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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2007. május 4-én 8 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
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, dr. Kispál Tibor, Lendvai Béla, Molnár István, Ripp Ágnes, Simon Péter,
Solymári Gabriella, Vajda Gábor, Vattamány Zsolt képviselők

Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsa, Hangyál Imre, Hollósi Géza, Lantos
Péter, Németh Márta, Polgár Endréné, dr. Saáry Tibor, dr. Szász Eleonóra, dr. Villányi Tibor
helyett dr. Gróza Zsolt

Távol maradtak: Parnó Román, Puskás Attila Sándor 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 kíséri figyelemmel a Képviselő-testület munkáját.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. május 4-i rendkívüli nyilvános
ülését megnyitja.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.

Hunvald György
A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták a mai ülés napirendjére vonatkozó
javaslatait – módosító indítvány nem érkezett –, melyet szavazásra tesz fel.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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277/2007. (V. 4.) számú határozat:
- Napirendi pontok elfogadásáról -

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

1.) Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának, valamint az intézményi
megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

2.) Az Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Szervezeti
és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának jóváhagyása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

3.) A VII. Damjanich u. 4. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának
megszerzése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Zárt ülés keretében:

4.) Szociális ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Solymári Gabriella Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

1. napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának, Szakmai Programjának, valamint az intézményi megállapodás
jóváhagyása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Koromzay Annamária
Képviselőtársai előtt van az Egyesített Szociális Intézmények második szakasza, az Alapító
Okiratot a Testület már elfogadta. A saját neve alatt megy ugyan ez az előterjesztés, de
igazából ez egy szakmai munka eredménye. Az egyeztető fórumokon az anyag átment,
módosító indítványokat az anyagba a szakma betette. Kéri képviselőtársait, hogy ezt az
anyagot fogadják el.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést, és kéri a
Képviselő-testületet, hogy tegye ugyan ezt.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.
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prof. Dr. Hahn György
Javasolja, hogy ez a szociálishálózatra kiterjesztett egységes hálózat, vagy rendelkezési mód
és eljárás ezt tekintse mintának az oktatási Alpolgármester úr is, ahol nemrég verték szét
ugyanezt a hálózatot – gondolja, hogyha itt ez beválik, akkor ott se lenne nagy kár, hogyha ez
megvalósulna, egyrészt olcsóbb is lenne.

Gerenday Ágnes
Szeretné megkérdezni, mivel nem igazán látta csökkent munkaképességűek ellátásával
kapcsolatos területi törődést – tehát csak most felvetné ennek kapcsán, hogy van-e arra
valamilyen gondolat, terv, hogy őket is valamilyen módon bevonják itt a kerület ellátásába,
ugyanis nagyon sok ilyen intézmény megszűnt. A saját körzetében is több olyan ember illetve
család kereste meg, ahol a gyerek ilyen problémával küzd, hogy segítsenek nekik, mert a
betegségéből adódóan tudnak valamilyen hasznos munkát végezni, az életvitelét is segítenék
ezzel, hogy nem otthon haszontalanul létezne. Úgy gondolja, hogy meg lehetne ennek is
módját valamilyen úton találni, saját maga még fantáziált is annyiban, hogy a Dembinszky
utca volt önkormányzati helyisége egy olyan épület aminek például van egy rámpája, tehát
ahol fel is lehet menni olyannak aki mozgásában képtelen. Ezt tehát csak szeretné
képviselőtársai figyelmébe ajánlani, hogy próbáljanak ezzel a gonddal is valahogy törődni.

Devosa Gábor
Hahn úrnak szeretné mondani, hogy azért intézmények és intézmények között is óriási
különbség van. Azt gondolja, hogy az az átszervezés, amely annak idején a GAMESZ-ból
kiszervezett és önálló intézményekként, tehát iskolák esetében megtörtént az helyénvaló volt.
Itt egy más működési modell van, mint a szociális ágazatban, az óvodák tartoznak illetve a
nevelési tanácsadó, pedagógiai szolgáltató központ tartoznak nagy iskolákhoz, ez nemcsak
gazdaságilag jól működő modell most, hanem egyébként oktatási szempontból sem mindegy,
hiszen az óvodába járó gyerekek közvetlen programokon vesznek részt az iskolával, így
egyfajta átszoktatás is történik, amelyet a szoros együttműködés tesz lehetővé a szülők és a
gyermekek számára is hasznos ez a dolog, nem kevésbé azért mert így talán több gyermeket
tudnak itt tartani kerületi iskolában. Véleménye szerint ezek a csomóponti gazdálkodási
modellnek megfelelő intézményi struktúrák jól működnek most.

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

Koromzay Annamária
Mivel Gerenday Ágnestől javaslat érkezett, szeretné elmondani, hogy ez az anyag ugyan ezt
nem tartalmazza, de mégis tartalmazza, hisz a civil szervezetekkel történő együttműködés
kapcsán lehetne ezt a problémát megoldani. Meg is próbálkoztak ezzel, hisz fogyatékos fiatal
felnőttek szempontjából van együttműködési megállapodásuk civil szervezetekkel. Valóban
ezt a réteget tovább kellene segíteni, de munkahelyekre volna szükség – rehabilitációs
munkahelyekre – ez azonban a saját hatáskörükön túlnő.

Hunvald György
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 23 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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278/2007. (V. 4.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyásáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal. Felkéri a polgármestert a Szervezeti és Működési szabályzat
aláírására
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési
Szabályzata a jegyzőkönyv 1. számú melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 0 tartózkodás.

279/2007. (V. 4.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának,
jóváhagyásáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
Szakmai Programját az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programja a
jegyzőkönyv 2. számú melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 2 tartózkodás.

280/2007. (V. 4.) számú határozat:
- Intézményi megállapodás jóváhagyásáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ,
mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv és a részben önálló költségvetési
szervek között kötendő megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti
tartalommal.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv és a részben önálló költségvetési szervek között kötendő megállapodás a
jegyzőkönyv 3. számú melléklete

2. napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának, Szakmai Programjának, valamint az intézményi megállapodás
jóváhagyása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

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

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést, és kéri a
Képviselő-testületet, hogy tegye ugyan ezt.

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 javaslat 1. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 1 tartózkodás.

281/2007. (V. 4.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja az Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti tartalommal.
Felkéri a polgármestert a Szervezeti és Működési szabályzat aláírására.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési
Szabályzata a jegyzőkönyv 5. számú melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 1 tartózkodás.



6/7

282/2007. (V. 4.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Szakmai
Programjának jóváhagyásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja az Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató
Központ Szakmai Programját az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
tartalommal.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Szakmai Programja a
jegyzőkönyv 6. számú melléklete

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

3. napirendi pont:
A VII. Damjanich u. 4. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának megszerzése
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 és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Gergely József
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.
Koromzay Annamária
Szeretné rögtön bejelenteni a szociáliságazat igényét bejelenteni erre az épületre, ugyanis
nagyszerű volna a Családsegítő és Gyermekjóléti Központot ide elhelyezni - ezt azért mondja
el, hogy a gazdasági szféra fejébe is eljusson ez a javaslat.

Devosa Gábor
Mivel május 18-ig már más testületi ülés nem lesz, ezért ragadná meg az alkalmat, hogy a
televízión keresztül is meghívja Erzsébetváros lakosságát a 125 éves Erzsébetváros
programsorozatra, amely május 18. és 25. között kerül megrendezésre – kulturális, sport,
szórakoztató, gyermekprogramok lesznek ezen a rendezvénysorozaton. Egyúttal jelzi a tisztelt
Képviselő-testületnek, hogy a mai napon állt össze a bővített részletes programsorozat
amelyet nagy tisztelettel a frakcióvezető uraknak és rajtuk keresztül a Képviselő-testület
tagjainak is megküld és kéri, hogy tiszteljék meg a rendezvényeket jelenlétükkel.

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 javaslatot.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 24 igen 0 nem 0 tartózkodás.
283/2007. (V. 4.) számú határozat:
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- A VII. Damjanich u. 4. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Budapest
Főváros Önkormányzatával a 33520 helyrajzi számú, természetben a Budapest
Főváros VII. kerület Damjanich utca 4. szám alatt található, 2236 nm területű, az
ingatlannyilvántartás adatai szerint kivett, középiskola megnevezésű ingatlan -
felépítmény és udvar - tulajdonjogának megszerzése érdekében.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
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, szünet nélkül folytatja a munkáját.

A Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 2007. május 4-én 8 óra 15 perckor bezárja.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirend:

4.) Szociális ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Solymári Gabriella Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 284-től – 287-ig.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
jegyző polgármester


