiányolom, hogy a
Százház utcában a sportfejlesztési koncepció nem szól arról, hogy az uszodát vagy
sportcsarnokot kellene építeni.
Tímár László: Azt hiányolja?
Moldován László: Igen, ezt hiányolom. Szeretném megtudni a többiek véleményét is erről.
Dr. Vető Marietta: Egyelőre ideiglenes hasznosításról van döntés a Százház utcánál szabadidő,
sport…, de nyilván erről a testületnek kell még döntenie.
Moldován László: Értem, csak ha van egy 5 éves koncepció, akkor a helyszín nélkül… Én
jobban örültem volna, ha benne van, hogy ez egy távlati cél, valamilyen formában tanuszodát
és sportcsarnokot is szeretne az önkormányzat. Nyilván ez az én véleményem, itt a

sportfejlesztési koncepciót véleményezzük, akkor nekem ez nagyon hiányzik a koncepcióból.
Nem azt mondom, hogy a Százház utcában, de szerintem az teljesen jó helyszín lenne erre, de
főleg azt gondolom, hogy az erzsébetvárosiaknak egy ekkora helyen nincs sportolási
lehetőségük, vagy minimális sportolási lehetőségük van, de mindannyiunk számára azt
gondolom, hogy tudott dolog, hogy a testedzés mennyire fontos dolog. Azt gondolnám, hogy
fontos lenne, hogy az önkormányzat sportfejlesztési koncepciójába ez belekerülne.
Köszönöm.
Benedek Zsolt: Mivel még nincs végleges koncepció terv a Százház utcára, ott nem tudjuk,
hogy effektíve ott milyen épületek és milyen… lesz-e uszoda, nem lesz uszoda, milyen
formában fog kinézni, hogy fog kinézni, ez ugyan visszatérő dolog, vissza fog jönni
szeptember-októberben a testület asztalára, ezért prejudikálni nem nagyon tudunk, nem tudjuk
azt mondani, hogy oda most uszodát fogunk építeni, erről beszéltünk, elvi tárgyalás volt, vagy
ugye bizottsági tárgyalás volt, de a végleges koncepciót a testület nem fogadta el, vissza
fogunk erre térni. Zajlott erről már társadalmi konzultáció, volt a lakóknak tartva egy fórum
ezzel kapcsolatban, de végleges koncepció nincsen. Éppen ezért ami még nincs, nem lehet
belerakni ebbe, nyilvánvalóan a sportolás elősegítése mindenképpen célja, mind a frakciónak,
mind pedig az önkormányzatnak. Ez nem kérdés.
Tímár László: Úgy tudom, hogy az első változat komoly ellenállásba ütközött annak idején.
Amikor az első építkezés tervbe volt.
Tímár László: A napirend feletti vitát lezárom, aki a testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
279/2015 (VI.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Az Erzsébet Terv Fejlesztési Programmal kapcsolatos
döntések” c. napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja
Felelős:
Tímár László elnök
Határidő: azonnal
Tímár László: 12. sz. testületi napirendi pont. A napirend feletti vitát megnyitom.
Hozzászólás híján lezárom, aki a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredmény 6 igen 0 nem 1 tartózkodás
280/2015 (VI.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „EVIKINT Kft-vel kötendő szerződés” c. napirendi
pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja
Felelős:
Tímár László elnök
Határidő: azonnal

Tímár László: 21. sz. testületi napirendi pont. A napirend feletti vitát megnyitom.
Moldován László:Az lenne a kérdésem, hogy… a Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központnak mindenféle tervei vannak… Kávézó, Rendezvényközpont… Ha jól
látom, akkor ezek csak tervek, tehát nincsenek konkrét helyszínek, ez vágyak
megfogalmazása?
Dr. Vető Marietta: Ez annál picit talán több, mert az egyes helyszínekhez már hozzárendelték,
hogy melyik mire lenne alkalmas. Alapvetően az a gond, hogy a nappali ellátás jelenlegi
formáját nem annyira veszik igénybe, nem annyira vonzó a kerületi idős korosztálynak és
ezért szeretnék a kollégák kicsit tematizálni, hogy milyen jellegű szabadidős és egyéb
programokat tudnának az idősek igénybe venni… Alapvetően, nagyon részletesen még nincs
kidolgozva, meg kell nézni pontosan, hogy ez hogy fog kinézni, tehát az lesz, hogy valaki
csak felszolgál kávét, gondolom nem egy vendéglátóegység lesz.
Moldován László: Köszönöm.
Tímár László: Ha nincs több hozzászólás a napirend feletti vitát lezárom. Aki a testületnek
tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
281/2015 (VI.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központtal kapcsolatos döntések” c. napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és
elfogadásra javasolja
Felelős:
Tímár László elnök
Határidő: azonnal
Tímár László: 23. sz. testületi napirendi pont. A napirend feletti vitát megnyitom.
Parancsoljon Stummer úr.
Stummer János: Ügyrendi javaslatom lenne, a 22. sz napirendi ponthoz, erről nem szavazunk?
Tímár László: Nem tudom, nem voltunk bejelölve.
Stummer János. Együttműködési megállapodás az MTK-val… Lehet tudni, hogy ez melyik
Bizottsághoz tartozik?
Tímár László: Nem volt bejelölve Bizottság, én mindig azt nézem, hogy melyik bizottság van
bejelölve,…
Benedek Zsolt: Nincs bizottsághoz rendelve.
Tímár László: Amikor én kijelölöm ezeket, mindig az alapján, hogy a Bizottsághoz hozzá
vannak-e rendelve. Tehát 23. sz. napirendi pont, a napirend feletti vitát megnyitom.
Parancsoljon Moldován úr.
Moldován László:Az lenne a kérdésem, hogyha jól olvastam az előterjesztést, akkor 300…
nem emlékszem pontos számra, de több a lehetséges óvodai férőhely, mint ahányan

jelentkeznek, de mégis van felvételi előjegyzés. Nem értem, hogy miért kell gyakorlatilag
sorban állni, ha közben van lehetőség arra, hogy óvodások legyenek, hiszen kapacitás van rá.
Barta Erzsébet: A 21 fős létszámra gondol képviselő úr. Ők jövő januártól fognak majd
bekerülni a rendszerbe, tehát ők 2016. január 1-jétől fogják betölteni a 3. életévüket, de a
szülők már kérték a felvételt. Nem a férőhely hiánya miatt történik mindez, hanem ez a
szülők döntése, ezzel élhet mindenki, aki szeretne.
Moldován László: Jelezték, hogy jövőre szeretnének elhelyezést.
Barta Erzsébet: Igen, pontosan így van.
Tímár László: Ha nincs több hozzászólás, akkor a napirend feletti vitát lezárom. Aki a
testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
282/2015 (VI.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok
számának meghatározása” c. napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és
elfogadásra javasolja
Felelős:
Tímár László elnök
Határidő: azonnal
Tímár László: 24. testületi napirendi pont. Hozzászólás híján lezárom. Aki a testületnek
tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazás eredmény 7 igen 0 nem 0 tartózkodás
283/2015 (VI.24.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat
- testületi anyagok megtárgyalása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottsága a „Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi feladatok
ellátásával kapcsolatos döntések Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság hatáskörébe
történő átruházása” c. napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja
Felelős:
Tímár László elnök
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Egyebek
Tímár László: Kérdés, hozzászólás, javaslat, ha van esetleg.
Devosa Gábor: Nekem csak egy apró felvetésem lenne. Nem biztos, hogy a legmegfelelőbb
helyen, de azt gondolom, hogy érint minket. Megkezdődött a Civil ház felújítása. És ennek
kapcsán ha jól tudom, hamarosan a 4. emeleten, ahol egyébként az irodai rész, pénztár,
egyebek működnek, ott gyakorlatilag a körfolyosó korlátját el fogják bontani, ha már el nem
bontották, amivel nincs baj, mert legalább halad a dolog, csinálják, ez örömteli. Csak eléggé

balesetveszélyes, mert aki ismeri az tudja, hogy onnan meg kell tenni, egy 3-4-5 métert, amíg
bemegy az ember az irodába, és ez azért elég kaszkadőrös feladat, azért ott a korlát nélküli, 4.
emeleti körfolyosónál besuhanni. Arra gondoltam, hogy nem lenne-e célszerű, arra az egy két
hónapra – hiszen azt gondolom, hogy ennél hosszabb időről nincs szó – elhelyezni ott az
irodai részt, hiszen ott pénztári kifizetések, befizetések zajlanak, csak kell ott munkát végezni.
Esetleg valahova máshgova elhelyezni, esetleg a Klauzál téren a 16-ba, ahol volt óvoda.
Esetleg oda át lehetne rakni az irodai részt, nem hiszem, hogy bármi gondot okozna arra a pár
hóünapra, csak hogy a működés folyamatosságát biztosítani tudjuk. Ezt csak így felvetettem.
Mert tegnap összefutottam az Igazgató úrral, mentem a házba és mondta, hogy egy ilyen
kérés volna, kérte, hogy ezt tolmácsoljam és én ezt most megteszem.
Tímár László bezárja a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság nyílt ülését 08 óra 30
perckor.
A Bizottság rendkívüli nyílt ülésén 2015. június 24-én 272-283. szám alatt hozott határozatot.
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