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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2007. április 20-án 8 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléseiről

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, prof. Dr. Hahn György, Kardos Péter, dr.
Kecskés Gusztáv (8 óra 25 perckor érkezett), dr. Kispál Tibor, Lendvai Béla, Molnár István,
Parnó Román, Puskás Attila Sándor, Ripp Ágnes, Simon Péter, Solymári Gabriella, Vajda
Gábor, Vattamány Zsolt képviselők

Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Farkas Ferenc, Fitosné Z. Zsuzsa, Gábor Farkas, Hangyál
Imre, Holló Mária, Hollósi Géza, Lantos Péter, Németh Márta, Polgár Endréné, dr. Saáry
Tibor, Simon Elza, Simonné Müller Katalin, dr. Villányi Tibor

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 Képviselő-testület munkáját.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. április 20-i rendkívüli nyilvános
ülését megnyitja.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jelen van 25 fő.

A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták a mai ülés napirendjére vonatkozó
javaslatait.

Hunvald György
Bán Imre képviselő úrnak ügyrendi hozzászólása van, akinek megadja a szót.

Bán Imre
Öt perc frakciószünetet kér.

Hunvald György
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Bán Imre képviselő úr kérésére öt perc frakciószünetet rendel el.

S z ü n e t
Hunvald György
Szünet után megállapítja, hogy az ülés határozatképes, folytatják a munkát.

A napirendi pontokhoz érkezett egy módosító javaslat a KDNP Erzsébetvárosért Frakciótól,
melyben arra kéri a Képviselő-testületet, hogy a 7. számú napirend – Wass Albert emléktábla
elhelyezése – tárgyalását halassza el a következő havi ülésre, mivel az előterjesztés nem
tartalmazza mellékletként a társasház jóváhagyó nyilatkozatát az emléktábla elhelyezéséről.
Kérdezi, hogy kívánnak-e indokolni.
Indokolni nem kívánnak, szavazásra teszi fel a módosító indítványt.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 4 nem 0 tartózkodás.

157/2007. (IV. 20.) számú határozat:
-Módosító indítványról a napirendi pontok elfogadásához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a KDNP Erzsébetvárosért Frakció javaslatát, mely szerint a
mai rendkívüli ülés napirendi pontjai közül a 7. számú napirend – Wass Albert
emléktábla elhelyezése – tárgyalását elhalasztja a Képviselő-testület a következő
havi ülésre, mivel az előterjesztés nem tartalmazza mellékletként a társasház
jóváhagyó nyilatkozatát az emléktábla elhelyezéséről.

Szavazásra teszi fel a mai ülés napirendjére vonatkozó javaslatát, a elfogadott módosítással
együtt.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 3 nem 0 tartózkodás.

158/2007. (IV. 20.) 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 Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2007-2010.
évi gazdasági programja
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának stratégiai
terve 2007-2013
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

3.) "Európa Belvárosa" Budapest Program elfogadása és a Program
megvalósítására önkormányzati társulás létrehozása a VI., VII. és a VIII.
kerületek részvételével
Előterjesztő: Hunvald György polgármester
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4.) Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa Általános Helyettese OBH
1495/2006. számú ügyben készített jelentése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

5.) Cserehelyiség biztosítása a Kamilla KHT részére
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

6.) A "125 éves Erzsébetváros" ünnepségsorozat alkalmából felállítandó
emléktábla, testvérvárosi irányjelző-oszlop elhelyezése és a gasztronómiai
verseny győztesének járó "cégér" elkészítése
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Zárt ülés keretében:

7.) Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésre kijelölése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

8.) Projekt társaság létrehozásának előkészítése a Budapest VII. Dob u. 34249/3
hrsz alatti tömbbelső hasznosítására
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

9.) Személyi ügy
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

1. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2007-2010. évi gazdasági
programja
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

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

Vattamány Zsolt
A Program III. fejezete, amely az Önkormányzat külső környezetéről szól úgy érzi, hogy
túlzott elvárásokat fogalmaz meg a konvergencia program majdani áldásos hatásaival
kapcsolatban. A maga részéről nem gondolná, hogy ez a kormányzati program túl sok
bizakodásra adna okot az önkormányzatok szintjén. A másik az adópolitikával kapcsolatban –
az adópolitikával kapcsolatos tervek tekintetében nem tartja túl biztatónak a lakosság
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számára, hogy a törvény alapján kivethető maximális adómértékek kivetését tervezik, illetve
azt sem, hogy maximálisan élni kívánnak az adózás hatálya alá vontak körének a
kiterjesztésével.
A kerületfejlesztésről szólna néhány szót. Nem túl biztató szintén a jövőre nézve, hogy a
működési hiányt önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon értékesítésével kívánják kiváltani,
illetve az sem, hogy a kerületfejlesztés terén már egységes szerkezetbe kívánják foglalni a
terveket. Azt azért elismerik, hogy például Belső-Erzsébetvárosnak esélye sincs arra, hogy
átfogó rehabilitáció belátható időn belül elvégezhető legyen. Ez számára, mint Belső-
Erzsébetvárosban választott képviselő számára elfogadhatatlan.

dr. Deutsch-Für Tamás
Ma egy különleges ünnepnapot tart ugyan az Erzsébetvárosi Képviselő-testület, hiszen fél év
után immár második rendes képviselő-testületi ülés lesz nemsokára. Ehhez képest nem
nagyon érthető, hogy két olyan stratégiai jelentőségű – az Önkormányzat működését, az
önkormányzati intézmények működését és a kerületben élő polgárok életkörülményeit,
gyarapodását, személyes céljainak megvalósítását alapvetően befolyásoló előterjesztés, mint a
mostani az Önkormányzat gazdasági programjára vonatkozó, illetve a következő napirendi
pont, az Önkormányzat Stratégiai Tervét, miért egy rendkívüli ülés keretében kell
tárgyalniuk. Jól ismert, hogy ez olyan eljárási szabályokat jelent, ami kapcsán az ezekkel
kapcsolatos érdemi vélemények megfogalmazására jóval kevesebb idő áll rendelkezésre, de
ami még fontosabb, mind a két terv nagy titokban készült. Tehát biztos, hogy nagyon-nagyon
fontos döntéseket tud hozni egy önkormányzat, dehogy érintett szakmai és társadalmi
szervezetek, a kerületben élő polgárok, ezzel a két előterjesztéssel kapcsolatban semmilyen
fórumon nem tudták elmondani a véleményüket az tény. Persze természetesen a képviseleti
demokrácia formális szabályainak az előterjesztés eleget tett – az Önkormányzat arra illetékes
köztisztviselője elkészítette, bizottság megtárgyalta, csak éppenséggel a lényeg hiányzott,
hogy ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban érdemi, közösségi eszmecsere, vita, szakmai
pártbeszéd alakuljon ki. Így tehát azt tudja mondani, hogy reménytelen, úgy jó gazdasági
programot készíteni, hogy a kerületben élő emberek ennek a programnak a lényegi elemeiről
semmifajta előzetes tájékoztatást nem kaptak, a véleményüket nem mondhatták el – ezért ezt
nem tudják támogatni.

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

Hunvald György
A rendkívüli ülés és a rendes ülés között a kiküldési időben körülbelül három-négy nap van,
de úgy látja teljesen mindegy, hogy hány napot várnak, mert néha olyanokat olvasnak ki
belőle egyes képviselők, amelyek nincsenek benne. Ilyen például a Belső-Erzsébetvárosra
nincs átfogó program. Ha jól emlékszik az egyik napirendi pont éppen arról szól, hogy több
kerülettel közösen önkormányzati társulás keretében jövőképet vázolnak fel, például Belső-
Erzsébetváros felvirágoztatására. Ha jól emlékszik tavaly augusztus óta a Műemlékvédelmi
Hatósággal a Fővárosi Önkormányzattal közösen dolgozzák ki Belső-Erzsébetváros új
szabályozási tervét – amely új szabályozás már megfelel azoknak a kritériumoknak,
amelyeket az elmúlt évek illetve várhatóan a következő évek fognak támasztani, az említett
lakossági- hatósági igények mellett.
Azt gondolja, hogy ki lehet küldeni egy-két-három héttel, akár öt hónappal is előtte, mindig
valamit fognak találni az anyagokban, például egy „azt” is félre lehet olvasni.
Azt gondolja, hogy ez az anyag jó, azt gondolja, hogy ennek az anyagnak a társadalmi vitája
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az elmúlt hónapokban különböző olyan fórumokon, ahol erzsébetvárosi civil szervezetek,
önkormányzati vezetőket hívtak és kérdeztek, hogy vajon mit gondolnak az önkormányzati
vezetők Erzsébetváros jövőjéről köztük az adópolitikáról, a kerületfejlesztésről és még
minden sok minden másról.
Amit levan írva, azt azok a civil szervezetek, akik tevékenyen szerepet játszanak
Erzsébetváros életében ismerik és tudják. Ezt a formát a jövőben is meg fogják tartani.
Minden programnak illetve minden stratégiai célkitűzésnek az elfogadása egy dolgot jelent, a
valódi dolog ennek a végrehajtása – és azt gondolja, hogy az elmúlt években, amit tettek jól
tették. Ez a program egyrészt felöleli az elmúlt időszak dolgait, illetve az előttük álló
lehetőségeket.
Vitatkozhatna bármiről, ez a készítők szerint jó, ezért javasolja elfogadásra a Képviselő-
testületnek.

Gergely József
Vattamány Zsolt képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót.

Vattamány Zsolt
Közli a Polgármester úrral, hogy nem azt mondta, amire válaszolt, azt mondta, hogy az
előterjesztésben az szerepel, hogy Belső-Erzsébetvárosnak esélye sincs arra, hogy az átfogó
rehabilitáció belátható időn belül elvégezhető legyen – amely az előterjesztésben szerepel.

Gergely József
Közli a Képviselő úrral, hogy a vita már lezárult.

Megállapítja, hogy a módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 4 nem 5 tartózkodás.

159/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2007-2010. évi
gazdasági programjáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete Erzsébetváros Önkormányzatának 2007-2010. évi gazdasági programját
elfogadja, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a gazdasági programban
megfogalmazott célkitűzések végrehajtásának módjára vonatkozó középtávú
vagyongazdálkodási koncepció tervezetét készítse el és azt a Képviselő-testület
részére terjessze be.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. június 30.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2007-2010. évi gazdasági
programja a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.
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2. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának stratégiai terve 2007-2013
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

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

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

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

prof. Dr. Hahn György
Az elmúlt időszakban a 3-as számú választókörzetében jelentős fejlesztések történtek, két
nagyon fontos irodaház létesült, a Pricewaterhouse Coopers hét emeletes épülete és három
szintes garázsa lefelé, egy oktatási és kulturális minisztérium, három szálloda és számos
legalább négy új lakóház. Ezeknek az összköltsége körülbelül 10 milliárd forintos beruházást
jelentett. Azt gondolja, hogy ez a folyamat folytatódik Belső-Erzsébetváros 3-as számú
választókörzetében a stratégiai terveknek megfelelően és ezt a KÖH-en nem fogja hátráltatni
olyan kezdeményezésekkel, mint amilyen a Dob utca 19. műemlékké nyilvánítása, a korábbi
négy ház helyett ma már ötven van, akkor nyilvánvaló, hogy ez a stratégiai terv
megvalósulhat.

dr. Deutsch-Für Tamás
Valószínűleg érdekes kérdés lehet, hogy a Belső-Erzsébetvárosban lakók közül hányan
borultak sírva egymás nyakába attól a gyönyörű érzéstől, hogy a Pricewaterhouse Coopersnek
egy gyönyörű hét emeletes irodaháza épült – feltehetőleg ez sok ott élő család személyes
életkörülményeit, annyit nem változtatott. Arról nem beszélve, hogy amit képviselőtársa
elmondott az mind-mind olyan beruházás, amihez az ég egy adta világon semmi köze nincs a
kerületi Önkormányzatnak, csupán az, hogy itt valósult meg. ezt kell mondani, hogy még
annak ellenére is, hogy így dolgozott az elmúlt esztendőkben az Önkormányzat. Ami a
lényegesebb, hogy úgy látja, hogy amit a Polgármester úr gondol arról, hogy egy
önkormányzatnak stratégiai terveket hogyan kell előkészíteni, arról, hogyan kell érdemi
eszmecserét folytatni a kerületben élő emberekkel, szakmai és társadalmi szervezetekkel, meg
amit saját maga gondol az ég és föld. Az egy szép dolog, hogyha önkormányzati vezetőket
civil szervezetek meghívnak különböző tanácskozásokra, vagy például lakóközösségek
meghívnak egy megbeszélésre – ott kérdezik őket arról, hogy mi az önkormányzat
elképzelése és erre az önkormányzati vezetők válaszolnak. Azt kell mondania, hogy el is van
ájulva, tehát ez tényleg fantasztikus dolog, hogy ennyire komoly, demokratikus felkészültsége
van az Erzsébetvárosi önkormányzati vezetőnek, ha az emberek kérdeznek, akkor az
elképzelésekről válaszolnak.
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Nem erről beszél, arról beszél, hogy egy 2007-2013. közötti hat-hét esztendőre vonatkozó
stratégiai terv előkészítése során az előkészítői intézmény jelesül az Erzsébetvárosi
Önkormányzat által szervezett, kezdeményezett eszmecsere sorozatnak kellett volna
megtörténnie, valahogy úgy, mint ahogy az oly sokat emlegetett Nemzeti Fejlesztési Terv
kapcsán az arra hívatott kormányszervek az első meg a második Gyurcsány Kormány idején
ilyen konzultációkat szerveztek. Egyetlen egy ilyen megbeszélés nem volt, az hogy
válaszolnak a kérdésekre, az szép dolog, de ez az előterjesztés megalapozottságának nem
segít - az a probléma, hogy ez megint egy rosszul előkészített előterjesztés.

Gergely József
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 javaslat 1. pontját.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 3 nem 8 tartózkodás.

160/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának stratégiai tervéről
2007-2013 -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2007-
2013. közötti időszakra vonatkozó Stratégiai Tervét elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 3 nem 8 tartózkodás.

161/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának stratégiai tervével
2007-2013 kapcsolatos feladatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, hogy Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzatának 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó
Stratégiai Tervében foglaltakat a stratégiai tervezés további menetében –
különösen a gazdasági program, a részstratégiák megalkotása, valamint a korábban
elfogadott középtávú tervek (stratégiák, programok, koncepciók) felülvizsgálata
során – érvényesítse.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: folyamatos

Gergely József
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Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 3 nem 8 tartózkodás.

162/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának stratégiai tervével
2007-2013 kapcsolatos feladatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, hogy Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzatának 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó
Stratégiai Tervében foglaltak megvalósítása érdekében a stratégiai tervezés
koordinációját és az ahhoz kapcsolódó információs rendszer (adatbázis)
működtetését biztosítsa.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. július 31.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának stratégiai terve 2007-2013
a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

3. napirendi pont:
"Európa Belvárosa" Budapest Program elfogadása és a Program megvalósítására
önkormányzati társulás létrehozása a VI., VII. és a VIII. kerületek részvételével
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Hunvald György
Nagyon röviden egészítené ki, hiszen az előbbiekben már tett célzást arra, hogy a VII.
kerületi Önkormányzat egy olyan újabb társulásban kíván részt venni, amely az
önkormányzati törvény adta lehetőségek mentén egy önkormányzati feladat mentén társul
más kerületekkel. Erről szól az előterjesztés melynek elfogadása után ha az érintett
önkormányzatok a VIII. kerületi illetve a VI. kerületi önkormányzat elfogadja a hasonló
tartalmú előterjesztést, akkor ez a három kerület "Európa Belvárosa" program elfogadása után
konkrét projekteket dolgoz ki ezen a területen. Ez Erzsébetvárost a Klauzál sétánnyal érinti,
amely a Rákóczi úttól a Pesti Brodway-ig húzódna, és a Pesti Brodway-nál kapcsolódna a VI.
kerületi projektekhez, illetve a Rákóczi út mentén kapcsolódna a VIII. kerületi projektekhez.
Maga a rehabilitáció egyben kulturális és turisztikai célt is szolgál. Azt gondolja, hogyha ez a
program sikerül, amely természetesen nem egy-két-három év programja, hanem az előbb
említett, legalább hét év programja, tehát az uniós költségvetési időszak programja, akkor
Erzsébetváros és természetesen Józsefváros illetve Terézváros belső történelmi negyede is
ennek mentén tud megújulni, hiszen egy ilyen rehabilitáció a környező területre is komoly
kihatással jár.
Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el ezt a társulási megállapodást.
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Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

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

prof. Dr. Hahn György
Javasolja Deutsch-Für Tamás képviselő úrnak, hogy jöjjön át hozzájuk képviselőnek, mert
nem tudhatja, hogy a Pricewaterhouse Coopers céggel kapcsolatban az első Testület egy 70
millió forintos megállapodást kötött az Önkormányzattal, tehát hozzájárultak az épület
felújításához, illetve átalakításához.

Puskás Attila Sándor
Nem szeretne most a múlttal foglalkozni, próbáljanak egy kicsit a jövő felé is tekinteni.
Mint a körzet képviselője a Klauzál utca felújítását és ez által csatlakozását ehhez a
sétálóutcához és körúthoz eredendően is támogatott a tervben, sőt javasolta és örülne, hogyha
megvalósulna a VI.-VII.-VIII. kerület Belső-Józsefváros, Belső-Erzsébetváros, és Belső-
Terézváros ily módon való szerves összekapcsolása, ami reméli, hogy összehozható azzal,
hogy egy komoly fejlődést hozna a belső területeken, úgy a felújításban, mint az
útszakaszokban – ezzel a részével teljes mértékben egyetért az elképzeléssel.
Egyetlen egy módosító indítványt nyújtott be, amit nem tudja, hogy be fogadott-e a Testület,
amelyben az volt a kérése, hogy az 5. számú határozati javaslatról csak a következő ülésen
döntsenek – tehát a személyekről – miután látják, hogy a másik kerületek elfogadták e az
anyagot, illetve, hogy létrejön-e a társulás.

dr. Deutsch-Für Tamás
A Fidesz Magyar Polgári Szövetség nevében támogatja az előterjesztést, ám támogatják
Puskás képviselő úr által benyújtott módosító javaslatot is. Valóban fontos, hogy az
Önkormányzat érdemi döntéseket hozzon Belső-Erzsébetváros fejlesztése érdekében, hiszen
az a jó önkormányzati politika, amikor az ott élő emberek életkörülményeit javító
megoldásokkal tudnak segíteni, nem az amikor a multinacionális cégeknek szép irodaházak
épülnek, még hogyha van olyan Erzsébetvárosi képviselő, akinek ez a legnagyobb öröme.
Ugyanakkor azt is had tegye hozzá, hogy azért bíznak abban, hogy ez a társulás végre egy
olyan társulás lesz, amelyik nem csupán úgy jelenik meg az Erzsébetvárosi költségvetésben,
mint kiadási összeg – hiszen azt ne felejtsék el, hogy ez most 21 millió forintjába kerül az
Önkormányzatnak –, hanem ez a társulás olyan érdemi munkát tud végezni, olyan fejlesztési
elképzeléseket tud kidolgozni, amelyek kapcsán, a három társuló önkormányzat ma meglévő
költségvetési forrásaihoz képest, plusz forrásokat, külső forrásokat, ha kell Európai Uniós
forrásokat tud bevonni. Hiszen van egy társulás alakítási dömping, csak aztán egy idő után
ezek a társulások kizárólag arról szólnak, hogy a működésükhöz szükséges forrásokat az őket
létrehozó önkormányzat előteremtsék, de új forrásokat nem tudnak bevonni a fejlesztésekre.
Éppen ezért nagyon bízik abban, hogy az elkövetkezendő időszakban a társulás által
elkészített konkrét terveket tudják majd megvitatni és valóban a Polgármester úr által is
jelzett fejlesztésekhez, hozzá tud járulni ez a most létrehozandó társulás.

dr. Bolesza Emőke
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Egy kérdése van – bár szerepel az előterjesztésben, hogy lehet csatlakozni ehhez a
társuláshoz, hogy az V. kerület szervesen hozzátartozik ehhez a területrészhez, és annyit
beszélnek a Budapest Szíve programról, tehát miért nem kapcsolódik ide az V. kerület is,
hiszen párt független ez a területfejlesztés és Budapest belső területének a fejlesztése, hiszen
így Budapest Szívébe is ez szervesen illeszkedhetne.

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

Hunvald György
Teljesen jogos Bolesza képviselő asszony felvetése, a tegnapi nappal megküldte az V. kerület
Polgármesterének ezt az előterjesztést. Előzetes megbeszélés alapján elképzelhető, hogy az V.
kerület is csatlakozó kerületként csatlakozik és teljesen nyitott a társulás minden olyan kerület
felé, amely rehabilitációt akar végezni a lakosság életkörülményeinek javítására és a kerület
fejlesztése érdekében, tehát nyitott ajtókat dönget ez a kérés.
Egyetért Deutsch képviselő úrral abban, hogy minden olyan dolog, ami a lakosság
életkörülményeit javítja az jó dolog.
Azt gondolja, hogy ugyan az a pont, amit Puskás Attila kifogásolt és már későn érkezett be a
módosító indítvány, mert a testületi határozatkezelő rendszer szerint ¾ 8-kor tették fel a
gépre, tehát nem tudnak szavazni róla, de azt gondolja, hogy a társulási üléseken saját maga
fogja javasolni azt, hogy szakértőként képviselőtagok jöhessenek ülésekre, és adott esetben,
hogyha valaki nem ér rá, akkor helyettesítéssel bárkit megbízhat.
Azt gondolja tehát, hogy senki nem fog kimaradni abból a fejlesztésből, amely az itt ülő
összes képviselő megbízatása, amely alapján azt gondolja, hogy Erzsébetvárosért tenni kell a
választási ígéreteikhez híven.
Valóban nem az a 21 millió forint az, amiből fejleszteni kell a kerületet, mert ennek a
társulásnak a projektek kidolgozása után pályázni kell a különböző operatív programokra,
illetve a különböző olyan Európai Uniós pályázati lehetőségekre, amely révén több milliárd
forintot lehet behozni ezek a programokra.
Arra kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el az előterjesztést.

Gergely József
Megállapítja, hogy Puskás Attila Sándor módosító javaslatáról nem tudnak szavazni, mert
határidő után érkezett így az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 4 tartózkodás.

163/2007. (IV. 20.) számú határozat:
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- "Európa Belvárosa" Budapest Program elfogadásáról és a Program megvalósítására
önkormányzati társulás létrehozásáról a VI., VII. és a VIII. kerületek részvételével -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az Európa Belvárosa Budapest Programot, a Kálvin tér -
Múzeum körút - Károly körút - Madách tér - Deák tér - Bajcsy Zsilinszky út -
Nyugati tér - Teréz körút - Oktogon tér - Erzsébet körút - Blaha Lujza tér - József
körút - Üllői út által határolt terület Kulturális-gazdaság Fejlesztési Programját,
Budapest belvárosának kiterjesztését, városrehabilitációját.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.
A szavazás eredménye 25 igen 0 nem 1 tartózkodás.

164/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- "Európa Belvárosa" Budapest Program elfogadásáról és a Program megvalósítására
önkormányzati társulás létrehozásáról a VI., VII. és a VIII. kerületek részvételével -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által elkészített - jelen előterjesztés
mellékletét képező - Európa Belvárosa Budapest Program Megvalósíthatósági
Tanulmányát.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 4 tartózkodás.

165/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- "Európa Belvárosa" Budapest Program elfogadásáról és a Program megvalósítására
önkormányzati társulás létrehozásáról a VI., VII. és a VIII. kerületek részvételével -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Terézvárosi Önkormányzattal és a Józsefvárosi Önkormányzattal
közösen - döntésüktől függően - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Törvény, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 10. §. (1) bekezdése és a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködésről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 16. §-a (2) bekezdése alapján
„Városfejlesztési Önkormányzati Társulás” elnevezéssel önkormányzati
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társulást hoz létre, a jelen határozati javaslatsor 2. pontjában elfogadott "Európa
Belvárosa Budapest, Kulturális-gazdasági Fejlesztési Program, Budapest
belvárosának kiterjesztése, városrehabilitációja" elnevezésű, a társult
önkormányzatok által elfogadott megvalósíthatósági tanulmányban foglalt célok
megvalósítására.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 4 tartózkodás.

166/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- "Európa Belvárosa" Budapest Program elfogadásáról és a Program megvalósítására
önkormányzati társulás létrehozásáról a VI., VII. és a VIII. kerületek részvételével -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező Városfejlesztési
Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Megállapodást és Városfejlesztési
Önkormányzati Társulás, mint költségvetési szerv alapító okiratát és
felhatalmazza a Polgármestert azok aláírására.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját Hunvald György
megbízására vonatkozóan, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 4 tartózkodás.

167/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- "Európa Belvárosa" Budapest Program elfogadásáról és a Program megvalósítására
önkormányzati társulás létrehozásáról a VI., VII. és a VIII. kerületek részvételével -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Városfejlesztési Önkormányzati Társulásban az Önkormányzat
képviseletével Hunvald György Polgármestert bízza meg.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, Gergely József
megbízására vonatkozóan, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 0 nem 8 tartózkodás.
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168/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- "Európa Belvárosa" Budapest Program elfogadásáról és a Program megvalósítására
önkormányzati társulás létrehozásáról a VI., VII. és a VIII. kerületek részvételével -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Városfejlesztési Önkormányzati Társulásban az Önkormányzat
képviseletével Gergely József alpolgármestert bízza meg.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, Gál György
megbízására vonatkozóan, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 6 tartózkodás.

169/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- "Európa Belvárosa" Budapest Program elfogadásáról és a Program megvalósítására
önkormányzati társulás létrehozásáról a VI., VII. és a VIII. kerületek részvételével -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Városfejlesztési Önkormányzati Társulásban az Önkormányzat
képviseletével Gál György Gazdasági bizottsági elnököt bízza meg.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 6. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 6 tartózkodás.

170/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- "Európa Belvárosa" Budapest Program elfogadásáról és a Program megvalósítására
önkormányzati társulás létrehozásáról a VI., VII. és a VIII. kerületek részvételével -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Városfejlesztési Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló
Megállapodás 10. pontjának megfelelően - a 7203 pályázatok előfinanszírozási
kerete költségvetési előirányzat terhére - 20 000 000,- Ft összegű alapítói vagyont
és 1 000 000,- Ft működési támogatást bocsát a Városfejlesztési Önkormányzati
Társulás részére.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
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Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 7. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.
A szavazás eredménye 24 igen 0 nem 2 tartózkodás.

171/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- "Európa Belvárosa" Budapest Program elfogadásáról és a Program megvalósítására
önkormányzati társulás létrehozásáról a VI., VII. és a VIII. kerületek részvételével -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a határozati javaslatsor 1-6 pontjait abban az esetben kell
végrehajtani, ha két Önkormányzat a fenti határozati javaslatsorral azonos jogi
tartalmú határozatokat hoz.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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

4. napirendi pont:
Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa Általános Helyettese OBH 1495/2006. számú
ügyben készített jelentése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

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

Fedrid Gábor
A Kerületfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a Képviselő-testületnek
tárgyalásra és elfogadásra javasolja.
Itt kívánja megjegyezni, hogy a Bizottság egy módosító indítványt is beterjesztett, amely egy
szó változtatásáról szól az „elfogadja” helyett a „tudomásul veszi” szót, javasolják a
Képviselő-testületnek elfogadni.

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

Szavazásra teszi fel a Kerületfejlesztési Bizottság módosító indítványát, melyet az előterjesztő
elfogadott.

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

172/2007. (IV. 20.) számú határozat:
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- A Kerületfejlesztési Bizottság módosító indítványáról Az Állampolgári Jogok
Országgyűlési Biztosa Általános Helyettese OBH 1495/2006. számú ügyben készített
jelentéséről szóló előterjesztés határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Kerületfejlesztési Bizottság módosító indítványát Az
Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa Általános Helyettese OBH 1495/2006.
számú ügyben készített jelentéséről szóló előterjesztés határozati javaslatához az
alábbiak szerint:
Az 1. számú határozati javaslat az alábbiak szerinti módosul:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa Általános Helyettese OBH
1495/2006. sz. ügyben készített jelentésében foglalt megállapításokat tudomásul
veszi, egyben megállapítja, hogy az intézkedések végrehajtása a Fővárosi
Önkormányzatok Parkolási Társulásának hatáskörébe tartozik.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, az elfogadott módosító
indítvánnyal együtt.

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

173/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa Általános Helyettese OBH 1495/2006.
számú ügyben készített jelentéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa Általános Helyettese OBH
1495/20026. számú ügyben készített jelentésében foglalt megállapításokat
tudomásul veszi, egyben megállapítja, hogy az intézkedések végrehajtása a
Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának hatáskörébe tartozik.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulása az
ombudsmani jelentésben foglaltakat a tevékenysége során érvényre juttassa.
Felelős: Hunvald György polgármester

Határidő: azonnal

3. felkéri a Polgármestert, hogy az intézkedések végrehajtásáról tájékoztassa az
Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa Általános Helyettesét.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 30 napon belül
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5. napirendi pont:
Cserehelyiség biztosítása a Kamilla KHT részére
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

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

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

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 22 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 3 tartózkodás.

174/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Cserehelyiség biztosításáról a Kamilla KHT részére -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kamilla Munkahelyteremtő Közhasznú Társaság (cégjegyzék száma:
Cg. 01-14-000142) részére a Budapest VII. kerület Százház utca 10-18. szám alatti
társasházban (hrsz: 32863) lévő 45. számú albetétet (I. emeleti iroda-együttes,
területe: 222 nm), a 46. számú albetétet (földszinti iroda-együttes, területe: 168
nm), a 47. számú albetétet (földszinti iroda-együttes, területe: 438 nm) és a 48.
számú albetétet (alagsori iroda-együttes, területe: 169 nm) - az István utca 30.
szám alatti bérlet egyidejű megszüntetése mellett - iroda céljára bérbe adja a
következő feltételekkel:
a) a bérlet időtartama határozatlan idő,
b) a bérleti jog ellenértékének megállapítását a Képviselő-testület mellőzi,
c) a bérleti díj mértéke a bérleti szerződés megkötésekor 150 Ft + ÁFA/nm/hó, a

továbbiakban a társasház közgyűlése által megállapított mindenkori közös
költségnek megfelelő összeg, amely kedvezményes bérleti díj addig illeti meg
a bérlőt, amíg az Önkormányzattal kötött, a tevékenységére vonatkozó
együttműködési szerződés hatályban van, ezen felül a bérlő fizeti a társasház
által fizetendő víz- és csatornadíj teljes összegét, illetve az egyéb közüzemi
díjakat, továbbá a bérlő köteles a bérleti szerződés megkötésétől számított 90
napon belül mellékvízmérőket létesíteni,
d) a bérlő jogosult az ingatlanban székhelyet létesíteni.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

6. napirendi pont:
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A "125 éves Erzsébetváros" ünnepségsorozat alkalmából felállítandó emléktábla,
testvérvárosi irányjelző-oszlop elhelyezése és a gasztronómiai verseny győztesének járó
"cégér" elkészítése
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

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

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Van egy módosító indítványuk is, amelyet a Bizottság egyhangúlag támogatott és kéri a
Testületet, hogy támogassa.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát,
megadja a szót az előterjesztőnek.

Devosa Gábor
Arról szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy jövő hét keddre véglegesítődik a 125.
éves rendezvénysorozat programja, és akkor tisztelettel minden képviselő hölgynek és úrnak
megküldené, és kéri, hogyha esetleg valamit észrevételük van, akkor azt tegyék meg, és még
tudnak változtatni talán rajta.

Hunvald György
A napirendi pont felett lezárja a vitát.

Szavazásra teszi fel a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság módosító indítványát, az
előterjesztés 1. számú határozati javaslatához, melyet az előterjesztő elfogadott.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.

175/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság módosító indítványáról a "125 éves
Erzsébetváros" ünnepségsorozat alkalmából felállítandó emléktábla, testvérvárosi
irányjelző-oszlop elhelyezése és a gasztronómiai verseny győztesének járó "cégér"
elkészítésére vonatkozó előterjesztés határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott – a Művelődési, Oktatási és
Sport Bizottság módosító indítványát a "125 éves Erzsébetváros" ünnepségsorozat
alkalmából felállítandó emléktábla, testvérvárosi irányjelző-oszlop elhelyezése és
a gasztronómiai verseny győztesének járó "cégér" elkészítésére vonatkozó
előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak szerint:

Az 1. számú határozati javaslat az alábbiak szerint módosul:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
alábbi szövegezésű emléktábla Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. szám és
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Budapest, VII. kerület Garay utca 5. szám alatti elhelyezésével egyetért.

Erzsébet királyné nevét kerületünk 125 éve vette fel.

Az évforduló alkalmából állíttatta
Erzsébetváros Önkormányzata

2007.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg beterjesztett határozati javaslat 1. pontját az elfogadott
módosító indítvánnyal együtt.

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

176/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- A "125 éves Erzsébetváros" ünnepségsorozat alkalmából felállítandó emléktábla,
testvérvárosi irányjelző-oszlop elhelyezéséről és a gasztronómiai verseny győztesének
járó "cégér" elkészítéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
alábbi szövegezésű emléktábla Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. szám és
Budapest, VII. kerület Garay utca 5. szám alatti elhelyezésével egyetért.

Erzsébet királyné nevét kerületünk 125 éve vette fel.

Az évforduló alkalmából állíttatta
Erzsébetváros Önkormányzata

2007.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
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Szavazásra teszi fel a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság módosító indítványát, az
előterjesztés 2. számú határozati javaslatához, melyet az előterjesztő elfogadott, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.

177/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság módosító indítványáról a "125 éves
Erzsébetváros" ünnepségsorozat alkalmából felállítandó emléktábla, testvérvárosi
irányjelző-oszlop elhelyezése és a gasztronómiai verseny győztesének járó "cégér"
elkészítésére vonatkozó előterjesztés határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott – a Művelődési, Oktatási és
Sport Bizottság módosító indítványát a "125 éves Erzsébetváros" ünnepségsorozat
alkalmából felállítandó emléktábla, testvérvárosi irányjelző-oszlop elhelyezése és
a gasztronómiai verseny győztesének járó "cégér" elkészítésére vonatkozó
előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak szerint:

A 2. számú határozat javaslat a következők szerint módosul:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
emléktábla, kandeláber és „cégér” költségeire 954.556.-Ft + 20 % ÁFA biztosít a
költségvetés 7. számú táblázat 5701 címszámon szereplő „Erzsébetváros
fennállásának 125. évfordulója ünnepi programjai” előirányzata terhére.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg beterjesztett határozati javaslat 2. pontját az elfogadott
módosító indítvánnyal együtt.

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

178/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- A "125 éves Erzsébetváros" ünnepségsorozat alkalmából felállítandó emléktábla,
testvérvárosi irányjelző-oszlop elhelyezéséről és a gasztronómiai verseny győztesének
járó "cégér" elkészítéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
emléktábla, kandeláber és „cégér” költségeire 954.556.-Ft + 20 % ÁFA biztosít a
költségvetés 7. számú táblázat 5701 címszámon szereplő „Erzsébetváros
fennállásának 125. évfordulója ünnepi programjai” előirányzata terhére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
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Megállapítja, hogy a mai rendkívüli ülés nyilvános részének végéhez értek,
Kéri, hogy a vendégek és a Televízió munkatársai hagyják el a termet.

A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja a munkáját.

A Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 2007. április 20-án 8 óra 50 perckor bezárja.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:

7.) Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésre kijelölése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

8.) Projekt társaság létrehozásának előkészítése a Budapest VII. Dob u. 34249/3 hrsz
alatti tömbbelső hasznosítására
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

9.) Személyi ügy
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 179-től – 194-ig.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
jegyző polgármester


