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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága 2022. szeptember 19-ei 14 óra 03 perckor 

megtartott rendes nyílt üléséről 

 

Jelen vannak: Veres Zoltán Bizottság elnöke 

  Devosa Gábor Bizottság tagja 

Garai Dóra Bizottság tagja 

Sáli Annamária Bizottság tagja 

Bibók Erzsébet Franciska Bizottság tagja 

Bakonyi Karola Bizottság tagja 

 

Meghívottak, vendégek: 

Szücs Balázs alpolgármester 

Tóth László jegyző 

Gyuris Gabriella Humánszolgáltató Iroda irodavezető 

Farkas Tünde Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ igazgató 

Nemes Erzsébet Pénzügyi Iroda irodavezető 

Prógli Katalin jegyzőkönyvvezető 

Dr. Decastello Alice MOK Budapesti Területi Szervezete választókerületi elnök 

Gallai Renáta Katalin Kabinet Turizmus és Kulturális fejlesztési referens 

Reményi Noémi Kabinet kabinetvezető-helyettes 

Demeter Tamás állampolgár 

 

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

szeptember 19-ei rendes nyílt ülésén. Az elnök megállapítja, hogy a bizottság 6 fővel 

határozatképes. Pleva Dániel igazoltan maradt távol az üléstől. 

 

Tóth László jegyző tájékoztatja a bizottságok, hogy az előzetesen kiküldött meghívóval 

ellentétben a zárt ülés keretében a testületi előterjesztések megtárgyalása keretében ne tárgyalja 

a 30-as számú testületi napirendi pontot. Az előterjesztésre tévesen került fel a bizottság, mint 

véleményező. 

 

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 203/2022. (IX.19.) határozata 

napirendről 

Javasolt napirendi pontok: 

1.) Javaslat a 6. számú területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi körzet 

feladatellátásával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Gyuris Gabriella Humánszolgáltató Iroda vezetője 

2.) Javaslat a 31. számú területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi körzet 

feladatellátásával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Gyuris Gabriella Humánszolgáltató Iroda vezetője 

3.) Gólem Színház Közhasznú Egyesület közszolgáltatási szerződésen alapuló 



beszámolója 

Előterjesztő: Gyuris Gabriella Humánszolgáltató Iroda vezetője 

4.) Nemesfémművesek és Kapcsolódó Szakmák Országos Egyesületének együttműködési 

megállapodáson alapuló beszámolója 

Előterjesztő: Gyuris Gabriella Humánszolgáltató Iroda vezetője 

5.) Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2023. évi fordulójához 

Előterjesztő: Gyuris Gabriella Humánszolgáltató Iroda vezetője 

6.) Egyéb 

7.) Testületi előterjesztések megtárgyalása 

 

Zárt ülés keretében:  

8.) Szerzerződésmódosítási kérelem üdülési pályázathoz kapcsolódóan 

Előterjesztő: Gyuris Gabriella Humánszolgáltató Iroda vezetője 

 

1. napirendi pont: Javaslat a 6. számú területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt 

háziorvosi körzet feladatellátásával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára 

 

Veres Zoltán: Rátérünk az 1-es számú napirendi pontra, ez a javaslat a 6-os számú területi 

ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi körzet feladat ellátásával kapcsolatos egyes 

döntések meghozatalára. Kérdezem az irodát, hogy az iroda részéről van-e kiegészíteni van az 

előterjesztéshez? 

 

Gyuris Gabriella: Köszönöm szépen, nincs. 

 

Veres Zoltán: Köszönöm. Megnyitom a vitáját a napirendnek. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy bárkinek van-e észrevétele vagy kérdése az előterjesztéshez? Amennyiben nincs, 

felteszem szavazásra a határozati javaslatokat. Két határozati javaslat van, elsőként az egyes 

számról szavazzunk. Kérem szavazzunk ennek az elfogadásáról. 

 

A szavazás eredménye    6    igen      0     nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 204/2022. (IX.19.) határozata a 

„Gyógyír” Háziorvosi Betéti Társasággal kötött egészségügyi feladat-ellátási és használati 

szerződés megszüntetéséről 

 

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

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy 
 

1. hozzájárul a „Gyógyír” Háziorvosi Betéti Társasággal (1081 Budapest, II. János Pál 

pápa tér 16. II./17., cégjegyzékszám: 01-06-211652, adószám: 28327868-1-42, 

képviseli: Dr. Megyeri Katalin) 2003. december 15. napján kötött egészségügyi feladat-

ellátási szerződés, és annak elválaszthatatlan részét képező használati szerződés 2022. 

december 31. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 

 



2. felkéri a Polgármestert a feladat-ellátási és használati szerződés megszüntetésének 

aláírására. 

 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2022. október 15. 

 

Veres Zoltán: Szavazzunk a kettes számú határozati javaslatról. Kérem, szavazzunk! 

 

A szavazás eredménye      6    igen       0    nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 205/2022. (IX.19.) határozata a 6. 

számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról 

 

 

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

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy 

  

1. felkéri a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot, hogy Budapest 

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

(IV.30.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében meghatározott 6. számú területi 

ellátási kötelezettséggel működő, felnőtt háziorvosi körzethez tartozó betegek 

ellátásáról 2023. január 1. napját követően gondoskodjon. 

 

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

megtételére.  

 

Felelős: Farkas Tünde igazgató 

Határidő: 2022. december 31. 

 

2. napirendi pont: Javaslat a 31. számú területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt 

háziorvosi körzet feladatellátásával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára 

 

Veres Zoltán: Áttérünk a 2-es számú napirendi pontra, ez a javaslat a 31-es számú területi 

ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi körzet feladat ellátásával kapcsolatos egyes 

döntések meghozatalára. Ez a háziorvosi körzet idén már sokszor volt a bizottság előtt. 

Kérdezem az irodát, hogy van-e bármi észrevétel, kiegészítenivaló, illetve mit kell tudnunk az 

előterjesztésről és a szavazásról.  

 

Gyuris Gabriella: Köszönöm szépen Elnök Úr a szót! Igen kiegészíteném az előterjesztést is. 

Némi magyarázatra szorul, jól emlékszik Elnök Úr, hogy ez a praxis ez már többször volt 

napirenden a bizottság előtt. Dr. Szomor Zsuzsanna először a praxis eladását jelentette be, mert, 

hogy a XVI. kerületben egy másik praxisjogot szerzett. Ezt követően egy lakossági bejelentés 

kapcsán, ez az a körzet ahol a lakosság részéről bejelentés érkezett, hogy egy ismeretlen, 

magyarul nem beszélő úriember üldögél a körzetbe. A rendelési időt fel kellett függeszteni, 

mert valóban a helyszíni szemlén megállapítottuk, hogy Szergej doktor ült Szomor Zsuzsanna 

székében. Aki valóban, hát igencsak csekély mértékben beszélt magyarul. Ezt követően ugye a 

doktornő figyelmét az iroda felhívta arra, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségének eleget 

kell tennie, és hogy a helyettesítési rend, az nem így történik. A doktornő részére a praxisjog 

rendezésének ideje október 31-ével lejár. A nyár folyamán a doktornő jelezte az irodán hogy, 

meggondolta magát, és amennyiben az önkormányzat mégis kötne vele újabb szerződést, akkor 

ő ismételten szeretne praxisjogot szerezni ebben a 31-es praxisban. Nyilván ez a bizottságnak 



a hatásköre, hogy támogatja-e a doktornőnek az ismételt praxis szerzését. Arról szeretném 

tájékoztatni a bizottságot, hogy a háziorvosi rendszer és annak átalakítását tárgyalta - még úgy 

május magasságában - a vezetői értekezleten a Polgármester Úr által vezetett politikai 

egyeztetés. Amikor is az a döntés született, hogy induljon el az iroda abba az irányba, hogy a 

jelenlegi orvosi praxis számolt csökkentsük. Vonjunk össze körzeteket annak érdekében, hogy 

a VII. kerületi praxisok hát vonzóbbak legyenek a fiatal orvosoknak. Mert, hogy ez a probléma, 

hogy a lakosságszámhoz viszonylag sok az orvosi praxis. Igy kevés kártyaszám tartozik egy 

orvosi praxishoz. Ilyen 7 800, amiből pedig nem éri meg üzemeltetni a praxisokat. Jelenleg 

most itt a 31-es körzet esetében lehetőség lenne - ha a bizottság úgy döntene, hogy mégsem 

szeretne szomorú Zsuzsával újabb szerződést kötni - a 31-es és a 32-es praxisnak az 

összevonására. Ugye a 32-es már régóta betöltetlen, üres. Ez a Vedres doktornőnek volt a 

körzete, aki sajnos elhalálozott, és így hogy, ha két praxis összevonásra kerülne, akkor talán 

könnyebben találnánk egy fiatal, dinamikus orvost. Ez mondjuk összhangban van azzal a 

törekvéssel, hogy minden érdeksérelem nélkül csökkentsük a praxis számát. Tehát ez a két 

alternatíva és ebben kérném a bizottságot, hogy döntsön, illetve ha van kérdés, akkor szívesen 

válaszolok köszönöm. 

 

Veres Zoltán: Köszönöm szépen a kiegészítést és a tájékoztatást. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy van-e kérdés vagy észrevétel? 

 

Bakonyi Karola: Én szeretném megkérdezni, hogy szabad-e megkérdezni Főorvos 

Asszonytól, hogy neki mi a véleménye erről. 

 

Dr. Decastello Alice: Köszönöm szépen. Decastello Alíz vagyok a kamara elnöke, a VII. 

kerületi kamara elnöke, ilyen minőségben vagyok itt. Azért mondom el, ha valaki nem tudná 

és ellenőrző főorvos vagyok. Én azt gondolom, hogy hát nagyon ésszerű az, hogy a körzeteket 

összevonják. Azt nem tudom, hogy így összevonva mennyi létszám adódna? 

 

Gyuris Gabriella: Körülbelül 1600-1700-as kártyaszám. De az is szóba került, ebben a 

körzetben, ahol ez a két praxis van - még működik három másik doktornő, egy doktor úr és két 

másik doktornő – és nyilván ebben az irányba indulunk el. Először is megkérdezzük, hogy 

valaki ebből a kártyaszámból kíván-e átvenni. És azért az ideális, az az 1200, 1300. Az 1500 

önmagában egy kicsit sok, de azt mondom, hogy az ott szétosztható, illetve azért nem tudok 

pontos számot adni, mert miután egy éve helyettesítéssel látják el a Szomor Zsuzsa körzetét, 

tehát ő saját maga csak egy héten kétszer-háromszor, illetve, hogy ilyen kalamajkák voltak, 

nagyon sokan elmentek a doktornőtől máshová. 

 

Dr. Decastello Alice: Én azt nagyon tudnám támogatni, hogy azok a doktorok is kapjanak 

kártyaszámot, vagyis kapjanak betegszámot, akiknek kevés ugyanabban a körzetben. Mert az 

az anomália, hogy egyik helyen 1500 vagy 1600 van, a másikban 700 vagy 800 az nem egy 

egészséges dolog. És hosszútávon meg különösképpen nem egészséges dolog. Úgyhogy én 

támogatom., ha meg tudjuk oldani így, akkor azt még inkább támogatnám. Nagyon szépen 

köszönöm és akkor, hogyha nem tetszenek haragudni, én ennek a 2. pontnak a végén, én el is 

távoznék. Köszönöm szépen. 

 

Veres Zoltán: Köszönjük szépen, hogy eljött és köszönjük a az észrevételeket, a kérdéseket is. 

A napirendi pontnál, a határozati javaslatok között hat határozati pont van. Ebből az első két 

pont vonatkozik arra, hogy elutasítjuk a szerződéskötést és arról döntünk, hogy a Bischitzen 

keresztül fogjuk ellátni, gondoskodni a szolgáltatásról. Így az első két határozati javaslatnál 

abban az esetben, ha így döntünk, ahogy a szakiroda és az irodavezető asszony is javasolta, 

illetve amiről az egyetértés az imént szólt, akkor az első két pontot kell elfogadnunk és 

értelemszerűen a többi az pedig elutasításra kerül. Ez alapján felteszem szavazásra az egyes 



számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzunk ennek az elfogadásáról. 

 

 

A szavazás eredménye    6     igen      0     nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 206/2022. (IX.19.) határozata a 31. 

számú területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásáról 

 

 

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

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. dr. Szomor Zsuzsannával, illetve az általa képviselt gazdasági társasággal nem kíván 

egészségügyi ellátási szerződést kötni a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek 

kialakításáról szóló 19/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott 

31. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon jelen döntés dr. Szomor Zsuzsanna részére 

történő továbbításáról. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2022. szeptember 19. 

 

Veres Zoltán: Felteszem szavazásra a 2-es számú határozati javaslatot. Szavazzunk ennek is 

az elfogadásáról. 

 

A szavazás eredménye     6     igen      0     nem    0     tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 207/2022. (IX.19.) határozata a 31. 

számú területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásáról 

 

 

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

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2013 (IV.30.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében meghatározott 31. számú területi 

ellátási kötelezettséggel működő, tartósan betöltetlen felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról 2022. 

november 01. napjától a praxis betöltéséig, vagy további, feladat-ellátásra vonatkozó döntés 

meghozataláig saját intézményén, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központon 

keresztül gondoskodik. 

2. Hozzájárul, hogy a praxishoz tartozó betegek ellátásáról a Bischitz Johanna Integrált 

Humán Szolgáltató Központ a határozati javaslat 1. pontjában meghatározott időtartam alatt 

helyettesítés útján gondoskodjon. 

 

3.  Felkéri és felhatalmazza az Intézmény igazgatóját a háziorvosi körzet ellátásához 

kapcsolódó intézkedések megtételére. 

 



4. Jelen határozat hatályát veszti, amennyiben a praxisjog elidegenítésére jogosult személy 

a praxisjogát 2022. október 31. napjáig elidegeníti. 

 

Felelős:  

A határozati javaslat 1-2 pontja tekintetében: Niedermüller Péter polgármester 

A határozati javaslat 3. pontja tekintetében: Farkas Tünde igazgató 

Határidő: 2022. október 31. 

 

Veres Zoltán: Így a továbbiak, értelemszerűen azok elutasításra fognak kerülni. Felteszem 

szavazásra a 3-as számú napirendi javaslatot vagy határozati javaslatot. Kérem. szavazzunk 

erről. 

A Bizottság Elnöke téves szavazás miatt kérte a szavazás törlését és egy új indítását. 

 

A szavazás eredménye     0     igen      6     nem    0     tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 208/2022. (IX.19.) határozata a 31. 

számú területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásáról 

 

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

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. dr. Szomor Zsuzsannával, illetve az általa képviselt gazdasági társasággal egészségügyi 

ellátási szerződést kíván kötni a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 

19/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott 31. számú felnőtt 

háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon jelen döntés dr. Szomor Zsuzsanna részére 

történő továbbításáról. 

 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2022. szeptember 19. 

 

Veres Zoltán: Köszönöm, ezt elutasítottuk. Ugyanígy járunk el a 4-es számú határozati 

javaslattal is. Kérem szavazzunk erről is. 

 

A szavazás eredménye     0     igen       6    nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 209/2022. (IX.19.) határozata 

egészségügyi feladat-ellátási és használati szerződésre vonatkozó előszerződés 

megkötéséről 

 

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

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy  
 

1. Amennyiben az Országos Kórházi Főigazgatóság nyilatkozata alapján nem látszik 

akadálya a feladat ellátási szerződés megkötésének, előszerződést köt dr. Szomor 

Zsuzsanna fogorvos által képviselt gazdasági társasággal az egészségügyi alapellátásról 

és körzeteinek kialakításáról szóló 19/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 



(továbbiakban: Ör.) 1. sz. mellékletében meghatározott 31. számú területi ellátási 

kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan, az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § -a alapján. 

 

2.  Az előszerződés alapján a felek legkorábban 2022. november 1-jei hatállyal jogosultak 

egészségügyi feladat-ellátási és használati szerződést kötni, amennyiben dr. Szomor 

Zsuzsanna a körzetre vonatkozó praxisengedélyt megszerzi. 

 

3. felkéri a Polgármestert az egészségügyi ellátási és használati szerződés megkötésére 

irányuló előszerződés aláírására. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2023. április 30. 

 

Veres Zoltán: Felteszem szavazásra ugyanígy az 5-ös számú határozati javaslatot. Szavazzunk 

erről is kérem. 

 

A szavazás eredménye      0    igen       6    nem    0     tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 210/2022. (IX.19.) határozata az 

egészségügyi feladat-ellátási és használati szerződés megkötéséről 

 

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

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy 

  

1. az előszerződés megkötését, az abban foglaltak teljesülését és a dr. Szomor Zsuzsanna 

háziorvos számára kiadott – az engedélyező szerv határozatával véglegessé vált –

praxisengedély bemutatását követően az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek 

kialakításáról szóló 19/2013 (IV.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. sz. 

mellékletében meghatározott 31. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan, 

legkorábban 2022. november 1-jétől az Ör. 6. melléklete szerinti egészségügyi feladat-

ellátási és használati szerződést köt a dr. Szomor Zsuzsanna háziorvos által képviselt 

gazdasági társasággal. 

 

2. felkéri a Polgármestert a feladat-ellátási és használati szerződés aláírására. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: a praxisengedélyt kiadó engedélyező szerv végleges határozatának bemutatását 

követően azonnal 

 

Veres Zoltán: Szavazzunk az utolsó 6-os számú határozati javaslatról hasonlóképpen. Kérem, 

szavazzunk! 

 

A szavazás eredménye     0     igen     6      nem      0   tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 211/2022. (IX.19.) 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 2023. április 30. 

napjáig. 

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. október 31. 

 

3. napirendi pont: Gólem Színház Közhasznú Egyesület közszolgáltatási szerződésen alapuló 

beszámolója 

 

Veres Zoltán: A következő napirendi pontunk a 3-as számú, a Gólem Színház Közhasznú 

Egyesület közszolgáltatási szerződésen alapuló beszámolójának az elfogadása. A bizottsági 

tagok megkapták az előterjesztést, illetve a beszámolót. A színház részéről van itt valaki, a 

színház képviseletében bárki? Nincs. Kérdezem az irodát, hogy van-e észrevétel vagy 

kiegészítenivaló az előterjesztéshez? 

 

Gyuris Gabriella: Nincsen köszönöm. 

 

Veres Zoltán: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e bárkinek észrevétele vagy 

hozzászólnivalója? Amennyiben nincs, felteszem szavazásra a határozati javaslatot, egy 

határozati javaslat van, a beszámoló elfogadásáról. Kérem szavazzunk erről is,köszönöm. 

 

A szavazás eredménye     6     igen      0     nem    0     tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 212/2021. (IX.19.) határozata a Gólem 

Színház Közhasznú Egyesület közszolgáltatási szerződésen alapuló beszámolója 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a Gólem Színház 

Közhasznú Egyesület közszolgáltatási szerződésen alapuló, 2021. szeptember 1. – 2022. 

augusztus 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámolót. 

Felelős:    Veres Zoltán bizottsági elnök 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont: Nemesfémművesek és Kapcsolódó Szakmák Országos Egyesületének 

együttműködési megállapodáson alapuló beszámolója 

 

Veres Zoltán: Következő napirendi pontunk a 4-es számú, a Nemesfémművesek és 

Kapcsolódó Szakmák Országos Egyesületének együttműködési megállapodáson alapuló 

beszámolója. Kérdezem az irodát, hogy van-e kiegészíteni való az előterjesztéshez? 

 



Gyuris Gabriella: Köszönöm Elnök Úr, nincsen. 

 

Veres Zoltán: Alpolgármester úr részéről sincs. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 

bárkinek részéről kérdés vagy észrevétel? Amennyiben nincs, itt is egy határozati javaslat 

van, felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Kérem szavazzunk ennek az elfogadásáról. 

A szavazás eredménye     6     igen    0       nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 213/2022. (IX.19.) határozata a 

Nemesfémművesek és Kapcsolódó Szakmák Országos Egyesületének együttműködési 

megállapodáson alapuló beszámolójáról 
 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a Nemesfémművesek 

és Kapcsolódó Szakmák Országos Egyesület együttműködési megállapodáson alapuló, 2021. 

július 1. – 2022. július 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló szakmai 

beszámolót. 

Felelős:    Veres Zoltán bizottsági elnök 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2023. évi 

fordulójához 

 

Veres Zoltán: Áttérünk a következő, egyben utolsó nyílt napirendi pontra, az 5-ös számúra, a 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához 

Kérdezem az irodától, hogy van-e kiegészíteni való? 

 

Gyuris Gabriella: Köszönöm Elnök Úr, nincs. 

 

Veres Zoltán: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e bárkinek észrevétele az 

előterjesztéshez kapcsolódóan? Amennyiben nincs, rátérünk a szavazásra. A határozati 

javaslatok között négy darab szavazás van, négy darab határozati javaslat. Először szavazzunk 

az 1-es számú határozati javaslatról. Kérem, szavazzanak! 

 

A szavazás eredménye      6    igen       0    nem    0     tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 214/2022. (IX.19.) határozata a Bursa 

Hungarica pályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. Jóváhagyja Erzsébetváros Önkormányzata csatlakozását a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázat 2023. évi fordulójához. 

 

2. Felkéri a Polgármestert a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához kapcsolódó a határozat mellékletét képező 

Csatlakozási Nyilatkozat aláírására. 

 

 



Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

 

 

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

róla. 

 

A szavazás eredménye      6    igen      0     nem   0      tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 215/2022. (IX.19.) határozata a Bursa 

Hungarica pályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi 

pályázatának keretében Erzsébetváros Önkormányzata által biztosított ösztöndíj rész havi 

mértékét szociális helyzettől függően 13.000,- Ft, 14.000,- Ft, 15.000,- Ft összegben 

határozza meg az alábbiak szerint: 

 

a) Az ösztöndíj rész havi nettó mértéke 15.000,- Ft abban az esetben, ha az egy 

háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 300%-át, 2022-ben a 85.500,- Ft-ot. 

b) Az ösztöndíj rész havi nettó mértéke 14.000,- Ft abban az esetben, ha az egy 

háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 350%-át, tehát az 99.790,- Ft-ot. 
c) Az ösztöndíj rész havi nettó mértéke 13.000,- Ft abban az esetben, ha az egy 

háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 400%-át, vagyis a 114.000,- Ft-ot. 

 

Felelős: Veres Zoltán 

Határidő: 2022. október 3. 

 

Veres Zoltán: Felteszem szavazásra 3-as számú határozati javaslatot, kérem szavazzunk. 

 

A szavazás eredménye     6     igen       0    nem      0   tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 216/2022. (IX.19.) határozata a Bursa 

Hungarica pályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázat „A” és „B” típusú pályázati 

kiírásait a határozat 1. és 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Felelős: Veres Zoltán 

Határidő: 2022. október 3. 

 

Veres Zoltán: Végül a 4-es számú határozati javaslatról kell szavazni, kérem, szavazzunk róla 

 

  



A szavazás eredménye    6      igen     0      nem   0      tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 217/2022. (IX.19.) határozata a Bursa 

Hungarica pályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, 

gondoskodjon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2023. 

évi fordulója pénzügyi fedezetének a 2023. évi költségvetésben történő biztosításáról  1 

500 000,- Ft összeg erejéig. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: 2023. évi költségvetés elfogadása 

 

6. napirendi pont: Egyebek 

 

Veres Zoltán: A nyílt ülés keretén belül a következő az Egyebek. Kérdezem hogy az Egyebek 

között van-e bárkinek észrevétele vagy jegyzőkönyvbe rögzíteni valója?  

 

7. napirendi pont: Testületi előterjesztések megtárgyalása 

 

Veres Zoltán: Amennyiben nincs, akkor rátérünk a testületi előterjesztésekre, a nyílt ülésen 

tárgyalandók megvitatására. Ezek közül az első a testületi ülés 1-es számú napirendi pontja, a 

javaslat a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Kérem 

szavazzunk ennek a tárgyalásáról és az elfogadásáról való javaslatra. 

 

A szavazás eredménye     6     igen      0     nem    0     tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 218/2022. (IX.19.) határozata testületi 

előterjesztések megtárgyalásáról 

 

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

Kulturális és Szociális Bizottsága a ”Javaslat a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet módosítására” című napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra 

és elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Veres Zoltán: A következő a 2-es számú javaslat, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 

Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, 

valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások 

igénybevételének helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Kérem 

szavazzunk, hogy ezt javasoljuk-e tárgyalásra és elfogadásra. 

 

A szavazás eredménye     6     igen     0      nem   0      tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 219/2022. (IX.19.) határozata testületi 

előterjesztések megtárgyalásáról 

 

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



Kulturális és Szociális Bizottsága a „Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 

Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, 

valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások 

igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016. ( II.18.) önkormányzati rendeletének 

módosítására” című napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra 

javasolja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Veres Zoltán: Következő a 3-as számú testületi ülésen, a javaslat az erzsébetvárosi 

Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 20/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ezt javasoljuk egy tárgyalásra és elfogadásra a Képviselő-

testületnek. 

 

A szavazás eredménye     6     igen      0     nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 220/2022. (IX.19.) határozata testületi 

előterjesztések megtárgyalásáról 

 

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

Kulturális és Szociális Bizottsága a „Javaslat az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról 

szóló 20/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására” című napirendi pontot a 

Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester  

Határidő: azonnal 

Veres Zoltán: Következő a 14-es sorszámú, javaslat a Kultúrnegyed katalizátor című 

pályázat kiírására. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezt javasoljuk-e tárgyalásra és 

elfogadásra a Képviselő-testületnek. Indulhat a szavazás. 

A szavazás eredménye      4    igen       0    nem    0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 221/2022. (IX.19.) határozata testületi 

előterjesztések megtárgyalásáról 

 

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

Kulturális és Szociális Bizottsága a „Javaslat "Kultúrnegyed Katalizátor" című pályázat 

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

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester  

Határidő: azonnal 

Veres Zoltán: Kérdezhet Képviselő asszony a szavazás után, mert úgyis nem tartalmilag 

döntöttünk. 

Garai Dóra: Azt akarom kérdezni, hogy az van az előterjesztésbe szakmai elbíráláshoz, hogy 

a bizottság. És, hogy a bizottság is mérlegel a korábbi tevékenység alapján. De a bizottságba 

úgy szoktunk ezekről dönteni, hogy ott van a támogatás összege is, megítéljük, hogy nem ítéljük 

meg. De ez most valami más lesz. Tehát, hogy effektíve itt mi mérlegeljük és szakmai elbírálása 

a Bizottságé lesz, vagy ezt félreértem? 



Veres Zoltán: Kérdezem az irodát és Alpolgármester Urat, hogy ki szeretne rá válaszolni? 

Gallai Renáta Katalin: Köszönöm képviselő asszony kérdést. Az elbírálás van elvileg csak. 

A végső döntés a bizottság jogköre lesz. A pályázati felhívásban is szerepel egy pontrendszer, 

illetve a pályázati anyagot is így kell beadni a pályázóknak. És ez alapján előzetesen készülni 

fog egy jegyzőkönyv, ami alapján ugye elkészül az előterjesztés a bizottságra. Ami alapján a 

bizottsági döntésen ugye megtudják hozni a döntést a pályázó a jogosultságról, hogy kaphat-e 

támogatást vagy sem.  

Garai Dóra: Tehát mi már csak arról döntünk, hogy megkapja-e támogatást vagy sem. 

Gallai Renáta Katalin: Igen, igen, illetve mi is teszünk javaslatot arra, hogy ha valakinek 

elutasítanánk a pályázatát. Egyébként ezt a pályázatot elég kvalitatív módon állítottuk össze. 

Értelemszerűen bent is van a kiírásban, hogy mondjuk éjfél után nyitva tartó helyek nem 

pályázhatnak, vagy éjfél után nyitva tartó helyen nem valósulhat meg program. Tehát, hogy 

eléggé sarkosan lett úgy összeállítva, hogy könnyű legyen utána dönteni benne. 

Garai Dóra: Köszönöm. 

Gallai Renáta Katalin: Szívesen. 

Veres Zoltán: Köszönjük szépen, elegendő volt a válasz. Mivel szavaztunk róla, így a 

következő az a 17-es számú. Javaslat a Nővér Alapítvány támogatásár. Kérdezem, hogy van-e 

ehhez kérdés? Szavazzunk arról, hogy javasoljuk e megtárgyalásra és elfogadásra ezt a 

képviselő-testületnek. 

A szavazás eredménye      6    igen      0    nem    0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 222/2022. (IX.19.) határozata testületi 

előterjesztések megtárgyalásáról 

 

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

Kulturális és Szociális Bizottsága a „Javaslat a Nővér Alapítvány támogatására” című 

napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester  

Határidő: azonnal 

Veres Zoltán: Következő 18-as számú döntés, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 

Önkormányzata projektpartnerként történő részvételéről. Kérdezem, hogy van-e ehhez 

bármilyen kérdés? Amennyiben nincs, szavazzunk arról, hogy ezt javasoljuk a Képviselő-

testületnek tárgyalásra és elfogadásra. Megadom a szót a kérdés feltételére. 

Garai Dóra: Szóval itt is kérdésem van, hogy ilyen értelmező kérdés. Hogy akkor jól értem, 

hogy 220 millió forint körülbelül a beruházás és összege, amiből nekünk kell 90 milliót 

előteremteni és a maradék 130 milliót, azt annyit fizethet a pályázat. De, hogy, ha nem akkor 

tehát nem kapjuk meg mind a 60%-ot, akkor a különbözetet az állami támogatásból akarja 

megkapni? Jól értem a kérdést? 

Szücs Balázs: Tehát a teljes támogatási összeg 220, ebből nekünk 90 milliót kell a kiírás szerint 

majd akkor biztosítani, egyrészt, ha megnyerjük a pályázatot, kettő hogy, ha akkor még az 

Önkormányzatnak a költségvetése megengedi ezt. Vagy, hogy ilyen beruházásba fogjunk. 

Amennyiben viszont kevesebb lesz az összeg, akkor nekünk is nyilvánvalóan kevesebbet kell 



majd ebbe beleadni. Én mindenféleképpen támogatom ezt az ötletet és ezt a javaslatot, hiszen 

itt egy nagyon komoly társadalmi egyeztetés is van evvel a felújítással és újragondolásával 

ennek a közösségi térnek, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez a köznek a javát fogja 

szolgálni. Köszönöm. 

Veres Zoltán: Köszönöm Alpolgármester Úr. Képviselőasszony megfelelő volt a válasz az 

önkormányzatira? Ezután felteszem szavazásra a 18-as számú testületi előterjesztést javasoljuk 

e tárgyalásra és elfogadásra a Képviselő-testületnek? 

A szavazás eredménye     6    igen      0     nem     0    tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 223/2022. (IX.19.) határozata testületi 

előterjesztések megtárgyalásáról 

 

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

Kulturális és Szociális Bizottsága a „Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 

Önkormányzata projekt partnerként történő részvételéről a LIFE-2022-SAP-ENV-

ENVIRONMENT című Európai Uniós pályázaton” című napirendi pontot a Képviselő-

testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester  

Határidő: azonnal 

Veres Zoltán: Következő és utolsó a nyílt ülésnek a pontjai közül, ez a 19-es számú javaslat a 

Bethlen Téri Színházzal kötött közszolgáltatási szerződés módosítására. Kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy ezt a Képviselő-testületnek javasoljuk-e tárgyalásra és elfogadásra? 

A szavazás eredménye      6    igen     0      nem    0     tartózkodás 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának 224/2022. (IX.19.) határozata testületi 

előterjesztések megtárgyalásáról 

 

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

Kulturális és Szociális Bizottsága a „Javaslat a Bethlen Téri Színházzal kötött közszolgáltatási 

szerződés módosítására” című napirendi pontot a Képviselő-testületnek tárgyalásra és 

elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester  

Határidő: azonnal 

Veres Zoltán: Köszönöm szépen, ezzel a nyílt ülésnek a végére értünk, áttérünk a zárt ülésre. 

 

Az elnök bezárja a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság rendes nyílt ülését 14 óra 28 

perckor.  

 

  



A Bizottság 2022. szeptember 19-ei nyílt ülésén 203-224. szám alatt hozott határozatot. 

   

- kmf  - 

                          

                        Devosa Gábor            Veres Zoltán 

   Bizottsági tag                                        Bizottsági elnök 

 

 

A kivonat hiteléül: 

Budapest, 2022. szeptember 19. 
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