
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. június 8-ai 14 óra 09 perckor 

megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
Jelen vannak: Veres Zoltán Bizottság elnöke 

Bibók Erzsébet Franciska Bizottság tagja 

Pleva Dániel Bizottság tagja 

Garai Dóra Bizottság tagja 

Sáli Annamária Bizottság tagja 

 

Meghívottak, vendégek: 

Dr. Nagy Erika aljegyző 

Szücs Balázs alpolgármester 

Gyuris Gabriella Humánszolgáltató Iroda irodavezető 

Farkas Tünde Bischitz Johanna Integrált Humánszolgáltató Központ igazgató 

Dr. Decastello Alice MOK Budapesti Területi Szervezete választókerületi elnök 

Kohári Edit tanácsadó 

Prógli Katalin jegyzőkönyvvezető 

 

A Bizottság elnöke üdvözli a bizottság tagjait, vendégeket, meghívottakat a bizottság 2022. június 8-ai 

rendkívüli nyílt ülésén. Az elnök megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Devosa Gábor 

és Bakonyi Karola bizottsági tagok nincsenek jelen. 

 

Az elnök szavazásra bocsátja a napirendet. 

 

A szavazás eredménye     5     igen     0      nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 152/2022. (VI.08.) határozata napirendről 

Javasolt napirendi pontok: 

1.) Javaslat erzsébetvárosi nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi kulturális célú programjainak 

támogatására 

Előterjesztő: Szücs Balázs alpolgármester 

2.) 2022. évi egyházi pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Szücs Balázs alpolgármester 

3.) Javaslat a 31. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos egyes döntések 

meghozatalára 

Előterjesztő: Gyuris Gabriella Humánszolgáltató Iroda vezetője 

4.) 2022. évi civil pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Szücs Balázs alpolgármester 

5.) Egyebek 

 

Zárt ülés keretében:  

6.) Szociális ügyben I. fokon hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés 

Előterjesztő: Gyuris Gabriella Humánszolgáltató Iroda vezetője 

7.) Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj 2022. évi pályázatának elbírálása 



Előterjesztő: Szücs Balázs alpolgármester 

 

1. napirendi pont: Javaslat erzsébetvárosi nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi kulturális célú 

programjainak támogatására 

 

Veres Zoltán: az 1-es számú napirendi pontunk a Javaslat Erzsébetváros nemzetiségi önkormányzatok 

2022. évi kulturális célú programjainak támogatásáról. Erzsébetváros Önkormányzatának mindig is 

célja volt, hogy támogassa a helyi nemzetiségeket és a nemzetiségi önkormányzatokat. A pályázati 

felhívásra kilenc önkormányzat nyújtott be támogatási kérelmet. Az előterjesztésnek a benyújtója Szücs 

Balázs alpolgármester úr. Kérdezem, hogy van-e bármi kiegészítés az előterjesztéshez kapcsolódóan? 

Ezek után kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e az előterjesztéshez kérdés vagy észrevétel? 

Amennyiben nincs, szavazásra fog sor, kerülni kilenc határozati pontunk van. Felteszem szavazásra az 

1-es számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzunk róla! 

 

A szavazás eredménye      5    igen     0      nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 153/2022. (VI.08.) határozata az Erzsébetvárosi Görög 

Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1. az Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2022. évi költségvetés 7302 

„Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete” terhére mindösszesen 330.000,- Ft összegű 

támogatást nyújt a nemzetiségi önkormányzat kérelmében szereplő OXI nemzeti ünnep 

megvalósításának költségeire. 

 

2. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2022. július 31. 

 

Veres Zoltán: Felteszem szavazásra a 2-es számú határozati pontot. Kérem, szavazzunk róla köszönöm. 

 

A szavazás eredménye     5     igen     0      nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 154/2022. (VI.08.) határozata az Erzsébetvárosi Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1. az Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2022. évi költségvetés 7302 

„Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete” terhére mindösszesen 330.000,- Ft összegű 

támogatást nyújt a horvát anyanyelvi tábor megvalósításának költségeire, Mikulás ünnepség 

és Karácsonyi koncert megszervezésének költségeire. 

 

2. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2022. július 31. 

 

Veres Zoltán: Szavazásra teszem fel a 3-as számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzunk erről is! 

 

A szavazás eredménye     5     igen     0      nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 155/2022. (VI.08.) határozata az Erzsébetvárosi Lengyel 



Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1. az Erzsébetvárosi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2022. évi költségvetés 

7302 „Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete” terhére mindösszesen 330.000,- Ft 

összegű támogatást nyújt a kérelmében megjelölt kulturális programok megvalósítására. 

 

2. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2022. július 31. 

 

Veres Zoltán: Szavazásra teszem föl a 4-es számú határozati pontot. Kérem, szavazzunk erről. 

 

A szavazás eredménye     5     igen     0      nem     0   tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 156/2022. (VI.08.) határozata az Erzsébetvárosi Örmény 

Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1. az Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2022. évi költségvetés 

7302 „Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete” terhére mindösszesen 330.000,- Ft 

összegű támogatást nyújt a Gyermek- és családi nap megrendezésének költségeire. 

 

2. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2022. július 31. 

 

Veres Zoltán: Szavazásra teszem föl az 5-ös számú határozati pontot. Kérem, szavazzunk ennek az 

elfogadásáról. 

 

A szavazás eredménye    5      igen      0     nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 157/2022. (VI.08.) határozata az Erzsébetvárosi Ukrán 

Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1. az Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2022. évi költségvetés 7302 

„Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete” terhére mindösszesen 330.000,- Ft összegű 

támogatást nyújt a nemzetiségi önkormányzat éves munkatervében szereplő programok 

megvalósításának költségeire. 

 

2. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2022. július 31. 

 

Veres Zoltán: Szavazásra teszem fel a 6-os számú határozati pontot. Kérem, szavazzunk ennek az 

elfogadásáról. 

 



A szavazás eredménye     5     igen      0     nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 158/2022. (VI.08.) határozata az Erzsébetvárosi Bolgár 

Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1. az Erzsébetvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2022. évi költségvetés 7302 

„Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete” terhére mindösszesen 330.000,- Ft összegű 

támogatást nyújt bolgár Tánctábor kérelemben megjelölt költségeire. 

 

2. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2022. július 31. 

 

Veres Zoltán: Szavazásra teszem fel a következőt 7-es számú határozati pontot, szavazzunk róla. 

 

A szavazás eredménye      5    igen     0      nem    0     tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 159/2022. (VI.08.) határozata az Erzsébetvárosi Cigány 

Önkormányzat támogatásáról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1. az Erzsébetvárosi Cigány Önkormányzat részére a 2022. évi költségvetés 7302 

„Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete” terhére mindösszesen 330.000,- Ft összegű 

támogatást nyújt erzsébetvárosi roma gyerekek iskolai felzárkóztatását és pótvizsgára való 

felkészítését célzó foglalkozások megvalósítására. 

 

2. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2022. július 31. 

 

Veres Zoltán: Szavazásra teszem föl a következő 8-as számú határozati pontot, szavazzunk róla. 

 

A szavazás eredménye     5     igen       0    nem    0     tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 160/2022. (VI.08.) határozata az Erzsébetvárosi Román 

Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1. az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2022. évi költségvetés 7302 

„Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete” terhére mindösszesen 330.000,- Ft összegű 

támogatást nyújt a nemzetiségi önkormányzat kérelemben megjelölt programjainak 

megvalósítására. 

 

2. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2022. július 31. 

 



Veres Zoltán: Következő határozati pont a 9-es számú. Kérem, szavazzunk ennek az elfogadásáról. 

 

A szavazás eredménye     5     igen     0      nem    0     tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 161/2022. (VI.08.) határozata az Erzsébetvárosi Szerb 

Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1. az Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2022. évi költségvetés 7302 

„Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete” terhére mindösszesen 330.000,- Ft összegű 

támogatást nyújt a nemzetiségi önkormányzat kérelemben megjelölt programjainak 

megvalósítására. 

 

- Vuk Karadzic 1 hetes nyelvi tábor szervezésére és megvalósítására; 

- „Neven” magyarországi szerb nyelvű kulturális és irodalmi folyóirat kiadásának 

támogatására, megvalósítására. 

 

2. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2022. július 31. 

 

 

2. napirendi pont: 2022. évi egyházi pályázatok elbírálása 

 

Veres Zoltán: Áttérünk a 2-es számú napirendre, a 2022 évi egyházi pályázatok elbírálása. 

Költségvetésben 7.000.000 forint áll rendelkezésre. Hét egyházi szervezet nyújtott be pályázatot a 

pályázati felhívásra. Kérdezem az előterjesztés készítőjét, hogy van-e bármi kiegészítés az 

előterjesztéshez kapcsolódóan. Köszönöm. Ezután kérdezem a bizottság tisztelt tagjait van-e bármi 

kérdés vagy észrevétel az előterjesztéshez, a pályázatokhoz és a pályázáshoz kapcsolódóan. 

Amennyiben nincs, egy határozati javaslat van. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Kérem, 

hogy szavazzunk ennek az elfogadásáról. 

 

A szavazás eredménye      5    igen     0      nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 162/2022. (VI.08.) határozata a 2022. évi egyházi pályázatok 

elbírálásáról 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy 

1. az egyházi szervezetek támogatására kiírt 2022. évi pályázat keretében beérkezett érvényes 

pályázatokat az alábbi támogatásban részesíti: 

 

 Pályázó neve Támogatás Összege Megjegyzés 

a) Budapest-Fasori Evangélikus 

Egyházközség 

1.000.000 Ft - 

b) Budapesti Autonóm Gyülekezet 

Keresztény Egyesület 

1.000.000 Ft - 

c) Golgota Keresztény Gyülekezet 

Budapest 

1.000.000 Ft - 



d) Budapesti Görögkatolikus  

Parókia 

1.000.000 Ft - 

e) Budapesti-Klauzál téri Református 

Egyházközség 

1.000.000 Ft  

f) Budapest-Thököly-úti Rózsafüzér 

Királynéja Plébánia 

750.000 Ft - 

g) Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet 1.000.000 Ft - 

 

2. Az 1. pontban szereplő támogatási összegek fedezetét az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 6/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet „7302” címszám alatt lévő 

„Kerületi egyházak támogatása” előirányzata biztosítja. 

3. A támogatás kizárólag a támogatási kérelemben és a mellékletét képező költségtervben 

meghatározott célok fedezésére használható fel.  

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályázókkal a támogatási szerződést megkösse. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2022. július 31. 

 

3. napirendi pont: Javaslat a 31. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos egyes döntések 

meghozatalára 

Veres Zoltán: Áttérünk a következő napirendi pontunkra, Javaslata 31-es számú felnőtt háziorvosi 

körzet ellátásával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára. Ez a 31-es háziorvosi körzet már 

többedjére került a bizottságunk elé az elmúlt időszakban. Kérdezem az irodát, hogy kívánnak-e 

kiegészítést tenni az előterjesztéshez kapcsolódóan, esetleg összefoglalni a történéseket, ami alapján 

bekerült ez most elénk köszönöm. 

Gyuris Gabriella: Köszönöm szépen! Igen, azt hiszem, hogy mindenképpen némi indoklásra szorul az 

előterjesztés, illetve azt gondolom, hogy beszámolással is tartozunk a bizottság felé. És szeretném 

megköszönni Elnök Úrnak, hogy ezt a napirendi pontot sürgősséggel megengedte, hogy felvegyük a mai 

ülésre. A történet az ott kezdődik, hogy múlt héten hétfőn egy lakossági bejelentés érkezett, mely úgy 

szólt, hogy a 31-es körzetben Dr. Szomor Zsuzsa háziorvos rendelési idejében nem a doktornő ül, hanem 

egy idegen férfi, aki magyarul sem beszél, és hogy ez nem első ízben fordul elő, hogy a doktornő a 

rendelési időben nincs ott és helyette ez az úr van. Ezt követően én felhívtam a rendelőt, ahol az 

asszisztens vette föl a telefont. Kértem a doktornőt, mondta, hogy nem tudja adni. Kérdeztem, hogy hol 

van a doktornő rendelési időben és mondta, hogy a XV. kerületben rendel. Elmondtam az jó, csak a 

hetedik kerületben kéne rendelnie és kérdeztem ki látja el az ügyeletet. Akkor mondta, hogy dr. 

Loginovics Szergej. És kérdeztem, hogy ő kicsoda és miért ül ott. Hát ő ezt nem tudja. Ezt követően 

Jegyző urat tájékoztattuk a helyzetről és kérte, hogy menjünk ki a rendelésre. És miután a 

népegészségügyi osztállyal felvettük a kapcsolatot és megkérdeztük, hogy a doktornőnek ki a hivatalos 

helyettesítője és nyilván nem ez az úr volt, ebből adódóan a rendelést felfüggesztettük. Felvettünk egy 

jegyzőkönyvet és tájékoztattuk a doktor urat, hogy ő nem rendelhet, mert semmilyen jogviszonyban 

nincs az Önkormányzattal, illetve, hogy a praxishoz sincsen semmi köze. A történet ugye annyiban 

kacifántos, hogy Dr. Szomor Zsuzsa huszon évig volt háziorvos ebben a praxisban illetve, hát még most 

is az. De elkívánkozott innen a kerületből és január 1-vel a XV. kerületben szerzett magának praxisjogot.  

Ebből adódóan ezt a praxist pedig értékesíteni szeretné a doktornő, amivel egy céget bízott meg. A 

céggel a bizottság javaslatára a Képviselő-testület, így ahogy szerepel az előterjesztésben is, ilyen meg 

ilyen határozati számok alapján előszerződést kötött, hogy a cég által ajánlott következő háziorvossal 

szerződést fog kötni az önkormányzat és átveszi Szomor Zsuzsa praxisát. Igen ám, csak közben ez a 

doktor úr lett volna, a Dr. Loginovics Szergej lett volna a jelölt. Csak, hogy nem kapott működési 

engedélyt, merthogy a diplomája nincs honosítva. Tehát nem megfelelőek a papírjai, ebből adódóan 

praxisjogot Magyarországon jelenleg nem tud szerezni, és mint kiderült egyáltalán nem beszéli a magyar 



nyelvet. És akkor ezt egy kicsit furcsállottuk, hogy akkor hogyan szeretné ezt az orvosi rendelést ellátni. 

De nyilván felvettem a kapcsolatot a céggel, akivel az önkormányzatnak ugye előszerződése volt, akit 

úgy hívnak - elnézést, csak itt már annyi név van, hogy – Interambulance. Igen, köszönöm. Erről a cégről 

azt kell tudni, és akkor ezt csak félve mondom, hogy megkeresi azokat az orvosokat, akik szeretnék a 

praxisaikat értékesíteni, de valamilyen módon nem tudják ugye. És a jogszabály értelmében egy év áll 

lehetőségére egy orvosnak, hogy ő a praxisát pénzért értékesíteni tudja. És ez a cég vállalja, hogy ő 

szerez egy másik vagy hát keres egy másik orvost, aki a praxist átveszi. Ezzel nyilván ő valamilyen 

juttatást majd kap, és közben, amikor ezt a szerződést megköti a praxist eladni óhajtó orvossal, nyilván 

az önkormányzatokat megkeresi egy ilyen előszerződéssel. Nem az első ilyen eset és nemcsak a mi 

kerületünkben történt ez. De hát ebből látszik, hogy igazából azért azt nem nagyon vizsgálja ez a cég, 

hogy mondjuk a kerületi igényeknek megfelelő háziorvost ültessen a praxisba. Márpedig, azért az 

önkormányzatnak a megfelelő betegellátás az elsődleges feladata és nem az, hogy mondjuk egy praxis 

pénzért legyen értékesítve. Felvettük a kapcsolatot, és akkor kiderült, hogy több probléma is van. 

Nemcsak a honosítás, nemcsak a nyelv, hanem egyéb más okok ismertek. Nem általános sebész a doktor 

úr, hanem kézsebész, és ha ez most honosítás alatt is lesz, akkor nem tudom hány órás gyakorlatot el 

kell végeznie. Szóval, hogy ez nagyon kacifántos és hát mi azt jeleztük, hogy nem biztos, hogy mi 

szeretnénk, hogy a mi háziorvosi praxisunkba egy nyelvet nem beszélő orvos legyen, miközben egy 

idősödő kerületről van szó. Meg úgy egyébként sem kell idősnek lenni, hogy azért jó, hogyha a 

háziorvos és a beteg értik egymást. Ez az előtörténetét. Ebből kapcsolódóan Szomor doktornővel 

felvettünk egy jegyzőkönyvet. Mert, hogy a probléma a következő.  A XV. kerületben neki ugyanabban 

az időben van rendelési ideje, mint ahogy a VII. kerületben van rendelés ideje és nyilván egyszerre két 

helyen nem tud ülni. És úgy gondolta, hogy így is majd egyszer ez a doktor úr megveszi a praxist, ha 

egyszer majd engedik. Hát miért ne ülhetne be és helyettesíthetné őt. Szomor doktornővel ugye 

helyettesítés címszóval van az önkormányzatnak szerződése, heti 20 órában. Tehát ez egy fél állást jelent 

és Szomor doktornő október 30-áig tudja a saját jogán ezt a praxist értékesíteni. Addig a helyettesítést 

ő látja el. A határozati javaslat az arról szól, hogy egyrészről én javaslom a bizottságnak, hogy ezzel a 

céggel való előszerződést - ami egyébként okafogyottá vált, hiszen május 31-ig nem kapott működési 

engedélyt ez a doktor úr - ezt vonja vissza, illetve javasolja a testületnek, hogy a továbbiakban ne kössön 

szerződést, ezzel a céggel a háziorvosi praxis betöltésére. Harmadrészt kérném, hogy járuljon hozzá 

Szomor doktornő rendelési idejének megváltoztatásához. Hiszen most én hiába kardoskodtam, hogy 

márpedig így kell itt lennie, ha nem tud itt ülni. Ebből adódóan a határozat erről is szól, illetve arról, 

hogy a bizottságot kérem, hogy javasolja a testületnek, hogy amennyiben Szomor doktornő a praxisát 

október 30-ig nem értékesíti saját maga, úgy akkor a feladat ellátással pedig a Bischitzet bízza meg a 

háziorvosi feladatok ellátása érdekében. Köszönöm. Esetleg van kérdés, akkor nyilván állok 

rendelkezésre. Végül is kiderült, hogy január óta ez a Szergej doktor rendelt a mi rendelőnkben. Tehát 

azért igyekszünk jobban ellenőrizni legközelebb. Nem tudom. Tehát ezt nem nagyon lehet kiszűrni, mert 

azért egy orvos. Nem is jutott volna soha eszembe. Szomor doktornő azt mondta, hogy ő ezt nem tudta, 

hogy ezt nem lehet. Köszönöm. 

Veres Zoltán: Köszönöm szépen a kiegészítést. Örülök, hogy megoldódik ez a probléma. Ha nem azt 

mondtam, hogy fény derült az esetre, annak nem örülök. Hiszen szerintem itt egy súlyos szabálytalanság 

volt. És hogyan mondhatja azt a doktornő, hogy ő nem volt annak az ismeretnek a birtokában, hogy ezt 

így nem lehet folytatni. Hiszen ő aláírt egy szerződést és tett egy vállalást ehhez kapcsolódóan. 

Kérdeztem volna azt is, hogy ezek alapján biztosak vagyunk-e abban, hogy megfelelően elfogja látni 

ezt a feladatot. Szeretném azt kérni, hogy erre majd figyeljünk. Az biztos, hogy a legfontosabb az, hogy 

szakszerűen és pontosan legyen ellátva ez a szolgáltatás az itt élő polgároknak a képviseletében és a 

betegek gyógyítása érdekében. Valóban annak nincs értelme, hogy fenntartsuk azt a szándékot, hogy a 

Szergej doktorral megállapodást kössünk azoknak a hiányoknak is az ismeretében, amit felsorolt az 

imént. Azért azt ne felejtsük el mégsem, hogy január óta szerintem tényleg itt a doktornő is 

közreműködött a szabálytalanságban. Úgy, hogy figyeljünk arra, hogy megfelelően működjön ez a 

háziorvosi körzet. Azt érdemes lenne megvizsgálni majd, hogy hogyan lehet ezeket ellenőrizni. Akár a 

kamarával, szakfelügyelettel vagy az illetékes szervekkel. Néhány panasz érkezik hozzám is, hogy a 

háziorvosok adott esetben nem mennek ki a lakásokra vagy bizonyos problémákat tapasztalnak. A 

legfontosabb most, hogy a 31-es számú felnőtt háziorvosi körzetnek az ellátását, azt helyre tegyük. 

Kérdezem a bizottságnak a tagjait, hogy van-e bármi észrevétel vagy kérdés még az előterjesztéshez 

kapcsolódóan. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel és javaslat akkor felteszem szavazásra a határozati 

javaslatokat. Három darab határozati javaslat érkezett, ahogy Irodavezető Asszony is említette. Ez 



alapján felteszem szavazásra az 1-es számú határozati javaslatot. Kérem, hogy szavazzunk ennek az 

elfogadásáról. 

 

A szavazás eredménye     4     igen     0      nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 163/2022. (VI.08.) határozata a KENSZIMANK 

Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal egészségügyi feladatok ellátására kötött 

megállapodás módosításáról 

I. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. hozzájárul a KENSZIMANK Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal (képviseli: Dr. 

Szomor Zsuzsanna, székhely: 1044 Budapest, Bezerédj utca 21., cgj: 01-06-767231, adószám: 

22115607-1-41) 2022. 05. 19. napján, egészségügyi feladatok ellátásra kötött megállapodás 2. pontjának 

módosításához az alábbiak szerint: „2. Jelen szerződést a felek határozott időre kötik, 2022. 05. 01. 

napjától a praxis betöltéséig, de legfeljebb 2022. október 31. napjáig.”, valamint az 1. számú 

mellékletében szereplő rendelési idők 2022. június 9. napjától történő módosításához jelen határozati 

javaslat mellékletét képező módosító megállapodás szerinti tartalommal. 

2. felhatalmazza a polgármestert a KENSZIMANK Egészségügyi és Szolgáltató Betéti 

Társasággal kötött módosító, valamint módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egészségügyi 

feladatok ellátására irányuló megállapodás aláírására. 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2022. június 30. 

 

Veres Zoltán: Felteszem szavazásra a 2-es számú határozati javaslatot. Kérem, hogy szavazzunk ennek 

az elfogadásáról. 

 

A szavazás eredménye     5     igen     0      nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 164/2022. (VI.08.) határozata a 31. számú felnőtt háziorvosi 

körzettel kapcsolatos egyes döntésekről 

 

I. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. a 128/2022. (V.23.) és 129/2022. (V.23.) határozatait visszavonja. 

2. az Ambulance Medical Kft. szerződés megkötésére vonatkozó határidők módosítására irányuló 

kérelmét visszautasítja. 

3. Az Ambulance Medical Kft-vel 2022. február 15. napján megkötött VIII/19-6/2022 

Előszerződésben foglaltak teljesülésének elmaradása okán az előszerződés hatályát veszíti. 

4. Nem köt egészségügyi feladat ellátási és használati szerződést az Ambulance Medical Kft-vel. 

5. Felkéri a Polgármestert az Ambulance Medical Kft. értesítésére. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2022. június 30. 

 

Veres Zoltán: Következő a 3-as számú határozati javaslat. Kérem, hogy szavazzunk ennek az 

elfogadásáról. 

 

A szavazás eredménye      5    igen     0      nem    0     tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 165/2022. (VI.08.) határozata a 31. számú háziorvosi körzet 

ellátásáról 



 

I. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy 

  

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013 

(IV.30.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében meghatározott 31. számú területi ellátási 

kötelezettséggel működő, felnőtt háziorvosi körzethez tartozó betegek ellátásáról 2022. november 1. 

napjától, saját intézményén a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központon keresztül 

gondoskodik. 

 

2. Felkéri az Intézmény vezetőjét, a körzet ellátásához szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Farkas Tünde igazgató 

Határidő: 2022. október 30. 

4. napirendi pont: 2022. évi civil pályázatok elbírálása 

Veres Zoltán: Áttérünk a következő előterjesztésünkre ez a 4-es 

számú napirendi pont, a 2022. évi civil pályázatok elbírálása. A bizottság kiírta a civil szervezetek 

támogatására vonatkozó pályázati felhívást. Összesen 53 darab program célú és 44 darab működési célú 

pályázat érkezett be. Ami azt gondolom, hogy szép számnak mondható. Ehhez kapcsolódóan is 

köszönjük az irodának a munkát, amit elvégeztek, illetve ennek az értékelését és az előterjesztésnek az 

elkészítését. Döntenünk kell a civil szervezetek támogatásáról program célú és működési célú formában, 

illetve döntenünk kell az alapítványok támogatásáról is. Az alapítványok támogatásáról a Képviselő-

testület dönt, a bizottságnak az előterjesztése alapján. Felmerültek itt bizonyos kérdések az 

előterjesztéshez kapcsolódóan. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e bármi kérdés vagy észrevétel? 

Sáli Annamária: Én köszönöm. Nekem egy olyan ügyrendi javaslatom lenne, hogy ezen az ülésen csak 

az alapítványokról szavazzunk. Ez, ha jól tudom a 4-es és a 7-es határozati javaslat és amennyiben 

megtudtuk ismerni, be tudtunk tekinteni a pályázatokba, hétfőn szavazzunk a többi határozati 

javaslatról. 

Veres Zoltán: Köszönöm a javaslatot. Az ügyrendi javaslatról természetesen szavazni fogunk. Ezelőtt 

kérdezném az irodát és az előterjesztőt. 

Gyuris Gabriella: Nem! Szerintem még egyről kéne szavazni! Ahogy az előterjesztésben szerepel, 

hogy gazdasági társaság általi pályázat nem érkezett, és az iroda javasolja, hogy az 1.000.000 forint 

legyen átcsoportosítva a program pályázatok általi felosztásban. Erről is dönteni kéne. Köszönöm. 

Veres Zoltán: Ez az 1-es számú határozat. Alpolgármester Urnak van bármi észrevétele? 

Szücs Balázs: Én is nagyon fontosnak tartom, hogy az első szó a köszöneté legyen. Köszönöm az 

irodának és a kabinetem munkatársának is a feldolgozást. Minden évben ez egy nagy feladat. Hiszen 

tényleg összesen 97 pályázat érkezett, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jelentős szám. Ezek közül 

az előterjesztésben 61 pályázatra tettünk javaslatot. Közel kétharmadát tudjuk valamilyen módon 

támogatni és körülbelül az egyötödét pedig mind működésre, mint programra is tudjuk támogatni. És 

kérem majd a bizottság tagjait, hogy támogassák az előterjesztést. Azt kell, hogy lássuk, hogy eléggé. 

Tehát nagyon sokan nem válaszoltak a hiánypótlásra. Ez sajnos a kizárást jelentette a pályázat 

elbírálásakor. Illetve sajnos jó néhány szervezetnél forráshiány volt, amit nem tudtunk elfogadni és 

akármennyire is szerettük volna civil szervezeteket tájékoztatni arról, hogy milyen programok és milyen 

költségeket lehet elszámolni, sajnos néhány olyan pályázatnál is - és ez az előterjesztésben is szerepel - 

nem lehet elszámolni. Nem tudjuk elszámolni, értékhatáron túl van, közbeszerzési határon túl van. Tehát 

ezek is mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy ez az előterjesztés kialakuljon. Azt szeretném jelezni, és 

mégis csak, megint csak meg szeretném köszönni a Humánszolgáltató Irodának a munkáját. Különösen 

Nyári Petrának, aki most nincs itt, hogy tartottunk civil szervezetek számára egy fórumot is, ami 

kifejezetten ezekre a pályázatokra fókuszált. És az idei évtől kezdve szeretnénk elindítani egy új típusú 

szerződést is. És itt is némi ráncfelvarrás történt a szerződésekben. Ezeknek az egyik nagyon fontos 



része az, hogy szeretnénk, hogyha ezekről az eseményekről mihamarabb értesüljön is az önkormányzat. 

És szeretnénk erről minél több hírt adni. Úgy, hogy nagyon remélem, hogy a következőkben meg tud 

valósulni, és nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő időben számos olyan esemény lesz, amelyre el 

tudunk menni és ott tudunk lenni és tényleg gazdagodik általa a kerület. Köszönöm szépen. 

Veres Zoltán: Köszönöm a kiegészítést. Igen, egy pillanat! Én is üdvözölném, hogyha program célú 

támogatásoknál az érintett felek, azok értesítenék az Önkormányzat, adott esetben a bizottságnak a 

tagjait is, amikor azok megtartásra kerülnek. Hiszen mégiscsak a mi támogatásunkkal és a 

közreműködésünkkel kerül az megtartásra. Megadom a szót a Képviselő Asszonynak, majdnem 

Alpolgármester Asszonyt mondtam. 

Sáli Annamária: Köszönöm. Nekem csak egy kérdésem lenne, hogy nagyon sok pályázat nem tudta a 

hiánypótlást teljesíteni vagy részben, hogy tudjuk-e hogy ennek mi az oka? Vagy van-e valami tipikus 

ok, ami miatt nem sikerült ilyen sok mindenkinek. És nem tudom, hogy a jövőben esetleg tudnánk-e 

valami segítséget nyújtani, akár ilyen fórum keretében, mert szerintem ezt feltűnően sokan nem tudták 

teljesíteni. 

Szücs Balázs: Elkezdtünk a szakirodával dolgozni a pályázatoknak a digitális beadásán. Tehát 

szeretnénk azt, hogy minél inkább ez online legyen. Ez folyamatban van még. Hiszen nem olyan 

egyszerű, különösen a GDPR-nak, egyéb más jogszabályoknak is meg kell felelni. De szeretnénk azt, 

hogy jövőre ez már online legyen. Ahogy én hallottam és a szakiroda is, hogyha megerősít ebben, 

néhányszor nem lehetett őket elérni. Nem válaszoltak e-mailekre. Ugye kaptak leveleket is, ezeket a 

leveleket jó néhányszor nem vették át. Nagyon sajnáljuk. Hiszen próbáltuk felvenni velük a kapcsolatot 

is. Tehát tényleg mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez ne legyen. De itt nagyon sokszor ugye 

a program és a költségvetés közti anomáliák voltak. Jó néhány esetben mondjuk úgy pályáztak 

programra, hogy például eszközöket vásároltak, ami ugye, hát nem feltétlenül erről szól. És hát nagyon 

sok helyen azt hiszem inkább a költségvetéssel voltak problémák. Hogy vagy nem volt megalapozott 

vagy a készülő programmal nem volt összhangban. Úgy, hogy ezek voltak igazából a problémák. 

Veres Zoltán: Köszönöm szépen. A digitális beadáshoz kapcsolódóan, azért ezt megjegyezném, hogy 

egy komoly ráncfelvarrás igényeltetik a mi honlapunknál is, illetve a honlap mögött található 

informatikai rendszernél. Hiszen, akár a szomszéd kerületben is sok mindent be lehet adni már, 

önkormányzati e-kapun keresztül. És ott is vannak GDPR kérések, úgy, hogy ez nagyon jó lenne, hogy 

ha ez megvalósulna. Hiszen az önkormányzatnál a honlapnak és az informatikai fejlesztésnek 

köszönhetően nagyon sok probléma, az megszűnne. És nagyon könnyedén tudnánk haladni előre. 

Például, hogy exportálni lehetne ezeket az adatokat egy gombnyomásra és sokkal könnyebb lenne az 

összehasonlítás az irodáknál is. Köszönöm. Van egy ügyrendi kérdés, az ügyrendi kérdésről fogunk 

először szavazni. Az pedig azt tartalmazza, hogy az egyesületeket érintő napirendi pontokról, így a 2-

ről, 3-ról, 5-ről és a 6-ról most nem fogunk dönteni. Azt elhalasztjuk a következő ülésünkre, amire jövő 

héten hétfőn fog sor kerülni. Azt megelőzően betekintést biztosítunk a bizottság tagjai részére. De most 

mindenképpen szavazni fogunk az 1-es, 4-es és a 7-es, az alapítványok támogatásához kapcsolódó 

határozati pontokról. Helyesen fogalmaztam meg? Jó, akkor szavazásra teszem fel az ügyrendi 

javaslatot. Kérem a bizottság tagjait, hogy akik ezzel egyetértenek, szavazzanak róla. 

A szavazás eredménye     5    igen      0        nem     0      tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 166/2022. (VI.08.) határozata ügyrendi javaslat 

elfogadásáról 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja Veres Zoltán bizottsági elnök javaslatát a 

„2022. évi civil pályázatok elbírálása” tárgyú napirendi ponthoz tartozó 1-es, 4-es és 7-es határozati 

javaslatok ülésen történő szavazásáról és a 2-3-as, illetve 5-6-os határozati javaslatok következő 

bizottsági ülésen, 2022. június 13-án történő szavazásáról. 

Felelős:      Veres Zoltán bizottsági elnök  

Határidő:   azonnal 



Veres Zoltán: Szavazásra teszem fel az 1-es számú határozati javaslatot, mely azt tartalmazza, hogy a 

2022. évi program célú civilpályázat keretét 1.000.000 forinttal megemeljük. Kérem, hogy ennek 

elfogadásáról, szavazzunk most! 

A szavazás eredménye     5     igen     0      nem    0     tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 167/2022. (VI.08.) határozata a 2022. évi program célú civil 

pályázat keretösszegének emeléséről 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a 67/2022 (III.29.) határozatával elfogadott gazdasági 

szereplő bevonásával megvalósítandó programpályázati felhívásban megjelölt 1.000.000 Ft 

keretösszeget - beérkezett pályázat hiányában - átcsoportosítja és a 2022. évi program célú civil pályázat 

keretét 1.000.000 Ft-tal, azaz 13.000.000 Ft-ra megemeli. 

Felelős: Veres Zoltán bizottság elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Veres Zoltán: Szavazásra teszem fel a 4-es számú határozati javaslatot. Ez a civil szervezetek 

programjai támogatására kiírt 2022. évi pályázat keretében, alapítványok részéről beérkezett érvényes 

pályázatok tekintetében felsorolt pályázókat javasolja a Képviselő-testületnek. Kérem, hogy a 4-es 

számú határozati javaslatról szavazzunk! 

 

A szavazás eredménye     5     igen      0     nem    0     tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 168/2022. (VI.08.) határozata a 2022. évi program célú 

alapítványi civil pályázatokra vonatkozó javaslatról 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy 

1. a civil szervezetek programjainak támogatására kiírt 2022. évi pályázat keretében alapítványok 

részéről beérkezett érvényes pályázatok tekintetében az alábbi támogatási összegek megítélését 

javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

 Pályázó neve Javasolt támogatás összege 

a)  Állatorvosok az állatvédelemért Országos 

Alapítvány 

 

200 000 Ft 

Megjegyzés: A költségtervben megjelölt 

fenntartási és üzemeltetési anyagok 

költsége a támogatás terhére nem 

számolható el. 

b)  Musica Sonora Alapítvány 

 

300 000 Ft 

 

c)  PILLANAT Művészeti Alapítvány 

 

400 000 Ft 

 

d)  Ars Sacra Alapítvány 

 

300 000 Ft 

 

e)  Radnóti Színházért Alapítvány 

 

300 000 Ft 

 

f)  Menhely Alapítvány 600 000 Ft 

g)  Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány 

 

300 000 Ft 

 

h)  Astangajóga Oktatási és Kulturális Közhasznú 

Alapítvány 

 

210 000 Ft 

 

i)  Vándor Sándor és Révész László Emléke 

Alapítvány 

 

500 000 Ft 

 



j)  Mentés Másként Alapítvány 

 

360 000 Ft 

 

k)  Alapítvány a Budapesti Dohány utcai 

Zsinagógáért 

 

400 000 Ft 

 

l)  Conventus a Jövőért Alapítvány 

 

600 000 Ft 

 

m)  Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítvány 

 

290 000 Ft 

 

 

 

2. a civil szervezetek programjainak támogatására kiírt 2022. évi pályázat keretében alapítványok 

részéről beérkezett alábbi pályázatok tekintetében nem javasolja a támogatást: 

 

 Pályázó neve Elutasítás oka 

a)  Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány 

 

forráshiány 

b)  Kis Távolságok Városa Alapítvány 

 

forráshiány 

c)  Deutsch Róbert Emlékalapítvány 

 

A hiánypótlást késedelmesen teljesítette. 

d)  Közép-Európa Táncszínház Alapítvány 

 

A hiánypótlást részben teljesítette. 

e)  Alapítvány a Fészek Művészklubért 

 

A hiánypótlást részben teljesítette. 

f)  Palánta Sorsfordító Alapítvány 

 

A hiánypótlást részben teljesítette. 

g)  Alternatíva Alapítvány a gyermekek és fiatalok 

kiegyensúlyozott egészséges fejlődéséért 

 

A hiánypótlást nem teljesítette. 

 

Felelős: Veres Zoltán bizottság elnöke 

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés 

 

Veres Zoltán: Szavazásra teszem fel a 7-es számú határozati javaslatot. Civil szervezetek működésének 

támogatására kiírt 2022. évi pályázat keretében, alapítványok részéről beérkezett érvényes pályázatok 

tekintetében. Kérem, szavazzunk a 7-es számú határozati pontról. 

 

A szavazás eredménye      4    igen      0     nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 169/2022. (VI.08.) határozata a 2022. évi működési célú 

alapítványi civil pályázatokra vonatkozó javaslatról 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, 

Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy 

1. a civil szervezetek működésének támogatására kiírt 2022. évi pályázat keretében alapítványok 

részéről beérkezett érvényes pályázatok tekintetében az alábbi támogatási összegek megítélését 

javasolja a Képviselő-testületnek:  

 Pályázó neve Javasolt támogatás összege 

a) India Klub Alapítvány 

 

300 000 Ft 

 

b) REN-Ro Alapítvány az Elesettekért 

 

450 000 Ft 

 

c) Belvárosi Gyülekezet Alapítvány 

 

400 000 Ft 

 



d) Menhely Alapítvány 

 

300 000 Ft 

 

e) Conventus a Jövőért Alapítvány 

 

490 000 Ft 

 

f) "Alternatíva" Alapítvány a gyermekek és fiatalok 

kiegyensúlyozott egészséges fejlődéséért 

 

450 000 Ft 

 

g) Mentés Másként Alapítvány 

 

100 000 Ft 

Megjegyzés: A támogatás csak az 

egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozó 

adminisztrációs munkatárs bérére 

használható fel. 

 

2. a civil szervezetek működésének támogatására kiírt 2022. évi pályázat keretében alapítványok 

részéről beérkezett alábbi pályázatok tekintetében nem javasolja a támogatást: 

 Pályázó neve Elutasítás oka 

a) Arany Liliom Alapítvány 

 

A pályázat hiányos és nem 

megalapozott. 

b) Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány 

 

 

forráshiány 

c) Musica Sonora Alapítvány 

 

A figyelembe vehető támogatási igény 

alacsony összege (20.000 Ft) miatt nem 

javasolt a támogatás. 

d) Ars Sacra Alapítvány 

 

forráshiány 

e) Kis Távolságok Városa Alapítvány 

 

forráshiány 

f) Stúdió Alapítvány 

 

A kérelem és a költségterv nincs 

összhangban egymással.  

g) Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítvány 

 

A kérelem és a költségterv nincs 

összhangban egymással. 

h) Astangajóga Oktatási és Kulturális Közhasznú 

Alapítvány 

forráshiány 

i) Alapítvány a Fészek Művészklubért 

 

Hiánypótlást részben teljesítette. 

 

 

Felelős: Veres Zoltán bizottság elnöke 

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés 

 

Veres Zoltán: Szavazás után szeretnék arra javaslatot tenni, hogy akár a nyílt ülésnek a végén vagy a 

bizottsági ülésnek a végén, azt azért beszéljük meg, hogy milyen formában történjen a betekintés. Akár 

Alpolgármester Úr jelenlétében az irodán, közösen vagy egyéni formában, hogy esetleg megküldésre 

kerülhet. Parancsoljon! 

 

Gyuris Gabriella: Nem tudom, hogy azt kérdeztem Aljegyző Asszonytól, hogy van-e mód és lehetőség 

arra, hogy esetleg a bizottság hétfőn, ha kihelyezett ülést tartana az irodán, akkor egy kalap alatt meg 

lehetne a kettőt, hogyha ez megfelel. Szívesen. 

 

Veres Zoltán: Mennyi idő szükséges az áttekintésre? 

 

Gyuris Gabriella: Hát attól függ, hogy hány pályázatba szeretnének belenézni. De nyilván, ha 

megbeszéljék, a fenti termet lefoglalom. 

 



Veres Zoltán: Van-e olyan pályázati anyag, amelyet kifejezetten szeretne megtekinteni? 

 

Sáli Annamária: Nekem van néhány, de a többi bizottsági tag is biztos, hogy. 

 

Veres Zoltán: A javaslat az jó. Viszont én azt gondolom, hogy bár attól függ, hogy milyen hosszúra 

tervezzük a bizottsági ülést és, hogy ha ők előtte ott megszeretnék tekinteni, akkor, lehet, hogy az terhes 

és nem megfelelő. Én nyitott vagyok erre a megoldásra is. 

 

Gyuris Gabriella: Azt is lehet, hogyha megvannak azok a pályázatok, amelyiket külön meg szeretné 

nézni a bizottság, akkor azokat előkészítjük. Ez gyorsítja dolgot. 

 

Veres Zoltán: Illetve hány órakor lesz a bizottsági ülésünk? 

 

Prógli Katalin: Hétfőn? Három órakor. 

 

Szücs Balázs: Az a baj, hogy én biztos nem tudok azon részt venni. Ez a legnagyobb baj nekem. 

 

Veres Zoltán: Részt szeretne venni. 

 

Szücs Balázs: Hát jó lenne, ha már civil pályázatokról beszélünk. Úgy, hogy most egy kicsit 

megkavarta. 

 

Veres Zoltán: Én arra is javaslatot tettem volna, hogy kinyitunk egy idő ablakot, hogy 10:00-tól be 

lehet tekinteni a bizottsági ülésig. Aki szükségesnek tartja, akkor megtekinti ezeket és utána 

megtekintjük. De, ha bármely más bizottsági tag ezen a héten szeretné megtekinteni, akkor arra van-e 

lehetőség vagy egyénileg jelentkezzen? Közösen tekintsük meg vagy egyénileg mindenki jelentkezzen? 

 

Pleva Dániel: Az a baj, hogy nem tudom, hogy aznap hogy fogok végezni.   

 

Dr. Nagy Erika: De szerintem ugyan úgy lehetősége van a bizottság bármelyik tagjának, eddig is 

lehetősége volt megtekinteni. Ezt a lehetőséget nem vesszük el a bizottsági tagoktól. Amennyiben 

viszont szeretnének szervezetten vagy időablakkal, vagy bármilyen módon, arra abszolút nyitottak 

vagyunk. Jó? De be lehet jelentkezni az irodán, meg lehet tekinteni az anyagokat. 

 

Gyuris Gabriella: Nyilván nem kell bejelentkezni. Tehát a munkaidőben ott vagyunk. Tehát bármikor, 

amikor bejönnek, én el fogom helyezni a titkárságon ezeket a pályázatokat, ha esetleg nem vagyok ott 

és akkor, amikor jó. 

 

Sáli Annamária: Szerintem ez lenne a jó, és akkor egyénileg. 

 

Veres Zoltán: Egyénileg. 

 

Szücs Balázs: És akkor a következő ülés, az akkor? 

 

Veres Zoltán: Jövő héten, hétfőn. 

 

Gyuris Gabriella: Három órakor. 

 

Szücs Balázs: Én sajnos, akkor nem érek rá Elnök Úr! De mondjuk, ha egy olyan dél körül az jó tud 

lenni a többieknek? 

 

Veres Zoltán: Ma mennek ki a meghívók. 

 

Dr. Nagy Erika: Azt meg tudjuk oldani. 

 

Garai Dóra: Nekem nem jó, nem fogok visszaérni csak később. 

 



Szücs Balázs és Veres Zoltán: Dél? 

 

Garai Dóra: Nem jó. 

 

Pleva Dániel: Nekem is elég problémás. 

 

Garai Dóra: Én biztos, hogy nem tudom eltolni. Maximum nélkülem megy le. 

 

Sáli Annamária: Én arra gondoltam, hogy ha kérdésünk van előtte tudunk veled beszélni. 

 

Dr. Nagy Erika: Igen. 

 

Veres Zoltán: Ha így jó, Alpolgármester Úr esetleg tud válaszolni? 

 

Szücs Balázs: Jó és itt vagyok. 

 

5. napirendi pont: Egyebek 

 

Veres Zoltán: Nincs nyitott kérdésünk úgy, hogy akkor áttérünk az 5-ös számú napirendi pontunkra. 

Az Egyebek. Kérdezem, hogy az egyebeken belül van-e bárkinek kérdése vagy észrevétele? Úgy látom, 

hogy az egyebeken belül senkinek nincs semmi észrevétele. Köszönöm szépen! Mielőtt bezárnánk, a 

nyílt ülést egy bejelentést teszek. Devosa Gábor képviselő úr távolléte okán, Sáli Annamária lesz, aki 

hitelesíteni fogja a jegyzőkönyvet.  

 

Az elnök bezárja a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság rendkívüli nyílt ülését 14 óra 39 

perckor.  

 

A Bizottság 2022. június 8-ai nyílt ülésén 152-169. szám alatt hozott határozatot. 
   

 

- kmf  - 

                          

                        Sáli Annamária            Veres Zoltán 

   Bizottsági tag                                        Bizottsági elnök 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Budapest, 2022. június 8. 

 

 

 

Prógli Katalin 

jegyzőkönyvvezető 


