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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2007. február 7-én

7 óra 30 perckor 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
Devosa Gábor, Gergely József, Koromzay Annamária alpolgármesterek
dr. Albert István, Ádler György, Bán Imre, Berki Béla, dr. Bolesza Emőke, dr. Deutsch-Für
Tamás, Fedrid Gábor, Gál György, Gerenday Ágnes, Kardos Péter, dr. Kispál Tibor, Molnár
István, Ripp Ágnes, Simon Péter, Solymári Gabriella, Vajda Gábor képviselők

Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsanna, Hangyál Imre, Hollósi Géza, dr.
Saáry Tibor, dr. Szász Eleonóra

Távol maradt: prof. Dr. Hahn György, dr. Kecskés Gusztáv, Lendvai Béla, Parnó Román,
Puskás Attila Sándor, Vattamány Zsolt képviselők

Az ülést vezette: Hunvald György polgármester és
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 Képviselő-testület munkáját.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 7-i rendkívüli nyilvános
ülését megnyitja.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jelen van 20 fő.

A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták a mai ülés napirendjére vonatkozó
javaslatait, melyet szavazásra tesz fel.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 1 tartózkodás.
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27/2007. (II. 7.) számú határozat:
- Napirendi pontok elfogadásáról -

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

1.)A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megillető bevételek 2007. évi megosztása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

2.)A Garay teret övező utcák felújítása fedezetének biztosítása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

3.)A Nemzeti Kulturális Alapprogram által kiírt pályázaton való részvétel
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

4.) Közoktatási intézmény alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

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

1. napirendi pont:
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2007. évi megosztása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság egyhangú határozattal az előterjesztést tárgyalásra javasolja avval, hogy
az „A” jelű határozati javaslattal ért egyet.

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

Az előterjesztéshez egy módosító indítvány érkezett, Bán Imre és Gál György frakcióvezető
urak nyújtották be, amelyet az előterjesztő Hunvald György polgármester úr elfogadott.

Szavazásra teszi fel módosító indítványt.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 0 nem 2 tartózkodás.
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28/2007. (II. 7.) számú határozat:
- MSZP-SZDSZ frakció módosító indítványa a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2007. évi megosztásáról szóló
előterjesztés határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott – az MSZP-SZDSZ frakció
módosító indítványát a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
osztottan megillető bevételek 2007. évi megosztásáról szóló előterjesztés
határozati javaslatához az alábbiak szerint:

Határozati javaslat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 37/2006. (XI. 15.) számú önkormányzati rendeletet
hatályon kívül kívánja helyezni. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat
végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg beterjesztett előterjesztés határozati javaslat „A” változatát.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 1 tartózkodás.

29/2007. (II. 7.) számú határozat:
- A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető
bevételek 2007. évi megosztásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megillető bevételek 2007. évi megosztásáról szóló rendelettervezettel nem ért
egyet.
Szükségesnek tartja olyan törvénymódosító javaslat megfogalmazását, amely
biztosítaná a törvény végrehajthatóságát, valamint a belső kerületek
érdekérvényesítését, azonos arányú figyelembe vételét.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az imént elfogadott módosító indítvány alapján a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 0 nem 2 tartózkodás.
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30/2007. (II. 7.) számú határozat:
- A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető
bevételek 2007. évi megosztásáról szóló előterjesztés határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 37/2006. (XI. 15.) számú önkormányzati rendeletet
hatályon kívül kívánja helyezni.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont:
A Garay teret övező utcák felújítása fedezetének biztosítása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság egyhangú határozattal támogatja az előterjesztés tárgyalását és
elfogadását.
Itt meg kell jegyeznie, hogy volt egy módosító javaslat miszerint ezt a felújítást tegyék
későbbre, amely javaslatot a Pénzügyi Bizottság elutasított, ugyanis úgy gondolják, hogy a
lakóknak az az érdeke, hogy egy lépésben legyenek túl ezen az építkezésen és az utcák is
ebben az évben, az építkezés befejezésével kerüljenek rendbetételre.

Gergely József
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Gerenday Ágnes
Szeretné mindenkinek a figyelmét felhívni arra, kétségtelen hogy ez az építkezés illetve
annak az új épületnek a megléte után a környező utcáknak a rendezése, ami némi forgalmi
változást is jelent majd az ottani közlekedésben, de ugye most 215 milliót kaptak, egy tíz
soros anyagot ehhez, hogy mi is történik. Tehát kétségtelen, hogy az összegről kell most
szavazniuk, de hát már 200 milliót már fognak fordítani arra is, hogy a környező házak
homlokzatát rendbe tegyék. Az utca és a homlokzat az két különböző dolog, ezt ne róják fel
neki, hogy most miért keveri össze, de azt mondaná, hogy ha van egy több milliárdos
beruházás, akkor elvárható lenne a kivitelezőtől, hogy legalábbis a károkozást valamilyen
mértékben fedezze és vállalja. Tehát a környező házak homlokzati felújításánál kíváncsi
volna, hogy a beruházó mit tett hozzá.

Ádler György
Mint a körzet képviselője szeretne hozzászólni – mindenképpen támogatja az előterjesztést.
Ezt nem lehet tovább húzni, hiszen évek óta folyik az építkezés, ma már azon a szinten
vannak, hogy rövidesen átadás lesz és a háznak illetve a környéknek a lakói is mindenképpen
azt szeretnék, hogyha megújulna és lezáródna az építkezés.
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Tehát nem lehet elhalasztani az utcáknak, illetve a környező járdáknak a rendbetételét.
A másik pedig, hogy erről már döntött szakmailag a Kerületfejlesztési Bizottság, tehát itt
semmiféle új dolgokról nem beszélnek, itt arról van szó, hogy a munkák elvégzésére adnák
ezt a pénzt.
A harmadik pedig, hogy a homlokzat már kész van, erről már döntöttek, tehát erre külön
pénzt nem kell biztosítani, ez azt fogja véleménye szerint és a lakók véleménye szerint is
eredményezni, hogy ez egy gyöngyszem lesz a kerületben, az egész környék teljesen megújul.
Az előterjesztést mindenképpen támogatja.

Gál György
Tájékoztatni szeretné a Testület azon tagjait, akik nem jártak a Garay téren az elmúlt
hetekben, hogy a külső homlokzatok kész vannak – tehát ezzel már nem kell tenni semmit.
Arról is szeretne mindenkit tájékoztatni, hogy a Polgármester úr minden hónapban a közös
képviselőknek tart itt egy tájékoztatót – és akit egyébként érdekel ez a dolog meg lehet kapni
a kivitelezőtől azon lakások listáját, ahol már egyébként a ráháruló kárelhárítást elvégezték,
tehát ez nyilvános, meg lehet kapni, tehát akit ez esetleg érdekel, akkor azt gondolja, hogy
keressék fel a Polgármester urat, aki ebben tud segíteni.

Deutsch-Für Tamás
Ha valaki beszél, kora reggel ilyen nagy energiákat mozgósít annak érdekében, hogy
szándékosan félreértse azt, amit Gerenday képviselő asszony mondott, akkor erre persze van
lehetőség. Példa nélküli az az elmúlt tíz évben gyakorlatilag Budapesten, hogy egy több
milliárdos nagyságrendű magánberuházás esetében a magánberuházáshoz kapcsolódóan az
önkormányzat több 100 milliós forintos nagyságrendben közpénzből hajt végre járulékos
beruházásokat. Ilyen nincs sehol sem. Bármelyik kerület által végrehajtott – a Főváros által, a
magyar állam által végrehajtott – beruházások esetében képtelenség, hogy ahol a beruházás a
fejlesztés által megvalósított épület határa véget ért az azt körbevevő járdákat, utakat a
szomszédos házakat ne a beruházó újítaná fel. Tucatjával tudja ezeket a példákat mondani –
még egyszer mondja a szocialista és szabaddemokrata fővárosból szocialista vagy
szabaddemokrata vezetésű kerületből. Tehát ez egy egyszerűen rosszul végig gondolt
felelőtlen döntés-előkészítés volt.
Nagyon helyes, abszolút egyetért Ádler képviselő úrral, hála az égnek, hogy megújultak a
házak homlokzatai – örül – járt ott az elmúlt hetekben is, nagyon-nagyon szép látványt
nyújtanak. Nagyon jó, hogy felújítják az utakat, csak az nem jó, hogy akkor, amikor egy-két-
három millió forintokat vesz el a szocialista és a szabaddemokrata frakció polgármester úr,
alpolgármester urak szociális intézményektől, oktatási intézményektől, megszűnik az
ingyenes étkeztetés az óvodákban, akkor 215 millió forint egy végig nem gondolt beruházási
program miatt, huss kikerül az önkormányzat kasszájából. Simán meg lehetett volna csinálni
itt is úgy, mint más kerületekben, ha csak nem a beruházó magáncég gazdasági érdekeltsége
vezette az önkormányzati többség a döntés meghozatalában – akkor valóban nem lehet ilyen
döntést hozni.

Gergely József
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót az előterjesztőknek válaszadásra.

Hunvald György
Véleménye szerint Deutsch képviselő úr ugyanúgy tiszteletben tartja a törvényeket, mint
ahogy saját maga is. Ezért csak olyat lehet kérni, nemcsak VII. kerületben befektető
befektetőtől, hanem mindenki mástól az országban, amit a törvények lehetővé tesznek. A
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befektető az épületet körülvevő járdákat saját költségére újítja fel, onnantól kezdve már úttest
kezdődik, ami közterület, amelyet folytat tovább még egy az épületet körülvevő járdája, ezt
már közpénzből a közterület tulajdonosa újítja fel, tehát az Erzsébetvárosi önkormányzat –
erre szolgál ez a fedezet. Lehet, hogy a Képviselő úr azt mondja, hogy ez helytelen, saját
maga azt gondolja, a törvényeket tiszteletben kell tartani. Olyan felújítási kötelezettséget nem
írhatnak elő, ami egyébként ilyen ötlettől vezérleve akár a Garay utca építtetőjével fel kellene
újítani a Keleti Pályaudvar környékét, hiszen helytelen, hogy nem újítja fel azt a területet.
Saját maga azt gondolja, hogy amíg polgármester a kerületben, addig a törvényeket tiszteletbe
fogják tartani.
Ez a tétel a tavalyi költségvetésben is szerepelt és azt gondolja, és itt válaszol Gerenday
képviselő asszonynak, hogy némely épület homlokzatán nem volt egyébként mit felújítani,
mert nem volt homlokzata egyszerűen, példa erre a Garay tér 8. A beruházó, kivitelező
természetesen azokat a károkat, amelyek az épület építése során keletkeztek rendbe fogja
rakni a használatbavételi engedély kézhezvétele előtt, hiszen ez feltétele. A környező épületek
homlokzatában egyébként károk nem keletkeztek, a környező épületek homlokzatát és a tér
rendezését a Szabályozási Terv írta elő és az önkormányzat ezért tett be olyan mennyiségű
összegeket a költségvetésbe, amivel ezt végre tudta hajtani.
Saját maga azt gondolja ennek az utolsó fázisa az utcák megújítása, díszburkolattal ellátása és
ez mindannyijuk örömére, az Erzsébetvárosiak örömére fog elkészülni.

Gergely József
Közli Gerenday Ágnes képviselő asszonnyal, hogy nem tud ismételten szót adni, mert a vitát
már lezárták.

Az előterjesztéshez Kecskés Gusztáv képviselő úr nyújtott be módosító indítványt, melyet az
előterjesztő nem fogadott el – a képviselő úr nincs jelen az ülésen.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 4 igen 15 nem 1 tartózkodás.

31/2007. (II. 7.) számú határozat:
- dr. Kecskés Gusztáv módosító indítványáról a Garay teret övező utcák felújítása
fedezetének biztosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – dr. Kecskés
Gusztáv módosító indítványát a Garay teret övező utcák felújítása fedezetének
biztosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak szerint:
Az előterjesztés határozati javaslata egy új 2. ponttal egészül ki:
Határozati javaslat:
2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület
úgy dönt,
hogy felkéri a Polgármestert, hogy készítessen kárbecslést, hogy a Garay téri
építkezés milyen mértékű károsodást okozott a környező utcákban, és hívja fel a
kivitelezőt, hogy ennek megfelelő mértékben vegyen részt a felújításban, valamint
felhatalmazza a Polgármestert, hogy ezen polgári jogi igényt akár bírósági úton
érvényesítse.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal



7/10

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozatai javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 0 nem 4 tartózkodás.

32/2007. (II. 7.) számú határozat:
- A Garay teret övező utcák felújítása fedezetének biztosítása -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Garay teret övező utcák felújításának megvalósításához
szükséges 215.000 eFt. fedezetet biztosítja a 2007. évi költségvetésében.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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

3. napirendi pont:
A Nemzeti Kulturális Alapprogram által kiírt pályázaton való részvétel
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
A Nemzeti Kulturális Alapnál a Király utca 47. kőmunkáival szeretnének pályázni – két évvel
ezelőtt már nyertek ott pályázatot, ebből sikerült megcsinálni az épület sarkán lévő részt, most
szeretnék a többit – kéri ebben a Testület támogatását.

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

Gerenday Ágnes
Örömteli az, hogyha segítenek házaknak a felújításán, de miután az előző kérdésére nem
kapott választ, ezért így felemlíteni azt, hogy azt kérdezte, hogy mennyit tesz bele a
károkozás révén a beruházó azokba a rendbetételekbe, ahol szép az hogy felújítanak utcát, de
ő járt rajta a nehéz munkagépekkel tehát nyilván neki is van felelőssége abban, hogy az ilyen
állapotba került, kétségtelen, hogy így megváltoztatnak dolgokat.
Csak ezt szerette volna elmondani.
Természetesen örül hogyha, pályázik a kerület, habár ennek a háznak a sorsa elég érdekes,
mert itt többféle tulajdoni viszony alakult ki menetközben, de most ezt talán ne is firtassák.
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Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót az előterjesztőknek válaszadásra.

Gergely József
Gerenday képviselő asszonynak válaszolva – a Garay téri közterület felújítása az eredeti
állapotába teljesen értelmetlen lenne, mert nagyon lepusztult volt, most át lesz építve.

Hunvald György
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg beterjesztett határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

33/2007. (II. 7.) számú határozat:
- A Nemzeti Kulturális Alapprogram által kiírt pályázaton való részvételről -

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

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata - a továbbiakban
Önkormányzat - a Nemzeti Kulturális Alapprogram Műemléki és Régészeti
Kollégiuma „Veszélyeztetett helyzetű műemlékek állagmegóvásának, részleges
vagy teljes helyreállításának, valamint műemlékek szerves részét képező
képzőművészeti alkotások restaruálása” témakörben, 2732 kódszámú
altémakörben kiírt pályázati felhívására pályázatot nyújt be a 34115 helyrajzi
számú, természetben a Budapest Főváros VII. kerület Király utca 47. szám
alatt található, 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú épület Király utcai
homlokzatának felújítási költségeinek támogatására.

A felújítás becsült költsége 24.879.235.-Ft. A pályázaton elnyerni kívánt vissza
nem térítendő támogatás összege 16.000.000 Ft.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. február 8.

2. kötelezettséget vállal arra, hogy a határozat 1. pontja szerinti pályázathoz
szükséges önrészt 8.879.235 Ft. összegben, valamint pályázat nevezési díját
160.000 Ft. + 20 % áfa összeget biztosítja a 2007. évi költségvetésében.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 2.
pontjában meghatározott összegeknek az Önkormányzat 2007. évi
költségvetésbe történő betervezéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A pályázati felhívás a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.
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4. napirendi pont:
Közoktatási intézmény alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Hunvald György
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Megállapítja, hogy bizottsági vélemény nincs, a napirend felett a megnyitja vitát.

Gerenday Ágnes
Tudná folytatni az előző hozzászólását, hogy egy szóval nem mondta, hogy a régi állapotot
kell az utcáknál helyreállítani, tehát még mindig nem kapott választ a kérdésére.
Ennek a napirendnek a kapcsán szeretné kérdezni, hogy volt arról szó, hogy az EPSZK
elköltözik a helyéről, ez ugyanabban az épületben van ahol a Molnár Antal Zeneiskola, és
arról volt szó, hogy az egész emeletet megkapván, ott ki tudnak alakítani egy olyan előadó
helyiséget, ami a működésükhöz szükséges, hiszen az akkreditáció illetve a költségek a
tanulók után kapható fejpénz úgymond, ahogy hívják az annak függvénye is, hogy ők
előadásokat tehát produkciókat is valahol tudjanak tartani. Gondolja, hogy ezért volt a
Wesselényi utca 17. megnevezve most az alapító okiratban, hogy lesz egy előadó helyiségük,
hiszen a Hársfa utca, amiben szinten működhettek azt közben eladták.
Tehát csak azt szeretné kérdezni, hogy akkor így lesz biztosítva – lesz e arról szó a
jövendőben, hogy ez a bizonyos egy helyen való létük kialakulhat – költői kérdés, vagy nem
tudja, hogy megválaszolható kérdés-e?

Hunvald György
Fedrid Gábor képviselő úr szót kért, nem tudja, hogy milyen címen, ügyrendi javaslata van? –
megadja a szót.

Fedrid Gábor
„Köszönöm a szót. Én sem tudom pontosan meghatározni a címet, tulajdonképpen megnéztem
az otthoni szerszámkészletemet, és úgy gondoltam, hogy Deutsh úrnak a parlamenti
munkájának az elősegítéséhez átadnám ezt a fölösleges villáskulcsot, hátha szüksége lesz
hozzá – úgyhogy ezért kértem szót.”

Fedrid úr átadja Deutsch úrnak a villáskulcsot.

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

Devosa Gábor
Gerenday képviselő asszonynak jelzi, hogy igen tervezik azt, a költségvetés elfogadása után
lehet ezekre a tételekre pontos választ adni, hiszen az EPSZK költözéséhez még
intézménybútor beszerzés szükséges, ha ez megtörténik akkor tudnak elköltözni a régi
helyükről a Kertész utca sarkára. A Zeneiskola koncerttermének, amely valóban a minőségi
megfeleléshez szükséges, tehát a koncertterem kialakításához ott a Körúti helyiségnek egy
átalakítása, illetve egy szigetelése szükséges – ezt is hogyha a költségvetésben rendezni
tudják, akkor reményei szerint az idei évben megtörténik. Addig természetesen a Civil Ház áll
rendelkezésre ilyen típusú programok, koncertek megrendezésére, illetve a vizsgáztatási
időszak lebonyolítására is ez a helyiség áll rendelkezésre.
Egyébként pedig elég gyorsan és mindenki megelégedésére sikerült elhelyezni mind a
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Zeneiskolát, mind a régi Hársfa utcában lévő Vöröskeresztet, Sakkszakosztályt, illetve az
MSZOSZ szervezetét – úgyhogy ezzel ez a dolog rendben van.
Azért azt had tegye hozzá, mert néhány napirenddel előbb Deutsch képviselőtársa említette az
oktatási ágazatból elvett milliókat – csak tájékoztatni szeretné, hogy az oktatási ágazatban az
önkormányzat épp a tavalyi évben tett bele, jó néhány százmillió forintot intézmény-
felújításra, a Molnár Antal Zeneiskola, mint önként vállalt feladat továbbra is megmarad.
Saját maga azt gondolja, hogy ez se kevés pénzbe kerül az önkormányzatnak.
Az hogy az ingyenes étkezés megszűnt, ezt Képviselőtársa is tudja, hogy nem igaz,
egyszerűen arról van szó, hogy nem mindenki számára ingyenes osztogatják, hanem azoknak,
akiknek valóban szüksége van erre a támogatásra, azok juthatnak ehhez hozzá.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg beterjesztett határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 1 tartózkodás.

34/2007. (II. 7.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának módosítása -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) 2007. február 01. napjával a melléklet szerint a “Molnár Antal Zeneiskola”
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 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
Határidő: azonnal

A “Molnár Antal Zeneiskola” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

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

Közli, hogy a mai napon 10 órakor mindenkit szeretettel vár az Önkormányzat az
Ipartestületek Házában ünnepi testületi ülésére.

A Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 2007. február 7-én 7 óra 55 perckor bezárja.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
jegyző polgármester


