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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2006. március 17-én

8 óra 30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet Tanácsterem

Jelen vannak: Hunvald György polgármester
Demeter Tamás, Gergely József, Koromzay Annamária alpolgármesterek
Ádler György, Bán Imre, dr. Bolesza Emőke, Czibula Csaba, Fedrid Gábor, dr. Frisch Gábor,
Gál György, Gerenday Ágnes, Prof. dr. Hahn György, Haller Gyula, Hont András, Kardos
Péter, dr. Kecskés Gusztáv, dr. Kispál Tibor, Lendvai Béla, Molnár István, Puskás Attila
Sándor, Ripp Ágnes, Simon Péter, Schmidt Zoltán, Varga Tibor, dr. Vedres Klára képviselők

Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Bártfai Miklós helyett Orbán Ida, Farkas Ferenc, Fitosné Z.
Zsuzsa, Hangyál Imre, Hollósi Géza, Németh Márta, Polgár Endréné, dr. Saáry Tibor, dr.
Szász Eleonóra, dr. Szilágyi Balázs helyett Lőrincz Éva, dr. Villányi Tibor

Távol maradtak: Balogh Erika, Devosa Gábor képviselők

Jelen van még:
VII. kerületi Rendőrkapitány – Nagy Juhák István ezredes
Budapesti Rendőr-főkapitányság - Szik László
Garay Ingatlanfejlesztési, Beruházó és Piacüzemeltető Zrt. - Kreisz Irén vezérigazgató
ERVA Zrt. - dr.Gáspárdy Gergely vezérigazgató
Erzsébetváros Kft. - Galambos András ügyvezető igazgató

Az ülést vezette: Hunvald György polgármester,
Gergely József alpolgármester

Jegyzőkönyvet vezette: Danó Jánosné

Hunvald György
Köszönti a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, vendégeket és mindenkit, aki az
Erzsébetvárosi Televízión keresztül figyelemmel kíséri a munkát.
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. március 17-i rendkívüli
nyilvános ülését megnyitja.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.
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A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatát a mai ülés napirendjére,
melyek közül a meghívó szerinti 4. - Az ERVA Zrt. 2005. évi éves mérlege és üzleti terv
értékelése, valamint 2006. évi üzleti terve - és 6. pontot - Az Erzsébetváros Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2006. március 22-re összehívott taggyűlésén a
tulajdonos képviseletében eljáró személy felhatalmazása – az előterjesztő visszavont, innentől
kezdve Gál György képviselő úr benyújtott módosító indítványa a napirendekhez okafogyottá
vált, valamint a Rendőrkapitány úr kérésének megfelelően a meghívó szerinti 1. pont - A
Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitánysága 2005. évi tevékenységének
értékelése – a nyilvános ülés utolsó napirendi pontjaként tárgyalja, hogy a BRFK képviselője
is megérkezzen az ülésre.
Szavazásra tesz fel javaslatát a mai ülés napirendjére a bejelentett módosításokkal együtt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.

173/2006. (III. 17.) számú határozat:
- Napirendi pontok elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.) Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2006. évi

közbeszerzési terve
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

2.) Budapest VII. kerület Károly körút-Király utca-Erzsébet körút-Rákóczi út által
határolt területre vonatkozó városrehabilitációs akcióterület kijelölésének
alátámasztására készített Városrehabilitációs Előtanulmány
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

3.) Az Erzsébetvárosi Piacokat Működtető Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2005.
évi mérlege
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

4.) Az Erzsébetvárosi Televíziós Közhasznú Társasággal kötött együttműködési
szerződés módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

5.) Közoktatási intézmény alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

6.) Ellátási szerződés módosítása a Myrai Szent Miklós Egyházzal éjszakai
szálláshely biztosítására
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

7.) A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitánysága 2005. évi
tevékenységének értékelése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Zárt ülés keretében:
8.) Szociális ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezések

Előterjesztő: Vedres Klára Szociális Bizottság elnöke
9.) Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása

Előterjesztő: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
10.) A Garay Ingatlanfejlesztési, Beruházó és Piacüzemeltető Zrt. alapító

okiratának módosításával kapcsolatos döntések kiegészítése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

11.) Könyvvizsgáló megválasztása az ERVA Zrt-nél
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester
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Hunvald György
Az első napirendi pont előterjesztője saját maga, ezért átadja az ülés vezetésének jogát
Gergely József alpolgármester úrnak.

1. napirendi pont:
Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2006. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Lendvai Béla
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalásra javasolja a Testületnek a napirendi pontot.

Gergely József
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 4 tartózkodás.

174/2006. (III. 17.) számú határozat:
- Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2006. évi közbeszerzési
tervéről -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának 2006. évi közbeszerzési tervét.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2006. évi közbeszerzési
terve a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

Gergely József
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Hunvald György polgármester úrnak.

2. napirendi pont:
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Budapest VII. kerület Károly körút - Király utca-Erzsébet körút-Rákóczi út által határolt
területre vonatkozó városrehabilitációs akcióterület kijelölésének alátámasztására készített
Városrehabilitációs Előtanulmány
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
A Belső-Erzsébetváros akcióterületté nyilvánítása több okból szükséges. Amennyiben a
Fővárosi Közgyűlés ilyen értelmi határozatot hoz, akkor a területen lévők a megállapodáshoz
csatlakozó társasházak, kiemelt vissza nem térítendő támogatást kaphatnak. Az
Önkormányzat többek között a közterületek felújítására tud pályázni, illetve tömbbelsőkben
zöldterület kialakítására is lehet pályázni. Úgy gondolja, hogy ezek a célok Belső-
Erzsébetváros szempontjából nagyon fontosak, ezért készült el ez az előtanulmány.
A tanulmányt elfogadás után felterjesztek a Fővárosi Közgyűlés elé és ezúton is kéri majd
Devosa Gábor illetve Molnár István képviselőtársait, hogy támogassák azt, hogy az áprilisi
Fővárosi Közgyűlés ezt napirendre tűzhesse és támogassa.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Fedrid Gábor
A Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalása és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

dr. Kecskés Gusztáv
A Jogi Bizottság támogatja az előterjesztést.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Prof. dr. Hahn György
Kérdése lenne az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy áll-e e mögött valamilyen pénzügyi
összeg, tehát a Főváros erre valamilyen összeget megállapított-e, van-e mögötte Kormány
támogatás – a lakók ezt komolyan veszik és azt hiszik, hogy itt valami különös összegre lehet
pályázni. Független-e ez a pályáztatás a kerületi pályázattól, vagy összefügg vele, és
egyáltalán mire lehet itt számítani. Eddig is voltak ilyen pályázataik, ahol 50 százalékos
önrészt kellett biztosítani és ebben az esetben ha homlokzat tatarozásról volt szó, akkor 60
százalék támogatást kaptak, tehát ennek van fedezete a kerületi költségvetésben. Van-e ennek
fedezete a Fővárosnál vagy a Kormánynál és mekkora ez az összeg, ezt szeretné tudni.

Fedrid Gábor
Ez az egész anyag – gondolja, hogy a Képviselő-testület java része nem nagyon látta,
átlapozta, mert elég vastag, vaskos anyagról van szó – egész más koncepcióból indul ki mint
az eddigi anyagok. Itt be lehet építeni még azoknak a tömböknek a szabályozási tervét,
amelyeket az elmúlt évben a Képviselő-testület jóváhagyott. Mind a mellett ez az anyag nem
bontásokról szól, hanem építésről és zöldterület illetőleg magának a közterületnek a
kialakításáról, természetesen emellett azon házak felújításáról, amelyek ezen a területen
vannak.
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Koromzay Annamária
Reméli – ezek szerint -, hogy azok a lakók, akik a Dob utca 3-ban, 4-ben tehát a műemlék
házakban laknak belátható időn belül, hogyha ez a terv megvalósul megvehetnék lakásaikat.
Erre szeretne választ kapni, mielőtt szavazásra kerül sor.

Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.
Megadja a szót válaszadásra az előterjesztőnek.

Gergely József
A fővárosi rehabilitációról szóló rendelet szerint abban az esetben, hogyha valamelyik
városrészt akcióterületté nyilvánítják ezen előtanulmány alapján, akkor meg kell csinálni egy
részletes rehabilitációs programot – az anyag végén egyébként ott találhatók azok az
ütemezések, amik erre mutatnak, körülbelül egy hat-hét éves időszak az ami ennek a
megvalósulására van. A Fővárosi Önkormányzat költségvetésében az akcióterületek
pályázataira kell legyen támogatás, abban az esetben, hogyha ez az anyag készen lesz, akkor
meg tudják csinálni az egységes szabályozási tervet is, és ezek a dokumentumok uniós
pályázatokon való részvételre is alkalmasak lesznek. Akkor amikor ennek az anyagnak az
előkészítése volt, akkor az összes Belső-Erzsébetvárosi társasháztól megkérték a nagyobb
felújítási tervüket, nem minden ház válaszolt, viszont több milliárd forint az az igény, amit
összegyűjtöttek, egy-egy épületre körülbelül 20 millió forintot lehet tervezni. Ehhez
természetesen a saját erejük is kell, az Erzsébetvárosi Önkormányzat pénze és a Fővárosi
Önkormányzat is. Még egyszer szeretné hangsúlyozni, hogy uniós pályázatokon való
részvételre is alkalmas lesz.

Hunvald György
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 1 tartózkodás.

175/2006. (III. 17.) számú határozat:
- Budapest VII. kerület Károly körút - Király utca-Erzsébet körút-Rákóczi út által
határolt területre vonatkozó városrehabilitációs akcióterület kijelölésének
alátámasztására készített Városrehabilitációs Előtanulmányról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a Fővárosi Közgyűlésnél a Budapest, VII.
kerület Károly körút-Király utca-Erzsébet körút-Rákóczi út által határolt terület
városrehabilitációs akcióterületté történő kijelölését a mellékelt
Városrehabilitációs Előtanulmány alapján.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

3. napirendi pont:
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Az Erzsébetvárosi Piacokat Működtető Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2005. évi mérlege
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Lendvai Béla
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalásra javasolja a napirendi pontot a Testületnek.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Hont András
Miután a legutóbbi testületi ülésen nem volt jelen, megdöbbenve kellett tapasztalnia, hogy a
Testület aljas módon megszüntette az EU Integrációs Bizottságot és például ennél a napirendi
pontnál is most már kénytelen nélkülözni megalapozott véleményüket, éppen ezért most
döntést hozni sem tud, hiszen számára ez mint világítótorony jelölte ki döntései helyességét
és innentől sajnos kénytelen eltévedt hajóként hánykolódni a döntések és a Képviselő-testület
nehéz tengerén. Nagyon szeretné, hogyha orvosolná ezt a tragikus baklövését a Testület.

Hunvald György
Kéri, hogy valaki egy adjon egy fáklyát Ripp Ágnes képviselő kisasszony kezébe, hogy a
fényt továbbra is lássa a Képviselő úr.

Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 4 tartózkodás.

176/2006. (III. 17.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Piacokat Működtető Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2005. évi
mérlegéről -

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Erzsébetvárosi Piacokat Működtető Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. 2005. évi egyszerűsített éves beszámolóját eszköz-forrás
egyező 12.830 e Ft végösszeggel, mérleg szerinti eredményét -12.508 e Ft
(veszteség) fogadja el.

Felelős: Hunvald György
Határidő: 2006. március 17.

2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Erzsébetvárosi Piacokat Működtető Kereskedelmi
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és Szolgáltató Kft. 2005. évi egyszerűsített éves beszámolójához készült
kiegészítő mellékletét elfogadja.

Felelős: Hunvald György
Határidő: 2006. március 17.

3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Moneta Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (Tóth
József ügyvezető Úr) könyvvizsgálói jelentését az Erzsébetvárosi Piacokat
Működtető Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2005. évi beszámolójáról
elfogadja.

Felelős: Hunvald György
Határidő: 2006. március 17.

4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Felügyelő Bizottság jelentését az Erzsébetvárosi
Piacokat Működtető Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2005. évi beszámolójáról
elfogadja.

Felelős: Hunvald György
Határidő: 2006. március 17.

4. napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Televíziós Közhasznú Társasággal kötött együttműködési szerződés
módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

dr. Kecskés Gusztáv
A Jogi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja ezt a módosított szerződést.

Schmidt Zoltán
A Művelődési Bizottság megtárgyalta és a Testületnek tárgyalásra javasolja a napirendi
pontot.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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177/2006. (III. 17.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Televíziós Közhasznú Társasággal kötött együttműködési szerződés
módosításáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy

1. az Önkormányzat 3.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosít az
Erzsébetvárosi Televíziós Közhasznú Társaság /székhely: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 17.; törzsszáma: 5774645/A; cégjegyzékszáma: 01 14 000084/
számára, azzal a feltétellel, hogy a Társaság a támogatást kizárólag a
köztartozásai megfizetésére használhatja fel.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

2. felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2006. évi költségvetési
rendelete soron következő módosításakor gondoskodjék a jelen határozat 1.
pontja szerinti kötelezettségvállalás összegének a költségvetési előirányzatokon
való átvezetéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

3. jóváhagyja a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és
az Erzsébetvárosi Televíziós Közhasznú Társaság /székhely: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 17.; törzsszáma: 5774645/A; cégjegyzékszáma: 01 14 000084/
között 2004. december 22-én napján kötött a Felek által 2005. március 7.
napján, valamint 2005. október 28-án módosított a jelen határozat mellékletét
képező módosítását, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
együttműködési szerződést.

A szerződés a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros 2006. évi
költségvetési rendeletének megfelelő módosítását követően írható alá.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

4. felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
együttműködési szerződés aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési szerződés a jegyzőkönyv 2.
számú melléklete.
5. napirendi pont:
Közoktatási intézmény alapító okiratának módosítása
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Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Schmidt Zoltán
A Művelődési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Prof. dr. Hahn György
Az a furcsa érzés támadt benne, hogy itt sorozatban hagynak jóvá közoktatási intézmények
programjait, vezetőit és utána kiderül, hogy ezek a vezetők teljesen alkalmatlanok az
intézmény vezetésére. Egészségtelen óvodai és egyéb körülmények vannak. Az
Alpolgármester úr ezeknek a megszüntetésével nem foglalkozik, sőt még válaszra sem
méltatja képviselőtársának ez irányú leveleit, ezért az előterjesztését nem fogja megszavazni.

Hont András
Csak annyit, hogy ez ne maradjon itt a levegőn, meglehetősen rút leegyszerűsítése a
dolgoknak és azért meglehetősen méltánytalan mindazokkal szemben, akik ennek ellenére
teszik tisztességgel a dolgukat, ráadásul egyre nehezebb helyzetben. Bizonyos szempontból
riasztó az a színvonal esés ami bekövetkezett, és ez nem azoknak köszönhető, akik az
intézményekben dolgoznak, ezt egy ilyen – mondja még egyszer – leegyszerűsítés után
elutasítani több mint méltánytalan.

Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót válaszadásra az előterjesztőnek.

Demeter Tamás
Azt, amit az intézmény vezetőik alkalmatlanságáról mondott a Képviselő úr, kénytelen
határozottan visszautasítani. Ami saját felelősségét illeti azt pedig rábízza a Testület
bölcsességére, továbbá annak a kérdésnek az eldöntését is, hogy az intézményeikben uralkodó
egészségügyi körülmények mennyiben érintik a jelenlegi napirendet, ami arról szól, hogy egy
törvényi változást követ az alapító okiratok módosítása.

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 1 nem 0 tartózkodás.

178/2006. (III. 17.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának módosításáról -
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. 2006. április 01. napjával a melléklet szerint a Janikovszky Éva Művészeti
Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alapító okiratot írja alá,
adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: azonnal

A Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 1 nem 0 tartózkodás.

179/2006. (III. 17.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. 2006. április 01. napjával a melléklet szerint a Madách Imre Gimnázium
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alapító okiratot írja alá,
adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: azonnal

A Madách Imre Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 4.
számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 1 nem 0 tartózkodás.
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180/2006. (III. 17.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. 2006. április 01. napjával a melléklet szerint a Magyar-Angol Kéttannyelvű
Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát elfogadja;

2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alapító okiratot írja alá,
adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: azonnal

A Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

6. napirendi pont:
Ellátási szerződés módosítása a Myrai Szent Miklós Egyházzal éjszakai szálláshely
biztosítására
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Koromzay Annamária
A Képviselő-testület megszavazta már az előző alkalommal, hogy a Kazinczy utca 41. szám
alatt a Myrai Szent Miklós Egyházzal együttműködési megállapodást kössenek abból a célból,
hogy a VII. kerületben élő hajléktalanoknak legyen éjszakai melegedőjük.
Tájékoztatja a Testületet, arról amit valószínűleg nem sokan olvastak el, hogy a férőhely
először 40 főre biztosította volna a szállást, de az igény 60 fő körül realizálódott, és jelen
pillanatban 60 főnek tud a szálló pihenést és melegedést nyújtani az éjszakai órákban.
Ha megnézik az adatokat, akkor döbbenetes adatokat látnak, ugyanis nagyon sok a fiatal, az
1970-es években született hajléktalan is. A környéken panasz a hajléktalan szállóra nem
érkezett, nagyon jól tudják kezelni az utcán való és a kinti életet is és ez nem zavarja az ott
élő emberek nyugalmát.
Ezért kéri, hogy mivel az időjárás ilyen, hogy a hajléktalan szálló működését a Képviselő-
testület hosszabbítsa meg.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

dr. Vedres Klára
A Szociális Bizottság megtárgyalta és javasolja az elfogadását.
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El szeretné mondani, hogy itt van előtte egy tudományos folyóirat, amelyik foglalkozik a
hajléktalanok sorsával. Budapesten 25 ezer hajléktalan van, ezek borzasztó állapotban élnek
itt és balkáni viszonyok vannak. Az, hogy a VII. kerületi Önkormányzat a saját
költségvetéséből 60 embernek adott éjszakai szállást, azt hiszi hogy egy nagyon pozitív
dolog. El kell itt mondani, hogy 6400 ágyórát – vagy hogy mondja ágyat – töltöttek itt
december 1. óta ezen a szálláson, és több mint 2000 hajléktalan fordult meg.
Úgy gondolja, hogy ez egy nagyon nagy dolog.
Saját maga maximálisan, személy szerint is támogatja, sőt reméli, hogy május 15-én lesz egy
újabb előterjesztés, hogy újra meghosszabbítják.

dr. Kecskés Gusztáv
A Jogi Bizottság a szerződést vizsgálta alapvetően, amely semmi olyan kötelezettséget nem
jelent az Önkormányzat részére, ami túlzott terhet jelentene, inkább jövőre néző szándékokat
sorolt fel, ami nem része általában egy normális szerződésnek, éppen ezért, mert az
Önkormányzatnak kockázatot nem jelent a Jogi Bizottság támogatja elfogadásra.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Hont András
Nem vitázni szeretne, hanem megerősíteni, amiket az Alpolgármester asszony elmondott.
Annak idején is örömét fejezte ki az előterjesztéssel kapcsolatban, hosszabbítása indokolt.
Azért Vedres doktornőnek elmondaná, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy automatikusan
meghosszabbításra került, hiszen saját maga legalábbis nem tudja, hogy mi lesz az ingatlan
sorsa, az illetékesektől pedig folyamatosan egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat hallott
ideáig csupán, tehát az, hogy mi lesz az ingatlan sorsa azt még nem lehet tudni. Saját maga
abban is reménykedik, hogyha itt ezen a helyen épül valami, a kerület egy más pontján
sikerült egy ugyanilyen konstrukcióban ezt megoldani, mert ez mindenkinek jó, és növeli
egyébként a belső szolidaritást is. Tehát ez az első olyan eset, amikor nem tapasztalta azt,
amit a kerületben, vagy a városban majdnem minden esetben – azt megszokta, hogy a vele
szemben ülők, vagy más politikai táborba tartozók mérsékelten szoktak figyelni a szavára,
nyilvánvalóan meg kell szoknia azt is, hogy …

Hunvald György
Megkéri Hont András képviselő úrtól balra helyetfoglaló képviselőket, hogy figyeljenek Hont
András képviselő úrra.

Hont András
Tehát ez az első, és ezt jó érzést volt tapasztalni, hogy nem voltak olyan lakossági
tiltakozások, mint a Kürt utca, Damjanich utca és a többi esetben, hanem inkább együttérzés
és valami rokonszenv fogadta el, ez számára külön jó dolog volt.

Prof. dr. Hahn György
Ez a hajléktalan szálló a 3-as választókerület területén van, ahol a legkülönbözőbb pártok
képviselői is helyiséget kaptak a MIÉP-től kezdve az MDF-ig és a Fideszig, úgyhogy itt
nagyfokú a tolerancia, mindenkit nyilván szeretettel fogad a választókörzet lakossága. Hozzá
kell tennie, hogy nem ez zavarja az ott élőket, hanem például a megújult Kispipa étterem,
amelyik 12-kor nem zár be, és ugyanez a helyzet a Zazzia Étteremmel is.
Mindkét mulató területén hajnalig folyok a tivornyázás, a rendeletükkel szemben. Tehát a
lakókat nem a hajléktalanok zavarják, hanem a hajnalig történő zajongás. Ebben az ügyben
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kellene valamit tenni, kéri az erre illetékeseket, hogy ebben az ügyben lépjenek.

Hunvald György
Hont András képviselő úr személyes érintettség címén kért szót.

Hont András
Csak azért mert Hahn úr a körzetben lakókra hivatkozott, saját maga is a körzetben lakik.
Szeretné ezt is megerősíteni, saját magának sem a hajléktalanokkal van baja, hanem néhány
ott hajlékkal rendelkezővel – hosszan fogja sorolni, hogy ki ezek majd ha erre sor kerül.

Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 0 tartózkodás.

181/2006. (III. 17.) számú határozat:
- Ellátási szerződés módosításáról a Myrai Szent Miklós Egyházzal éjszakai szálláshely
biztosítására -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. Myrai Szent Miklós Egyházzal kötött ellátási szerződés módosításával 2006.
április 1-jétől 2006. május 15-ig a VII. kerület Kazinczy u. 41. számú
épületben továbbra is átmeneti éjszakai szálláshelyet biztosít a kerületben
tartózkodó hajléktalanok számára;

2. felkéri a polgármestert a módosított ellátási szerződés aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A módosított ellátási szerződés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

Hunvald György
A következő napirendi pont előterjesztője saját maga, ezért átadja az ülés vezetésének jogát
Gergely József alpolgármester úrnak.

7. napirendi pont:
A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitánysága 2005. évi
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tevékenységének értékelése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság természetesen az előterjesztést tárgyalásra
és elfogadásra javasolja.

Gergely József
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, és
átadja a szót Nagy Juhák István rendőrkapitány úrnak.

Nagy Juhák István
A vetítőn is láthatják összefoglalva, hogy hogyan is állt a kerület az előző évben.
A Rendőrkapitányság már több éve kiemelt célok és programok alapján hajtja végre a
törvényi feladatait.
Az elmúlt évben a legeslegfontosabb feladat a közbiztonság fenntartása mellett az önálló VI.
és VII. kerületi rendőrkapitányság létrehozása volt.
Ezt a feladatot úgy tervezték és úgy próbálták végrehajtani, hogy a személyi állományukból
minél több munkatársukat sikerüljön megtartaniuk, hiszen a legfontosabb és talán a
legdrágább az egész rendőri szervezet működésében a humánpolitikai, a humánum az
emberekkel való foglalkozás és maga a rendőr, aki végzi a ráháruló feladatokat. 2005. június
1-jétől önálló maga a VII. kerületi rendőrkapitányság.
Sokszor el kellett mondani, hogy nem egy rendőrkapitányságot hoztak létre, mert sajtóban,
mindenhol csak a VI. kerület futott, de ez valójában két új rendőrkapitányságot jelent.
Munkatársaikkal – mint ahogy látni is lehet -, azért vannak kisebb gondok velük, de ezeket
megfelelő eszközökkel próbálják fegyelmezni, ami pozitívum benne, hogy inkább a
közlekedési jellegű szabálysértések, balesetek miatt kerül sor felelősségre vonásra és nem a
munka színvonala miatt. Alapvetően a bűncselekmények száma, ami ugye meghatározó, ez
egy folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, az elmúlt évhez képest 17 százalékkal csökkent.
Ezen belül domináns a vagyonelleni jogsértések alakulása és száma 2040 ilyen
bűncselekményt regisztráltak. Az elkövetők száma folyamatosan emelkedik, ez annak
köszönhető, hogy a rendőrség, így a rendőrkapitányság egyre hatékonyabban és
eredményesebben végzi a munkáját. Elkövetőkön belül meghatározó a magyar férfi, felnőtt
korú elkövetők száma, emelkedő tendenciájú a női elkövetés és a fiatalkorúak bűnözése, míg
a gyermekkorúak esetében egyfajta stagnálásról beszélhetnek.
Mindig megcsinálják és elkészítik a kerüli bűnügyi térképét – ami éppen látható is -, ezt a
közrendvédelmi állományuk megkapja, és alapvetően a szolgálat szervezésénél-, tervezésénél
veszik figyelembe, illetve magát a térfigyelő szolgálatot a végrehajtó részété is ezekre a
térképekre, illetve a lefedettségi térképre alapozva vezénylik és hajtják végre a feladataikat. A
kivetítésen látszik, hogy meg kellett újítani a munkastílusukat is az átszervezést követően,
hiszen fele annyi kollegával kellett dolgozniuk, és ezért ma már a régi metódus szerint nem
lehetett végezni a munkát, így a bűnüldözési alosztály, korábban akik csak a bűnügyek
felderítésével foglalkoztak, ma már a vádra is dolgoznak és vádjavaslattal az ügyészségre
adják át az irataikat – ezt mindet átszervezés nélkül. Sikerült megmenteni az átszervezésben a
készléti csoportjukat, alosztályukat, akik 24 – 72 órában fogadják az ügyfeleket, teszik meg
az elsődleges rendőri intézkedéseket. Helyszíniszemle bizottságuk munkája folyamatosan
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javul, egyre eredményesebben segítik és támogatják a nyílt felderítő munkát. Közrendvédelmi
osztályuknál egy elég jelentős létszámhiányról lehetett beszélni, ennek oka maga az
átszervezés. Igazából a fluktuáció, ami bekövetkezett a rendőrkapitányságon az mind-mind az
átszervezés következménye.
Tehát munkatársaik éltek a törvény által biztosított kedvező lehetőséggel, viszonylag fiatalon
jó kondícióban és elfogadható nyugdíjjal a pihenést választották.
Új elem a munkájukban a térfigyelő. Augusztus közepe- vége óta működik egyre
eredményesebben. Ebben a munkában nemcsak a kerületi rendőrkapitányság, hanem a BRFK
központi állománya, illetve a XI. kerületi rendőrkaptányság munkatársai is részt vesznek.
Közlekedésbiztonsági helyzetükben különösebb negatív változás nem történt, pozitív sem,
ami jó, hogy halálos közlekedési baleset ezen a területen nem volt – azért nagyon nagy mód
lenne ebben a forgalmi viszonyokban például halálos balesetet előidézni, hiszen a járművek
lépésben haladnak, de nem lehetetlen. A térfigyelő felvételei, nemcsak a bűncselekmények
elkövetőit rögzítik hanem sok más eseményt is, így felhasználják a szabálysértési eljárásban
is, például közlekedési baleseteket láthatnak most a kivetítőn, amelyet a kamera rögzített –
persze meg fegyelmezetlen rendőrt is látni a képen, de ez a saját belső ügyük, ha már így
alakult, nem élnek persze ezzel a lehetőséggel, amit a technika nyújtott számukra. Egyre
hatékonyabban és jobb színvonalon működik maga a térfigyelő, hiszen ma már majdnem –
három kamera kivételével – az összes felszerelés működik – a három azért nem mert, javítás
alatt van, és ha kész lesz az is működni fog. Az eredményességüket lehet éppen látni, ami
eléggé ívelő felfelé ’hál istennek, egyre eredményesebben végzik a munkájukat. Azt lehet
mondani, hogy az elmúlt évben a keletkezett és befejezett ügyeknek a 70 százalékát
eredményesen fejezték be.
Céljaik erre az évre is kitűzésre kerültek, egyrészt így a Képviselő-testülettől, kerületi
lakosoktól bejövő információk, másrészt a központi direktívák által kerültek meghatározásra.
Ebben az évben az egyik legfontosabb feladat lesz a választásokkal kapcsolatos rendőri
munka végrehajtása.
Nagyon röviden, a biztosított időre is figyelemre, mert tíz percet kapott előterjessze a
beszámolót.
A végén szeretné megköszönni a Képviselő-testületnek – Polgármester úrnak – azt a
támogatást, amit az elmúlt évben nyújtottak, hiszen ezek az eredmények, amelyek rövid időre
megjelentek a képeken, nemcsak a rendőrségnek és nemcsak a rendőri munkának köszönhető
– köszönhető a támogatásnak, köszönhető azoknak a programoknak, amelyeket a Képviselő-
testület elfogadott, megszavazott és működtet, gondol itt a térfigyelő rendszerre, a zártkapu
programra, a kaputelefon rendszer fejlesztésére, bár ebből adódóan vannak bűncselekmények
is, mert vannak akik úgy akarnak új kaputelefont szerezni maguknak, hogy valahonnan
máshonnan leszerelik, de ez már a rendőrség dolga – igen igazuk van így takarékos a
megoldás.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendőrség beszámolóját, és természetesen, ha
van kérdés arra szívesen válaszol.

dr. Kecskés Gusztáv
Azt szeretné kérni a Rendőrkapitány úrtól, hogy a növekvő horogkereszt, ami megjelenik
Erzsébetvárosban, akik ezeket felrajzolják azokat az elkövetőket, találják meg – és kéri, hogy
ezt mint bejelentést is kezelje, amit elmondott.

Gerenday Ágnes
Végigolvasván a beszámoló írásos változatát, egy kicsit elszomorodott, hogy a 9-es körzet
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széle, amiben saját maga is lakik, az a legfertőzöttebb része a VII. kerületnek. Van ott három
oktatási intézmény, óvoda van, kórház, szálloda, tehát biztos, hogy generálják bizonyos
intézmények azt, hogy ott legyenek bűnesemények, de ennek ellenére úgy emlékszik, hogy ez
a terület marad mindig sajnos ilyen. Tehát valahogy olyan megfejthetetlen, hogy miért ott
történik ez, kétségtelen, hogy talán a szálloda vonzza, de már azt sem mondhatni, hiszen nem
ott állnak a külföldi autók a parkolóhelyeken, hanem a zártparkolóban.
Felvetné azt a problémát, hogy talán amikor már elveszti a józan ítélőképességét, miért van
egy háztömbön belül három italmérő hely, hogy finom legyen, mert onnan is jönnek azok a
magukról megfeledkezett finoman mondva lakók, illetve vendégek, akik után gépkocsit
törnek fel, és egyéb dolgok. Változatlanul lehet, hogy nem praktikus és nem kivitelezhető ez,
de a maga eszével úgy gondolná, hogy amikor engedélyeket ad ki az Önkormányzat arra,
hogy ilyen jellegű üzletek és egyéb vendéglátóhelyek létesüljenek, akkor talán úgy méterre
lehetne szabályozni azt, hogy hány méterenként van egy kocsma. Nem feltétlenül kell ilyen
gócoknak kialakulnia a kerületben, mert az hiszi, hogy ez is kelti ezt a problémát.

dr. Kispál Tibor
Minden évben figyelmi a Kapitány úr beszámolóját, hiszen választókörzete az elmúlt években
egy pár évvel ezelőtt – három-négy évvel ezelőtt – az egyik legfertőzöttebb körzet volt, már
ahogy ezt a beszámolókban is lehetett látni. Azt tapasztalta, hogy 2005-ig ez jelentősen javult,
hiszen majdnem minden évben összeülnek Kapitány úrral és megbeszélik azt, hogy a
körzetben mit lehet tenni, fontos dolognak tartja ezt a biztonságot, azonban ugyan jelentősen
csökkent a rablás, kifosztás, garázda cselekmények száma a választókörzetében, ugyanakkor
viszont a lakásbetörések száma és a lopás, valamint a gépjárműrongálás nagyjából szinten
maradt. Egyik alkalommal mikor összeültek és beszéltek arról, hogy hogyan lehetne a lakókat
tájékoztatni olyan a lakásukat egyébként nagyon egyszerű módon védhető dolgokkal, akkor
megállapodtak abban, hogy a házakban elkészült egy olyan hirdetmény ami felhívja a lakók
figyelmét, hogy mire vigyázzanak, ezzel jelentős számban lehetne csökkenteni a
lakásbetörések számát. Azt beszélték, hogy sokszor az ad lehetőséget a tolvajok számára,
hogy nyitva hagyják az ajtók akár hosszabb de rövidebb időre is, ezzel lehetőséget adva a
lopásra.
Kérdezi Kapitány urat, hogy ez a nagyon rövid tacepaó jellegű tájékoztatás a házakba mikor
készül el.
Egyébként itt szeretné egyben megköszönni a Kapitány úr és a kapitányság munkáját.

Gergely József
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.
Megadja a szót válaszadásra a Kapitány úrnak.

Dr. Nagy Juhák István
A válaszadást a végével kezdené.
Valóban biztos hogy így van, hogy ott volt a betörés, de azt kell hogy mondja, hogy a VII.
kerület területén összesen 81 betörés volt. A 81 betörésből 37 a lakásbetörések száma. Tudja,
akihez betörtek annak biztos, hogy ez is rossz, de ha kivetítik a kerületben lévő ingatlanok
arányára, akár a lakások számára is, azt gondolja, hogy statisztikailag nem is nagyon mérhető
számot kapunk, bár a matematika képes rá mérni, de jó volna, ha ezzel egy se lenne – ezzel
persze saját maga is egyetért.

A felhívások a szórólapon kimentek, azok szétosztásra is kerültek, a plakát formátum, amiről
beszéltek az nem készült el. Ennek egyetlen egy oka van, azt pedig mind a ketten tudják –
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erről most itt inkább nem is beszélne.

Kecskés úr bejelentését természetesen – már március 15-én is beszéltek róla – figyelembe
veszik és odafigyelnek ezekre a jelenségekre is.

Gerenday Ágnes képviselő asszonynak még válaszul elmondja, hogy elsősorban ott a
bűncselekmények számát abban a körzetben maga a kórház az ami eredményezi. Ezekben a
kórházakban nagyon sok a belső lopás – ebben van olyan, hogy beteg betegtől, de ilyen
átjáróházszerűen működnek a kórházak, bárki bármikor bárhova bemehet. Ezek ellen nekik
így önállóan, tehát maga a rendőrség igazából nagyon-nagy hatékonysággal nem tud fellépni,
itt keresik a kórház vezetésével azokat a lehetőségeket és megoldásokat, ami majd előbbre
vinné ezt az ügyet is, hogy a közbiztonsági érzet, maga a közbiztonság ott is javuljon. Illetve
ugyanez vonatkozik a társasházak közös képviselőire is, mert azért az idei évben ahogy nézik
kezd kitolódni tényleg a közterületekről a bűnözés, de ez nem azt jelenti, hogy megszűnik,
hanem egy kicsit odébb tolódik, és ott kell odafigyelni arra, hogy ne maradjanak őrizetlenül
milliárdos értékek.

Gergely József
Köszöni szépen Kapitány úr beszámolóját és egyben válaszát is.
Szeretné köszönteni a Budapesti Rendőr-főkapitányság képviselőjét – kérdezi, hogy kíván-e
szólni. Megállapítja, hogy nem.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

182/2006. (III. 17.) számú határozat:
- A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitánysága 2005. évi

tevékenységének értékeléséről -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi
rendőrkapitánysága 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolüt.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Hunvald György polgármester úrnak.

Hunvald György
Megállapítja, hogy történelmi esemény történt 8 éve amióta a testületben ül Molnár István
képviselő úr először fogadott el egy rendőrkapitányi beszámolót.

Megállapítja, hogy a mai rendkívüli ülés nyilvános részének végéhez értek.



18/18

Kéri, hogy a vendégek és a Televízió munkatársai hagyják el a termet.

A Képviselő-testület 10 perc szünet után zárt ülés keretében folytatja a munkáját.

A Képviselő-testület rendes nyilvános ülését 2006. március 17-én 9 óra 20 perckor bezárja.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:

8.) Szociális ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Vedres Klára Szociális Bizottság elnöke

9.) Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
Előterjesztő: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző

10.)A Garay Ingatlanfejlesztési, Beruházó és Piacüzemeltető Zrt. alapító okiratának
módosításával kapcsolatos döntések kiegészítése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

11.) Könyvvizsgáló megválasztása az ERVA Zrt-nél
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 183-tól – 199-ig

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
jegyző polgármester


