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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2007. október 26-án 9 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, Fedrid Gábor, Gál
György, Gerenday Ágnes, prof. Dr. Hahn György, Kardos Péter, dr. Kecskés Gusztáv, dr.
Kispál Tibor, Lendvai Béla, Molnár István, Parnó Román (9 óra 55 perckor érkezett), 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, Divéki Antalné, Farkas Ferenc, Fitosné Z. Zsuzsanna,
Dobrovitczky Anna, Gábor Farkas, Hangyál Imre, Hollósi Géza, Lantos Péter, Polgár
Endréné, dr. Saáry Tibor, Simon Elza, Simonné Müller Katalin, dr. Szász Eleonóra, dr.
Villányi Tibor

Távol maradt: dr. Deutsch-Für Tamás képviselő

Az ülést vezette: Hunvald György polgármester;
Gergely József alpolgármester és
Koromzay Annamária alpolgármester

Jegyzőkönyvet vezette: Danó Jánosné

Hunvald György
Köszönti a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, vendégeiket és mindenkit, aki az
Erzsébetvárosi Televízión keresztül figyelemmel kíséri a Képviselő-testület munkáját.
Mielőtt elkezdik a munkát, szeretné a Képviselő-testület tagjait és Erzsébetváros lakosságát
meghívni 2007. október 31-én 17 óra 30 perckor a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán
lévő parkban, ahol a Reformáció 490. évfordulója emlékére Erzsébetváros Önkormányzata
emlékművet állít, melynek az ünnepélyes alapkőletételére kerül sor.
Erre azért volt szükség, mert a legutóbbi nemzeti ünnepen néhányan azt mondták, hogy nem
kapták meg a meghívót, és ezért nem vettek részt az ünnepségen – innentől kezdve azt
gondolja minden képviselőtársa tudja, hogy lesz egy ilyen ünnepség. Természetesen a
meghívót, ugyanúgy mint a korábbiakban kézhez fogják kapni.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. október 26-i rendkívüli
nyilvános ülését megnyitja.
Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jelen van 25 fő.
A napirendek tárgyalása előtt egy új, külsős bizottsági tag eskütétele következik a Szociális és
Egészügyi Bizottság tagja Nagy Andrea 2007. október 1-től.
Kéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel, Nagy Andreát pedig hogy fáradjon ki, és mondja utána
az eskü szövegét.
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„Én Nagy Andrea esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű
leszek. Az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati
titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és legjobb
tudásom szerint minden igyekezetemmel Erzsébetváros javát szolgálom.”
„Isten engem úgy segéljen!”

Hunvald György
Gratulál az új bizottsági tagnak, a bizottságban végzendő munkájához sok sikert kíván.

A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták a mai ülés napirendjére vonatkozó
javaslatait, melyhez Gerenday Ágnes képviselő asszony nyújtott be módosító indítványt, mely
szerint a 10. napirendi pontot ne tárgyalja a Testület.
Megadja a szót a benyújtott indítvány indokolására.

Gerenday Ágnes
A visszavonásra való gondolata abból született, hogy már a lakosságot tavasszal felbiztatták
azzal a lehetősséggel, hogy újabb házak csatlakozhatnak a szelektív hulladékgyűjtéshez.
A mai napig nem történt ezzel kapcsolatosan semmi, hiszen ez a gazdasági helyzetükből
következően a költségvetésre is terheket róna, hiszen ez az jelentené, hogy az Önkormányzat
fizeti a szelektív hulladékgyűjtés költségeit.
Nem látja most annak értelmét, hogy egy új rendszert – amit egyébként emberinek jónak tart -
hogy a szelektív hulladékgyűjtést megteremtsék, azonban ez a határozat arról szól, csak hogy
csinálnak valamit és saját maga aggódik, hogy mikor lesz abból valami. Tehát úgy gondolja,
hogy át kellene ezt gondolni, és konkrétumokkal, akár költségvonzatával, egyéb terveivel
kellene a Testület elé hozni, mert így csak egy jó szándékot mutat, de jó szándékot sok
mindenki elmondhat különböző ügyekben és az nem egy konkrét, meghatározható és
szavazásra alkalmas napirendi pont lenne.

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Gergely József
Az előterjesztés végén lévő határozati javaslatot megnézi a Képviselő asszony, abban benne
van, hogy a Képviselő-testület egyrészt kinyilvánítja azt a szándékát, hogy ezt a szelektív
hulladékgyűjtést minden társasházra ki kívánja terjeszteni, aki szeretne benne részt venni,
másrészt, pedig felkéri a Polgármestert a részletes feltételek, feladatok kidolgozására, és egy
elég szűk öt hetes határidőt ad. Egyébként, hogyha ma a Képviselő-testület tárgyalja és
elfogadja a határozati javaslatokat, akkor a Hivatal a kerületi közös képviseleteket értesíti
erről, és a társasházak megtárgyalhatják és a következő másfél hónapban csatlakozhatnak
ehhez a rendszerhez.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy tűzze napirendre ezt az előterjesztést.

Hunvald György
Megjegyzi, hogy a napirend tárgyalásakor el fogja mondani, hogy mit fog tenni, ha
elfogadják a határozati javaslatot.

dr. Kecskés Gusztáv képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót –
kérdezi, hogy a módosító indítvánnyal kapcsolatos-e az indítványa?
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dr. Kecskés Gusztáv
Közli, hogy előbb szeretett volna bejelentkezni.

Hunvald György
Közli Kecskés úrral, hogy csak a szavazás után tudja a szót megadni.

dr. Kecskés Gusztáv
A szavazás előtt szerette volna megkérni a tisztelt képviselőtársait arra, hogy mivel ’56
megemlékezésekor nem tudott az összes frakció együtt megemlékezni erről a történelmi
eseményről, ezért szeretné, hogyha legalább a képviselők, most együtt egy percben
megemlékeznének az Erzsébetvárosi áldozatokról – még mielőtt elkezdenék az ülés érdemi
részét.

Hunvald György
Kéri a teremben jelenlévőket, hogy álljanak fel és egy percig emlékezzenek.

Szavazásra teszi fel a napirendekhez érkezett módosító indítványt, melyet az előterjesztő nem
fogadott el.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 10 igen 10 nem 0 tartózkodás.

560/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Gerenday Ágnes módosító indítványáról napirendi pont tárgyalásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el Gerenday Ágnes módosító indítványát mely szerint a
rendkívüli ülés 10.) számú napirend pontját - Az Erzsébetvárosi Szelektív
Hulladékgyűjtő program kiterjesztése – előkészítetlenség miatt ne tárgyalja a
Képviselő-testület.

Hunvald György
Szavazásra tesz fel, az eredetileg benyújtott mai ülés napirendjére vonatkozó javaslatait.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 2 tartózkodás.

561/2007. (X. 26.) 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 Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2007. (…) önkormányzati rendelete a 2007. évi
költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester
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2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének ..../2007.(........) önkormányzati rendelete az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítésének feltételeiről szóló 27/2000.(XII.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

3.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-
testületének …/…. (...) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról
és körzeteinek kialakításáról szóló 25/2002. (XII. 23.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

4.) A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 02-1078/2007.
számú törvényességi észrevétele Budapest Főváros VII. Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő
lakások bérletéről és bérbeadásának feltételeiről szóló 23/2006.(VI.15.) számú
rendeletére vonatkozóan
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

5.) A Százház utcai Rekreációs Központ beruházása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

6.) A 2007. évi közmeghallgatás
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

7.) Az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

8.) Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2007. évi közbeszerzési
tervének módosítása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

9.)A Budapest VII. kerületi, Akácfa u. 61. számú ingatlan hasznosításáról kötött
Szindikátusi Szerződés módosítása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

10.) Az Erzsébetvárosi Szelektív Hulladékgyűjtő program kiterjesztése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

11.) Közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

12.) Javaslat a 2007. évi "Erzsébetváros Díszpolgára" cím, a "Pro Urbe
Erzsébetváros" díj és az "Erzsébetváros Sportjáért" díj adományozásának új
időpontjára
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

13.) Budapest Fővárosi VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata fenntartásában
működő szociális intézmények bentlakásos férőhelyeinek bővítése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

14.) A Budapest VII. Garay tér 20. szám, 33053/1/A/299 hrsz alatti ingatlan
bérbeadása
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

15.) Tulajdonosi hozzájárulás a Kamilla Kht. részére telephely létesítéséhez, az
Önkormányzat tulajdonát képező, Bp. Főv. VII. ker. Murányi u. 13. szám
alatti ingatlanon
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke
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Zárt ülés keretében:
16.) Szociális ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezések

Előterjesztő: Solymári Gabriella Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
17.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Gergely József alpolgármester
18.) Intézményvezetői pályázat elbírálása (Nevelési Tanácsadó)

Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester
19.) A Budapest VII. kerület Klauzál u. 31. II. em. 17/a. szám alatti lakásra

fennálló kamattartozás
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

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

1. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2007. (…) önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 26.)
rendelet módosításáról
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 az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést javasolja. Egyidejűleg a
bizottság megbízásából benyújtott egy módosító indítványt, amely reméli, hogy pozitív
fogadtatásra kerül.

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

Az előterjesztéshez három módosító indítvány érkezett melyeket az előterjesztő elfogadott,
felhívja a figyelmet, hogy elfogadásukhoz minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 6 nem 1 tartózkodás.
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562/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Elfogadott módosító indítványokról a 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 26.)
rendelet módosítására vonatkozó előterjesztéshez -

Hunvald György polgármester:

Az előterjesztés összeállítását követően módosító indítvány benyújtása vált
szükségessé.

1.) A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok" címen az egyéb ágazati
feladatok céltartalék előirányzatot 400 ezer Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a
„6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb
pénzeszközátadások" címen a működési célú pénzeszközátadások
államháztartáson kívülre előirányzatát azonos összeggel megemeli:
ebből:

 Erzsébetvárosi Polgárőrség működésének támogatása 100 ezer Ft

 Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány
sítábor támogatása 100 ezer Ft,

 Széphalom Könyvműhely (Darányi Sándor első
verseskötete megjelenése) támogatása 200 ezer Ft

2.) A „7202 Ágazati feladatok" címen a nevelési, oktatási és kulturális ágazat
céltartalék előirányzatot 150 ezer Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a „5701
Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok" címen a működési célú
pénzeszközátadások államháztartáson kívülre előirányzatot, az Erzsébetvárosi
Civil Szervezetek keretét - az Erzsébetvárosiak Klubja „Böske bál" és karácsonyi
ünnepség támogatása miatt - azonos összeggel megemeli.

Bán Imre a Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:

5205 Műszaki hatósági feladatok címen, a reklámtáblák leszereltetése illetve
áthelyezése feladatok előirányzatára 300.000 Ft-ot biztosítása.

A fenti pénzösszeg biztosítása azért vált szükségessé, mert a térfigyelő kamerák
látását akadályozó objektumok eltávolíttatására illetve áthelyezésére a
költségvetési rendeletben pénzügyi fedezet ez idáig nem állt rendelkezésre.

MSZP Frakció, SZDSZ Frakció

Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központhoz tartozó részben
önálló Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat II. félévi működési költségeinek
fedezetére 27.169 ezer Ft pótelőirányzat szükséges.
A Százház utcai Rekreációs Központ beruházással kapcsolatosan a
magántulajdonban lévő épületek megvásárlásának érdekében 90.000 ezer Ft
összegű előirányzat biztosítása elengedhetetlen.
A Szociális Munka Napja alkalmából a szociális ágazat dolgozói részére 15.823
ezer Ft értékben üdülési és kulturális csekkek jutalomként kerülnek átadásra,
melynek előállítási költsége 1.000 ezer Ft lesz.
Fenti összegek fedezetének biztosítása érdekében kerül sor a módosításokra.
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Képviselő-testület hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások

1.) Az „5606 Egyéb szociális feladatok" címen a dologi kiadások előirányzata
9.028 ezer Ft-tal csökken,

ebből:
Szociális felmérés 7.000 ezer Ft,
Szociális kiadvány 2.028 ezer Ft,

valamint a „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok" címen a céltartalék
előirányzat 18.141 ezer Ft-tal csökken,

ebből:
Szociális és egészségügyi feladatok 14.809 ezer Ft,
Szociális ágazat átszervezése (GAMESZ) 3.332 ezer Ft,

ezzel egyidejűleg a „6201 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek
folyósított támogatás" címen a működési kiadások támogatása előirányzat
27.169 ezer Ft-tal megemelkedik az alábbiak szerint:

1002 Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ támogatási
és kiadási előirányzata 27.169 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
Személyi juttatások 11.219 ezer Ft,
Munkaadókat terhelő járulékok 3.590 ezer Ft,
Dologi kiadások 12.360 ezer Ft,

ezen belül:
1002-2 Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat támogatási és kiadási
előirányzata 27.169 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
Személyi juttatások 11.219 ezer Ft,
Munkaadókat terhelő járulékok 3.590 ezer Ft,
Dologi kiadások 12.360 ezer Ft.

2.) A „7401 Központilag kezelt beruházási célú tartalék" címen a céltartalék
előirányzat 90.000 ezer Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg a „6401
Önkormányzati fejlesztések" címen a felhalmozási kiadások előirányzat a
Százház utcai ReKreációs Központ beruházás miatt azonos összeggel
megemelkedik:

ebből:
Telek vásárlás 80.000 ezer Ft,
Telek vásárláshoz kapcsolódó
egyéb költségtérítés 10.000 ezer Ft.

3.) A „6301 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete" címen a
felújítási kiadások előirányzata 9.000 ezer Ft-tal csökken,

ebből:
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SZOGYESZ Bölcsődei ellátás
Csoportszobák pvc padló cseréje 6.000 ezer Ft,
4 csoportszoba felújítása, parketta cseréje,
folyosó járólap cserék 3.000 ezer Ft,

a „6401 Önkormányzati fejlesztések" címen a felhalmozási kiadások
előirányzata 3.851 ezer Ft-tal csökken,

ebből:
SZOGYESZ Bölcsődei ellátás
Dob utca 23. Bölcsőde - számítógépes hálózat 189 ezer Ft,
Családsegítő Szolgálat
Dózsa Gy. út 70.- számítógépes hálózat 184 ezer Ft,
Kertész utca 28. - számítógépes hálózat 244 ezer Ft,
Gyermekjóléti Központ
Alpár utca 4. - számítógépes hálózat 241 ezer Ft,
Belső-erzsébetvárosi területi és nappali ellátás
Akácfa utca 61. - számítógépes hálózat 264 ezer Ft,

- számítógép beszerzése 220 ezer Ft,
- ülőbútorok beszerzése 250 ezer Ft,
- fénymásoló beszerzése 281 ezer Ft,

Dohány utca 20.- számítógépes hálózat 144 ezer Ft,
Király utca 97. - számítógépes hálózat 172 ezer Ft,
Rózsa utca 3. - számítógépes hálózat 144 ezer Ft,
Külső-erzsébetvárosi területi és nappali ellátás
Peterdy utca 16. - számítógépes hálózat 188 ezer Ft,
Dózsa Gy. út 46. - számítógépes hálózat 360 ezer Ft,

- számítógép beszerzése 220 ezer Ft,

Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat
3 db Pentium IV. számítógép

operációs rendszerrel 360 ezer Ft,
3 db tintasugaras nyomtató 60 ezer Ft,
3 db monitor 120 ezer Ft,
1 db PIN kód tarifaszámláló 70 ezer Ft,
2 db PIN kód tarifaszámláló 140 ezer Ft,

az „5606 Egyéb szociális feladatok" címen a szociális kiadvány dologi kiadások
előirányzata 2.972 ezer Ft-tal csökken, valamint a „7304 Központilag kezelt
szociális és egészségügyi pályázatok és feladatok" címen a Szociális Munka
Napja dologi kiadásai előirányzat 1.000 ezer Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg a
„6201 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás"
címen a működési kiadások támogatása előirányzat 16.823 ezer Ft-tal
megemelkedik az alábbiak szerint:

1002 Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ támogatási
és kiadási előirányzata 16.823 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
Személyi juttatások 15.823 ezer Ft,
Dologi kiadások 1.000 ezer Ft,

ezen belül:
1100-1400 ERISZ támogatási és kiadási előirányzata 9.520 ezer Ft-tal,



9/45

a kiadásból:
Személyi juttatások 8.954 ezer Ft,
Dologi kiadások 566 ezer Ft,
1500-1700 SZOGYESZ támogatási és kiadási előirányzata 7.303 ezer
Ft-tal,

a kiadásból:
Személyi juttatások 6.869 ezer Ft,
Dologi kiadások 434 ezer Ft.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, az elfogadott módosító
indítványokkal együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 7 nem 2 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II.26. ) önkormányzati rendelet
módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete

2. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2007.(........) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 27/2000.(XII.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, az előterjesztést
bizottság nem tárgyalta, a napirend felett megnyitja a vitát.

prof. Dr. Hahn György
Tudomása szerint módosító indítványt nyújtott be ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban – a
módosítása lényege az, hogy a 2007. augusztus 1. előtti paraméterekkel adják el továbbra is a
lakásokat, nem lát semmiféle új szempontot, aminek következtében azok a lakók, akik nem
tudták önhibájukon kívül korábban megvenni a lakásokat, azok most kedvezőtlenebb
feltételek között tudják csak megvásárolni az ingatlanaikat, mint augusztus 1. előtt. Már
ebben az évben is volt a saját választó körzetében lakásvásárlás és azok a lakók, akik
augusztus 1. előtt vették meg a lakásukat, azok a korábbi paraméterek szerint tudták azt
tulajdonba venni. Javasolja, hogy a korábbi rendelkezést tartsák érvénybe, és ennek
megfelelően most a Dob utca 27. amelyik szintén esedékes és a lakók már megkapták az
árajánlatokat módosítsák olyan értelemben, hogy az augusztus 1. előtti paraméterekkel tudják
megvásárolni.
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Fedrid Gábor
Csak annyit szeretne erre mondani, hogy nem érti az augusztus 1-i dátumot, mivel hogy a
Képviselő-testület az elmúlt év decemberében hozott egy rendeletmódosítást, amely január 1-
jén lépett életbe, amely módosítás ennek a volt módosítás tapasztalati miatt szüksége, hogy
helyre tegyék a dolgokat. A kedvezmények visszaálltak ugyan arra, amik voltak, ez volt Hahn
úr módosításának a lényege, amely benne van, és a folyamatban lévő ügyekre érvényes, tehát
a Dob utca 27. lakói ezzel a kedvezménnyel vehetik meg a lakásukat.

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

Hunvald György
Van egy pár dolog, ami kikívánkozik belőle. Tehát nem szeretné, hogy a barátai és a batárja
barátai egymással vitatkozzanak egy jó ügyön, mert mind a ketten ugyan azt szeretnék.
Tulajdonképpen nagyon-nagyon kevés önkormányzati épületet és bérlőt érint ez a
visszaállítása a kedvezmény-rendszernek, hiszen a kerületben a bérlők 80-90 százaléka már
élt a kedvezményes vásárlás lehetőségével. Az a pár épület ami még önkormányzati
tulajdonban van és most válik társasházzá, arról azt gondolja – és azt gondolja az
önkormányzatot vezető koalíció -, hogy jogos az igényük, hogy ugyan olyan feltételeket
kapjanak mint a többi más kerületi bérlő, erről szól ez a módosítás, amely ennek a pár darab
épületnek – hangsúlyozza ez tíz alatti szám – is lehetőséget ad a korábbi kedvezmények
mellett a vásárlásra.
Arra kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a beterjesztett módosítást.

Gergely József
A rendelettervezethez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 4 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2007. (XI. 1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 27/2000. (XII.23.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete

Gergely József
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Hunvald György polgármester úrnak.
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3. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének …/….
(...) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
szóló 25/2002. (XII. 23.) rendelet módosításáról
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 tárgyalásra és elfogadásra javasolja a rendelettervezet
módosítását.

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

A rendelettervezethez módosító indítvány érkezett

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezet, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2007. (XI. 1.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek
kialakításáról szóló 25/2002. (XII.23. ) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete

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

4. napirendi pont:
A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 02-1078/2007. számú
törvényességi észrevétele Budapest Főváros VII. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és bérbeadásának
feltételeiről szóló 23/2006.(VI.15.) számú rendeletére vonatkozóan
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, a napirendi pontot
bizottságok nem véleményezték.
Megállapítja, hogy nincs hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.



12/45

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 4 nem 2 tartózkodás.

563/2007. (X. 26.) számú határozat:
- A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 02-1078/2007. számú
törvényességi észrevételéről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások
bérletéről és bérbeadásának feltételeiről szóló 23/2006.(VI.15.) számú rendeletére
vonatkozóan -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 02-1078/2007
számú törvényességi észrevételében foglaltakat nem fogadja el, Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a tulajdonában
lévő lakások bérletéről és bérbeadásának feltételeiről szóló 23/2006. (VI.15.)
önkormányzati rendeletének azon előírásait, amelyek értelmében a leendő
bérlőknek közjegyzői okiratban kell vállalniuk a lakás kiürítési kötelezettségét,
nem kívánja hatályon kívül helyezni.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont:
A Százház utcai Rekreációs Központ beruházása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Hunvald György
Az előterjesztés két lényegi dolgot tartalmaz, az egyik, hogy korábban döntött a Képviselő-
testület a Rekreációs Központ fedezete biztosításáról, amelyet kötvény kibocsátással kíván
megoldani, amely döntés egy márciusi időpontot irányzott elő a következő évi kibocsátásra,
amelyet javasol januári időpontra hozni, hiszen mint ahogy az idei kötvény is már kamatozik
az Önkormányzat számláján a következő évben is előrehozzuk a márciusi időpontot januárra
– tehát két hónapi kamatot fog az Önkormányzat kasszírozni. Fontosnak tartja, nagy összegű
kamatról van szó, és mint tudják a kamatok fedezik majd az első törlesztéseket a kötvény
kibocsátás ellentételezéseként. A másik része az előterjesztésnek a korábbi döntés a meglévő
központ bővítéséről szól, amely döntést szeretné módosítani, hiszen az elmúlt hónapokban
megvizsgálták a meglévő épületet, amellyel kapcsolatban szeretne néhány érvet megosztani a
Képviselő-testülettel, hogy miért kellene módosítani.
Az egyik ilyen érv, hogy a meglévő épület Százház utcai oldala egyik jelentős épületrészre
kinyúlik a közterületre mintegy 1 méterrel, ez azt jelenti, hogy az épület nem lenne bővíthető.
Homlokzatilag a régi épület egy épületrész, és egy tömegként való kezelése az említett okok
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miatt nem lehetséges. A meglévő épület alatt csak bányászati módon történő fúrásokkal
lehetne biztosítani az épület részek közötti összeköttetést, hiszen a fejlesztés során a
parkolósáv biztosítása előírás. A jelenlegi épületet áthidalni hivatott új tartószerkezetnek
olyan méretűnek kellene lennie mint egy speciálisan tervezett előfeszített fixgerenda,
amelynek minimum 30 méter hosszúságúnak kellene lennie. Ennek a költségirányzata még
csak nem is becsülhető, de igen jelentős összeg lenne, acél tartó esetén ez egy szint
magasságot elvenne. Itt is az új és régi épület kapcsolata megkérdőjelezhető az utólagos
süllyedésből adódó problémák miatt. A meglévő épület tartószerkezete sem terhelhető tovább,
hiszen az építése során egyszintesre tervezték és az oszlopméretek az alapozási síkok nem
teszik műszakilag képessé, hogy az új terhet elviseljen. A fentiek miatt gazdaságossági
szempontból az épület lebontása ajánlott a komplett és egységes sportközpont és rekreációs
központ kialakítása érdekében. Ezért tett javaslatot a korábbi testületi döntés módosítására.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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.

prof. Dr. Hahn György
Kérdése van. Teljes mértékkel egyetért azzal, hogy a régi épületet ledózerolva és alatta új
garázs kiépítésével gazdaságosabban lehet ezt a projektet megvalósítani.
Számára az problematikus, hogy van egy országos takarékossági program, amelynek a
lényege az, hogy a központi költségvetés igyekszik a hiányait csökkenteni. Nem volna jó,
hogyha ennek ellensúlyozására az önkormányzatok viszont olyan terheket vennének magukra,
amelyet aztán később aztán természetesen a központi költségvetésnek kell majd állnia.
Tehát nagyon kéri a projekt felügyelőit illetve irányítóit, hogy vigyázzanak, hogy ez a
beruházás gazdaságos legyen, legalább annyiért lehessen eladni, mint amennyit belefeccölnek
ebbe a dologba és hosszútávon ha nem adják el, akkor meg pláne, és ne növeljék vele se a
kerület se az ország adósságállományát.

Gerenday Ágnes
Nem a gazdasági oldalát ragadná meg ennek a problémának, de azt szeretné kérdezni, hogy
soha nem hallott eddig még arról szót, és nem tudja, hogy a határozatok után, akik döntöttek
ennek az építkezésnek a megkezdéséről végig gondolták-e azt, hogy a kerületben az
iskoláknak sem használható a tornaterme tömegsportra. Tehát hol fognak gondoskodni arról,
amikor lebontódik a Százház utca, hogy a tömegsport helyet kapjon, habár tudják azt, hogy
nemcsak esetleg a kerületiek veszik igénybe, mert ha ki lehet adni valamit abból pénzt lehet a
fenntartáshoz, működéshez visszaforgatni. Tehát szeretné kérdezni, hogy át volt-e gondolva,
vagy adjanak akkor egy határidőt amikorra ezt nyilvánossá is teszik, hogy ne aggódjanak a
lakosok, mert most azt érzik, hogy elvitték a Százház utcai sportcsarnokukat, amit eddig
lehetett valamelyest használni – igen igaz még nem vitték el, de elfogják.

dr. Kecskés Gusztáv
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Ilyen nagy beruházás kapcsán azt hiszi vissza kell tekinteni a kerület történelmébe és bár ez a
két perc nem elegendő azért elmondja, hogy ilyen mértékű beruházás volt a Sky Park, amely
emlékeibe az, hogy a Testület egységesen szavazta meg, kivéve arról az oldalról a Hahn
képviselő urat, és erről az oldalról saját magát említheti, akik még most is képviselők. Akkor
nagy egyetértésben a frakciók döntöttek arról, hogy legyen egy Sky Park. Ezt követően a
Garay beruházás következett, amelynél szintén akkor Fidesz-MDF-Keresztény Demokrata
frakció döntött úgy politikai alapon, hogy a beruházást támogatja, akkor is ilyen jellegű
döntések születtek.
Most egy harmadik beruházás előtt vagyunk, azt szeretné javasolni és a Keresztény
Demokrata Frakció arra a következtetésre jutott, hogy alapvetően pártutasításos döntések nem
feltétlenül jók, hogyha ebben az esetben vannak, úgy hogy saját maguknál lelkiismereti
szavazást rendeltek el. A többi képviselőnél is úgy gondolja, hogy ne a pártok vagy a frakciók
mögött helyezkedjenek el amikor dönteni kell, hanem valóban úgy fontolják meg, hogy az
összes előnyt és kockázatot mérlegelik. Saját maga egyébként úgy gondolja, hogy ez a
beruházás jó, tehát személy szerint erre az álláspontra jutott, azzal a hozzátétellel, hogy ennek
a teljes pénzügyi követhetőségét és finanszírozását csak azok tudják, akik a kerületben
megfelelő pozícióban ülnek, tehát az ellenzéki képviselők erre a részére nem látnak rá, így
csupán arra tudnak hagyatkozni, hogy van egy olyan előzetes kalkuláció, hogy ez mindig
fenntartható lesz.
Úgy hogy ez a harmadik olyan nagy beruházás, ami reméli immáron sikeres lesz
Erzsébetvárosban a saját számításai szerint harmadik.

Devosa Gábor
Ha a Képviselő asszony megengedi válaszolna röviden. Dolgoznak azon már, hogy hogy
tudják kiváltani a Százház utcai Sportcentrumot – saját maga örült volna, hogyha megtartható
az épület, azonban a Polgármester úr által is elmondottak alapján ezt nem tehetik meg,
valamint a másik kockázati tényező az lett volna hogyha ott építkezés zajlik és adott egy
építési terület, akkor ha meghagyják a Sportcentrumot, akkor az esetben is milyen felelősség
mellett történhet ott bármilyen sporttevékenység.
Már nézik azt, hogy a kerületen belül, vagy a szomszédos kerületekben hogyan tudják
megoldani azokat a szövetségi sportágak áthelyezését, amelyek jelenleg működnek a
Sportcentrumban. Tömegsportra a téli időszakra eddig is kinyitották az iskolai tornatermeket,
ezt az idei évben megteszik, de azt gondolja, hogy egy kicsit szervezettebben és más
működési formában kell majd ezeket a tornatermeket üzemeltetni. Azon is gondolkodva tudva
azt, hogy jövőre elindul a Baross Iskola és a Kertész utcai Iskola felújítása, így kiesik két
tornaterem. A felsősök tornaoktatás része dupla órában már így is a Sportcentrumban zajlik,
hiszen kevés a rendelkezésre álló sportterület.
Azt jelezte előre a Polgármester úrnak is, hogy ennek komoly költségei lesznek, hiszen itt
terembérleteket kell fizessenek, de saját maga azt gondolja, hogy akkor is megéri ezt a
beruházást megtenni, és ez alatt a körülbelül két évnyi – tanévnyi időszak – alatt meg fogják
tudni oldani a tömegsport elhelyezését. A tavaszi – nyári időszakban ez természetesen
könnyebb hiszen a Városligeti Sportcentrum, amely egyébként a Főváros tulajdonában van,
de egyébként a kerületi Önkormányzat kezeli rendelkezésre áll. Ugyancsak ebben a
kategóriába esik az úszásoktatás, hiszen december 31-el az Almássy Szabadidő Központban
megszűnik az úszás lehetőség, amellyel kapcsolatban már dolgoznak, VI. kerület vagy más
közeli uszodában próbálják megoldani szállítással a gyerekek úszását.
Úgyhogy dolgoznak rajta, és természetesen tájékoztatják a Testületet erről.

Vajda Gábor
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Az előterjesztőt szeretné megkérni mindenképpen arra, hogy majd a válaszában térjen ki a
kerületben élők kedvezményeire, tehát az új sportcsarnokra gondol, hogy mekkora és milyen
mértékű kedvezmények lesznek az itt lakóknak, mert nem szeretné, hogy akik más
kerületekből is ide járnak majd, ugyanannyiért járjanak a sportcsarnokba.

dr. Albert István
Természetesen saját maga is nagyon fontosnak tartja, hogy megoldják az így kieső
kapacitások helyettesítését. Az előterjesztésből is úgy tűnik, hogy jelentős pénzösszeget
tudnak megtakarítani, hogyha ezt a fajta megoldást választják az építésnél akkor ebből a
megtakarításból esetleg fel lehet használni arra, hogy a kerület lakásságának megfelelő, akár
bérleti megoldással esetleg meg lehetne próbálna, hogy a Népstadion intézményeimben
bérelni helyet és így biztosítani a kiesett kapacitást.

Hunvald György
Az Alpolgármester úr válaszolt tulajdonképpen azokra a kérdésekre, amelyek arra irányultak,
hogy mi történik az átmeneti időszak alatt. Itt áttekinti az ágazgat a jelenlegi sportcentrumot
használók körét, melyek azok a tevékenységek amelyek elhagyásával esetleg elhalna a
tevékenység és ez nem érdeke Erzsébetváros Önkormányzatának és melyek azok a
tevékenységek, amelyek akár egy-másfél-két év kihagyás után az új központban újra
indíthatók. Ezek figyelembevételével teszi majd le a javaslatot és oldja meg az átmeneti
időszakot. Teljesen természetes, mint minden kerületi intézményi új épület esetében, amit
közfunkciónak szán Erzsébetváros Önkormányzata, hogy a kerületi lakók valamilyen
kedvezményrendszert kapjanak. Most még korai egyébként erről beszélni, de teljesen
bizonyos, hogy majd amikor eljön az idő, amikor elértek a hídhoz átmennek és bemutatják
Erzsébetváros lakosságának, hogy milyen kedvezményeket fognak kapni ebben az új
épületben, mint ahogy mindenhol kapnak.
Azt kéri – ez az utolsó lépés ahhoz, hogy elindítsák a beruházást -, hogy a Testület szavazza
meg ezt a javaslatot, és akkor innentől kezdve most már csak figyelemmel kell kísérniük az
építkezést, illetve majd amikor átadják, akkor azt gondolja Erzsébetváros város minden
lakosa fogja használni.

Gergely József
Az előterjesztéshez az előterjesztő nyújtott be módosító javaslatot, amelyet szavazásra tesz
fel, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 2 nem 1 tartózkodás.

564/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Hunvald György módosító indítványáról a Százház utcai Rekreációs Központ
beruházásra vonatkozó előterjesztés határozatári javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által benyújtott - Hunvald György módosító
indítványát a Százház utcai Rekreációs Központ beruházásra vonatkozó
előterjesztés határozatári javaslatához az alábbiak szerint:

Az előterjesztés határozati javaslatai kiegészülnek a következő, harmadik
határozati javaslattal.
Határozati javaslat:
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3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Százház utcai Rekreációs Központ beruházásával
érintett Budapest VII. kerület Százház u. 3. és 5. szám alatti ingatlanok
tulajdonjogának az Önkormányzat általi megszerzéséhez telkenként nettó
40.000.000.-Ft-os vételáron hozzájárul, egyben vállalja - a vételáron felül
legfeljebb nettó 10.000.000.- Ft értékben - a Százház u. 3. szám alatti ingatlan
esetében az itt működő vállalkozás átköltöztetésének és a vállalkozás
újraindításának igazolt költségeinek megtérítését. Felhatalmazza a Polgármestert,
hogy az ingatlanok tulajdonosaival az adásvételi szerződéseket, illetve a
költségtérítésre vonatkozó megállapodást megkösse.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. december 31.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 2 nem 1 tartózkodás.

565/2007. (X. 26.) számú határozat:
- A Százház utcai Rekreációs Központ beruházásáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Százház utcai Sportcsarnok Rekreációs Központtá történő fejlesztésével
kapcsolatban hozott 510/2007.(IX.21.) számú határozatát kiegészítve hozzájárul a
jelenlegi csarnoképület bontásához.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: folyamatos

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 3 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 2 nem 1 tartózkodás.

566/2007. (X. 26.) számú határozat:
- A Százház utcai Rekreációs Központ beruházásáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Százház utcai Rekreációs Központ finanszírozásához a 484/2007. (VII.
16.) számú határozat 1. pontjában II. kibocsátás: 2008. április 01. időpontot
módosítja, úgy dönt, hogy a II. kibocsátás időpontját 2008. január 03.-ban
határozza meg.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. január 3.

Gergely József
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Szavazásra teszi fel a határozati javaslat 3. pontját, az elfogadott módosító indányt szerint,
felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 2 nem 1 tartózkodás.

567/2007. (X. 26.) számú határozat:
- A Százház utcai Rekreációs Központ beruházásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Százház utcai Rekreációs Központ beruházásával
érintett Budapest VII. kerület Százház utca 3. és 5. szám alatti ingatlanok
tulajdonjogának az Önkormányzat általi megszerzéséhez telkenként nettó
40.000.000.-Ft-os vételáron hozzájárul, egyben vállalja - a vételáron felül
legfeljebb nettó 10.000.000.- Ft értékben - a Százház utca 3. szám alatti ingatlan
esetében az itt működő vállalkozás átköltöztetésének és a vállalkozás
újraindításának igazolt költségeinek megtérítését.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlanok tulajdonosaival az adásvételi
szerződéseket, illetve a költségtérítésre vonatkozó megállapodást megkösse.

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

6. napirendi pont:
A 2007. évi közmeghallgatás
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, bizottság nem
tárgyalta az előterjesztést.
A napirend felett megnyitja a vitát, s mivel nincs hozzászóló le is zárja, megadja a szót az
előterjesztőnek.

Hunvald György
Természetesen Erzsébetváros lakossága mind az Erzsébetvárosi Újságban, mind a
hirdetőtáblákon, mind pedig a honlapon látni fogja majd az időpontot – november 28-áról van
szó. Arra kéri a lakosságot, hogy minél többen vegyenek részt a közmeghallgatáson, hiszen ez
egy olyan törvényszerinti lehetőség, amikor bárki bárkihez, Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testülete tagjaihoz kérdést intézhet közügyben – hangsúlyozza közügyben.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

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

568/2007. (X. 26.) számú határozat:
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- A 2007. évi közmeghallgatásról -

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

1.) a 2007. évi közmeghallgatás időpontja: 2007. november 28. (szerda) 17.00
óra;

2.) elfogadja az előterjeztés 1. és 2. számú mellékletében szereplő - a
közmeghallgatás megszervezésére vonatkozó - forgatókönyvet és felhívást,
valamint felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

7. napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú
Társaság alapító okiratának módosítása
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 tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

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

Gerenday Ágnes
Elnézést az, hogy megnyomta a gombot, lehet hogy rossz pillanatban de azt hallotta
Polgármester úr szájából elhangzani, hogy újság. A saját körzetében például mindenki
panaszkodik, hogy nem kapják meg az újságot, saját maga is ezt tudja mondani, a Hivatalból
szokott elvinni egy köteget, amelyet osztogat. Mert hogyha most arra akarják használni, hogy
abból valamit meg tudjanak a lakosok, akkor abból nem fogják meg tudni, mert nem kapják
meg. Erre csak szerette volna felhívni a figyelmet.

prof. Dr. Hahn György
Megerősíti Gerenday képviselőtársa képviselőasszony szavait. A saját körzetében a Király
utca lakói panaszkodnak, hogy nem látják az újságot, mert aki erre kíváncsi az szeretné is
olvasni.

Gergely József
Megjegyzi, hogy saját maga is tudna címlistát leadni, de most nem ez a napirend tárgya.
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót az előterjesztőnek válaszadásra.
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Hunvald György
Véleménye szerint érdemes lesz egy olyan napirendi pontot előterjeszti, hogy az
Erzsébetvárosi Újság terjesztésének körülményei címmel, mert ugyan ez nem arról szól, meg
az előző napirend sem arról szólt. Az előbb azért mondta el, hogy hol tájékozódhatnak, mert
a rendeletük szerint itt van tájékozódási lehetőség.
Mint ahogy Rejtő mondta, hogy minden pofon mellé nem lehet egy rendőrt állítani, nem tud
minden újságterjesztő mellé sem állítani valakit, aki figyeli, hogy mit hova dobál be. Ebben
nagyon-nagyon sok próbálkozása volt az elmúlt 17 év során Erzsébetváros
Önkormányzatának és véleménye szerint ezt 100 százalékosan soha nem tudta megoldani.
Nem csak Erzsébetváros van ebben a cipőben, hanem más kerületek is, hiszen egészen addig
amíg nem lehet lefogni egy olyan állampolgár kezét, aki a kihordott újságot valamilyen
szándékkal a kukába dobja, egészen addig nem lehet számon kérni senkit sem a terjesztésért.
Jelzik a terjesztőnek ezeket a problémákat.

Gergely József
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

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

569/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató
Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról -

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

1.) az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításával
egyszemélyes non-profit kiemelkedően közhasznú korlátolt felelősségű
társasággá alakul, és ennek megfelelően alapító okiratának vonatkozó részeit
módosítja;

2.) az előterjesztés mellékletét képező, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert, valamint a
társaság ügyvezetőjét, hogy az alapító okiratot, valamint az ahhoz kapcsolódó
okiratokat, illetve - a Cégbíróság erre történő felhívása esetén - egy javított
egységes szerkezetű alapító okiratot és annak mellékleteit aláírja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú
Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 4. számú melléklete

8. napirendi pont:
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Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2007. évi közbeszerzési tervének
módosítása
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 az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

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 22 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 2 nem 0 tartózkodás.

570/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2007. évi közbeszerzési
tervének módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
99/2007.(III.23.) számú határozatával elfogadott, Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata 2007. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint
módosítja:

1. A Kbt. „ közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó beszerzések körét”
kiegészíti Budapest VII. kerület Százház utcai Rekreációs Központ
kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárással:

─ A munka a közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó eljárások
körébe tartozik

─ A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Budapest, VII. kerület Százház utcai
Rekreációs Központ kialakítása

─ Éves költségvetési előirányzat: kötvénykibocsátás
─ Becsült érték: bruttó 4.000.000 ezer Ft.
─ A Kbt. szerinti eljárási forma: hírdetményes, tárgyalásos eljárás
─ A megindítás várható ideje: 2007. november
─ A megvalósulás várható: 2009.

2. A Kbt. az „ egyszerű közbeszerzési eljárást igénylő beszerzések körét”
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kiegészíti Miskolctapolca - VII. kerület Önkormányzat vendégházának
felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárással:

─ A munka az „ egyszerű” eljárások körébe tartozik
─ A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Miskolctapolca - VII. kerület

Önkormányzat vendégházának felújítása
─ Éves költségvetési előirányzat: 2007. évi költségvetés
─ Becsült érték: bruttó 40. 000. ezer Ft
─ A Kbt. szerinti eljárási forma: hirdetmény nélküli egyszerű eljárás
─ A megindítás várható ideje: 2007. november
─ A megvalósulás várható: 2008. június

3. A Kbt. az „ egyszerű közbeszerzési eljárást igénylő beszerzések körét”
kiegészíti a Pályázatírói szolgáltatás az Európai Regionális Fejlesztési Alap
által társfinanszírozott városi és települési területek megújítása célra
kiírandó pályázatokon való részvételre vonatkozó közbeszerzési eljárással:

– A munka az “egyszerű” eljárások körébe tartozik
– A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Pályázatírói szolgáltatás az Európai
Regionális Fejlesztési Alap által társfinanszírozott városi és települési
területek megújítása célra kiírandó pályázatokon való részvételhez

– Éves költségvetési előirányzat: 2007. évi költségvetés
– Becsült bruttó érték: 12.000 ezer Ft.
– A Kbt. szerinti eljárási forma: hirdetmény nélküli egyszerű eljárás.
– A megindítás várható ideje: 2007. október
– A megvalósulás várható: 2008. január

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2007. évi közbeszerzési terve
módosításokkal egységes szerkezetbe a jegyzőkönyv 5. számú melléklete

9. napirendi pont:
A Budapest VII. kerületi, Akácfa u. 61. számú ingatlan hasznosításáról kötött Szindikátusi
Szerződés módosítása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, az előterjesztést
bizottság nem tárgyalta.

A napirend felett megnyitja a vitát.

Bán Imre
A Szocialista frakció benyújtott egy módosító indítványt, amelyet pontosítani szerettek volna,
de végül is úgy döntöttek, hogy ezt a frakció nevében visszavonja.
Gergely József
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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, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 6 tartózkodás.

571/2007. (X. 26.) számú határozat:
- A Budapest VII. kerület Akácfa utca 61. számú ingatlan hasznosításáról kötött
Szindikátusi Szerződés módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy a NESTAL 7 PROPERTIES Építőipari Kft-vel
kötött szindikátusi szerződésből kiiktatásra kerüljön az Önkormányzatnak azon
kötelezettségvállalása, amely az Idősek Napközi Otthonának ideiglenesen helyt
adó VII. kerület Dohány utca 22-24. szám alatti önkormányzati ingatlan
felújítására, illetve átalakítására vonatkozik, egyben felhatalmazza a polgármestert
a szindikátusi szerződés módosításnak aláírására.

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 22 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 7 tartózkodás.

572/2007. (X. 26.) számú határozat:
- A Budapest VII. kerület Akácfa utca 61. számú ingatlan hasznosításáról kötött
Szindikátusi Szerződés módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testület egyetért azzal, hogy a Projekt Társaság részére határozatlan időre kerüljön
bérbeadásra a Budapest VII. kerület Dohány utca 22-24. szám, 34496/0/A/1. hrsz
alatti ingatlan. Elvi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a bérleményt a Projekt Társaság
az ingatlant felújítás és átalakítás útján alkalmassá tegye az VII. kerület Akácfa u.
61. szám alatti ingatlanban működő Idősek Napközi Otthona ideiglenes
elhelyezésére azzal, hogy Projekt Társaság számára az átalakításhoz és felújításhoz
a Nestal biztosítsa a pénzügyi forrásokat és a bérlő használatot biztosít az Idősek
Napközi Otthonát működtető Belső Erzsébetvárosi Gondozó és Szolgáltató
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Központnak. Felhatalmazza a Gazdasági Bizottságot, hogy a bérleti jogviszony
létesítésével kapcsolatos további feltételeket meghatározza, továbbá, hogy konkrét
műszaki tervek alapján az átalakításhoz a tulajdonosi hozzájárulást - az esetleg
szükségessé váló feltételekkel - kiadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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

10. napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Szelektív Hulladékgyűjtő program kiterjesztése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Erzsébetváros keleti részén több mint 60 társasházban már működik a házon belüli szelektív
hulladékgyűjtés. Régi igény, az hogy ezt a kerület egészére kiterjesszék, erre most nyílik
lehetőség, mert vannak olyan cégek, akik hajlandók az egész kerületben a szelektív
hulladékgyűjtést elvégezni. A részletes feltételek tárgyalásához kapna a Polgármester úr a
határozat elfogadásával és a társasházak közös képviselőit írásban tájékoztatják erről a
lehetőségről, továbbá arról, hogy a részletes csatlakozási feltételek az Erzsébetváros Újságban
és az Önkormányzat honlapján lesznek megtekinthetők. A társasházakat arra fogják kérni,
hogy december közepéig hozzanak határozatot hogyha csatlakozni kívánnak ehhez a
lehetőséghez. Ez egyébként nem egy jogvesztő határidő, hanem ahhoz, hogy az év elején
indulni lehessen, ahhoz szeretnék tudni, hogy hány társasházat érdekel a lehetőség.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

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

dr. Kecskés Gusztáv
A Keresztény Demokrata Frakció nem véletlenül javasolja, hogy ne tárgyalják ma ezt a
napirendi pontot. Kicsit olyan nyűglődésnek érzi ezt a témát, mert bár szeretik a szelektív
hulladékgyűjtést, de jó is lenne, hogyha működne a kerületben. Elméletileg régóta létezik is a
kerületben csak valahogy ez nem eredményes, és lehet hogy a Testület határozatokat hoz, de a
kivitelezésben meg a végrehajtásban az eredményeket még nem látják érzékelhetőnek.
Természetesen támogatják, hogyha most már itt van napirendi pontként – saját maga meg
fogja szavazni az előterjesztést – de egy kicsit döntés hozatali eljárási szakaszban van még
mindig, nem pedig az eljárási fázisban.
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Gerenday Ágnes
Saját maga annak idején érdeklődött az FKF Rt. felől az, aki a szelektív hulladékgyűjtés tudja
csinálni, hiszen ez egy monopolhelyzet itt pillanatnyilag Budapesten. Az az alapja – hogy
lássák, hogy mi a probléma -, hogy az Önkormányzat finanszírozza meg azt hogy ez
működhessen, nem lőcsölhetik rá a házakra, hogy ők most külön költséggel ezt vállalják.
Szeretnék csinálni, nem tudják még a feltételeit, hogy milyen komoly szigorítás van, például,
hogyha 5 százaléknál vegyesebb az a bizonyos hulladék akkor már büntetést kapnak,
egyebek. Tehát a feltételekről sincsenek egészen pontosan tájékozatva.
Azt mondta neki FKF Rt. illetékese, mivel a szerződésről még nem akarta bensőségesebben
tájékoztatni, de annyit el tud mondani, hogy nem tudnak pillanatnyilag megegyezni, tehát
régi, volt szelektív hulladékgyűjtés kibővítéséről sem, mert nincs meg a pénzügyi alap, hogy
ez megteremtődhessen.
Ezért mondja azt, hogy a lakosságot felhívják, itt vagy ott jelentkezzenek, nagyon boldogok
jelentkeznek és után semmi nem történik.
Kedves, hogy elmondja Gergely úr, hogy most felhívják a közös képviselőket és akkor tessék
mondani hogy lesz, az egyik ház jelentkezni fog, a mellette levő pedig nem – ettől örül meg
aki ezt meg akarja valósítani, tehát begyűjteni, mert ebbe döglött bele az eddigi papírgyűjtés
is, és kellett egy új cég. Ennek a cégnek a vezetőjével is beszélt – tehát vette a fáradtságot,
hogy után nézzen dolgoknak. Elmondta az illető, hogy sajnos az a probléma, hogy az egyik
ház akarja, a másik ház nem akarja és ezt nem tudják a gyűjtők sem követni, attól függetlenül,
hogy a gyűjtésben is problémájuk van, mert a belváros igen nehezen közlekedhető, nem
tudnak megállni és így tovább.
Tehát egy kicsit olyan illuzórikusnak tartja a megvalósításra az elképzeléseket is – ezt nagyon
komolyan át kell gondolni, hogy kivitelezhető-e egyáltalán valahogy. Jó a szándék –
hangsúlyozza jó a szándék -, de hogyan?

Hunvald György
Az ülés vezetésének jogát átadja Koromzay Annamária alpolgármester asszonynak, hogy szót
kérhessen.

Koromzay Annamária
Megadja a szót Hunvald György polgármester úrnak.

Hunvald György
Két percben nagyon röviden. Az eddigi 60 darab társasháznál ahol a FŐKEFE-vel való
szerződés alapján nagyon eredményesen – hangsúlyozza nagyon eredményesen – a szelektív
hulladékgyűjtés működik, évente 13 millió forintjába kerül az Önkormányzatnak. Ez volt a
bővítés gátja. Nem azzal van baj egyébként, hogy a házak nem jelentkeznének és teljesen
mindegy, hogy egy utcában öt darab ház jelentkezik vagy húsz, az öt darab házhoz ugyanúgy
gazdaságosan el lehet vinni a szelektív hulladékot lévén, hogy a kerület mindössze 2
négyzetkilométer, tehát túl sokat nem kell autózni érte. Az elmúlt években többen
jelentkeztek, hogy szeretnék ezt a feladatot ingyen végezni, most is van az asztalán több olyan
cég ajánlata, aki ingyen elszállítaná a szelektív hulladékot az egész kerületben, mindegy
nekik, hogy 80 darab, 150 darab vagy 1200 darab épületről van szó. Ha ma a Képviselő-
testület elfogadja ezt a javaslatot, akkor a azok a levelek, amelyek most előtte az asztalon
vannak, amelyben december 15-ig kell a közös képviselőknek első körben válaszolni arra,
hogy akarnak-e egyáltalán jelentkezni és közgyűléseket összehívni. A közgyűlésekre pontos
menetrendet fognak kapni az érintett társasházak, hogy milyen döntéseket kell meghozni –
tehát például olyan döntést kell meghozni, hogy meg kell venni azt a kettő-három darab
kukát, ami a szelektív hulladékgyűjtéshez kell. Azt gondolja, hogy egy tízezer forintos kuka
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darabonként nem lehet akadálya egy-egy épületnél a rendszerbe való belépéshez, illetve
ugyanúgy ahogy a kommunális hulladéknál ki kell ezeket a kukákat húzni az utcára, hogy a
szelektív hulladékgyűjtő autók a megfelelő időpontban el tudják szállítani.
Hangsúlyozza azért tesznek most kísérletet, hogy bővítsék, és soha korábban nem tettek rá
kísérletet, tehát nem igaz az a tétel, ami arról szól, hogy sokszor felhívták a lakosság
figyelmét – nem hívták fel sokszor, mindössze 60 darab házat kerestek meg kettő évvel
ezelőtt illetve jelezték, hogy tervezik majd bővíteni ezt a rendszert Külső- Belső
Erzsébetváros, illetve majd az egész kerületre 2010-ig. Ez az első olyan konkrét dolog,
amikor megkeresik az érintett épületeket az egész kerületben.

Gerenday Ágnes
Tavasszal pedig volt egy ilyen felhívás.

Hunvald György
Jelentkezés volt gondolja, nem tudja, hogy ki és mit akart bővíteni.
A jelenlegi testületi előterjesztés arról szól, hogy most immár hivatalos formában testületi
döntés alapján lehet jelentkezni, hivatalos levélre való válasszal.

Koromzay Annamária
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Hunvald György polgármester úrnak.

Fedrid Gábor
Üdvözli ezt a napirendi pontot, mivel hogy azokon a közgyűléseken amelyek a körzetében
vannak részt vesz ott majdnem minden ház érdeklődik, hogy mikor lehet bekapcsolódni a
szelektív hulladékgyűjtésbe, de természetesen nem tud minden ház. Olyan javaslata volna,
lehet hogy nyitott kaput dönget, hogy a közös képviselők kapják meg ezt a levelet,
határidőben, ne a ház.

dr. Kispál Tibor
Kicsit meglepődve hallja ezt a vitát, mert eddigi tapasztalatai a környezetvédelem területén
pont azt mutatták, hogy előttük járó nagyobb városok belső sűrűn lakott kerületeiben is
megoldott problémává vált a szelektív hulladékgyűjtés.
Azt gondolja, hogy itt most van egy olyan új típusú lehetőségre döntés, ami igazából véve
más helyen már nem új, a tapasztalatok átvehetők, és azt gondolja, hogy azok az
önkormányzatok jövőképet mutatnak, pontosan azért mert elönt minket a szemét. Ismerik
ezeket a problémákat, más országok problémáit is ismerik és itthon tapasztaljuk.
Azt gondolja, hogy ne próbálják meg elvonni az itt lakóktól azt a lehetőséget, hogy ők is
társadalmi szinten hozzájáruljanak ahhoz, hogy ezt a programot meg tudják valósítani.
Azt gondolja még, hogy ez nem egy egyszerre egy csettintésre meginduló folyamat, a
tapasztalatokat pedig amit időközben össze lehet gyűjteni ennek a javítására a későbbiek
során fel lehet használni.
Szeretné, hogyha a Képviselő-testület támogatná ezt az előterjesztést, a javaslatot.

Koromzay Annamária
Ez volt az a napirend amihez úgy gondolta, hogy nem szól hozzá, de mégis néhány mondattal
a következőket szeretné elmondani. Abban a szerencsés házban lakik, amelyik részt vesz ebbe
a programban – tehát abban a 60-ban -, de szeretné elmondani, hogy itt nagyon komoly
felvilágosító munkára van ezek után is szükség, mert tudja, hogy miket dobálnak bele a
szelektíven gyűjtendő kukákba a lakótársak. Azonkívül szeretné elmondani, hogyha ez
normálisan működne és a felvilágosító munka jó lenne, akkor a társasházaknak nem lehetne
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olyan nagy problémájuk a kukák megvásárlása, mivel a szemeteskukákból le lehetne mondani
egyet esetleg talán kettő is, amely a társasház számára hosszútávon biztos hogy spórolást
jelenthetne, hiszen a flakonok, a papírhulladék és a többi nem terhelné ezeket a
szemeteskukákat. Azt is szeretné elmondani, hogy úgy érzi, hogy külföldön valamiért a
hulladék feldolgozás iparága komoly hasznot hoz egy-egy vállalkozásnak és országnak. Úgy
gondolja, hogy ezek után, az hogyha vállalja valaki ennek az ingyen begyűjtését, az saját
magának hoz igazából alapanyagot, amit termel, úgyhogy talán azokat nem kell majd
sajnálniuk. Fontosnak tartja azt, hogy a szelektív hulladékgyűjtés bármilyen módon
elinduljon, és hogyha néhány ház nem akarja vállalni ezt, akkor is el kell kezdeni, hisz a
lakosság számára demonstrálni kell – valahol el kell kezdeni ez az iskola első osztály, a
tanulást is el kell kezdeni valahol.

prof. Dr. Hahn György
Mindenképpen meg kellett szavazniuk az eddig kedvezőtlen tapasztalatok ellenére – ezek a
kedvezőtlen tapasztalatok azt mutatják, hogyha 1300 ház van a kerületben és 60 jelentkezett
eddig, az túlnyomó kisebbség.

Hunvald György
Megjegyzi, hogy nem, hanem annyinak engedték meg.

prof. Dr. Hahn György
Akkor is túlnyomó kisebbség még ha 100 lenne, akkor is még mindig kevés.
A másik fele a dolognak, hogy mindenképpen fenn kell tartani a vegyes hulladékgyűjtést,
mert egyesek nyílván bedobálják majd ide is oda is, tehát a lakók összetételétől is
messzemenően függ az, hogy a szelektív hulladékgyűjtés egy – egy házban mennyire sikeres
és mennyire nem. Hozzá kell tenni azt, hogy ma már a kerületben nem csak magyar
állampolgárok élnek, hanem külföldiek is, ezek számára is ismertetni kell hogy miről van itt
szó.
Tehát van itt egy sereg olyan probléma, amit menetközben kell majd megoldani, de erre
nagyon jó prototípusok vannak és ezt nyilvánvalóan át fogják venni azok akik ezt
megszervezik.
A maga részéről meg fogja szervezni és ezt egy olyan ügynek tartja, mint amilyen a
kutyafuttató és a kutyaszar gyűjtögetés volt – ehhez mindenki hozzá szól, akkor is hogyha
nem ért hozzá, mert ez a kerékpár fészer ügye, nem pedig az atomhulladéké.

dr. Bolesza Emőke
Bár Hahn úr elvette a kenyerét, azzal akarta kezdeni, hogy ez is olyan mint a kutyapiszok,
amihez mindenki hozzá tud szólni.
Szerinte örülni kellene neki, mert saját mag 25-30 éve Svájcban irigyen nézte a szelektív
hulladékgyűjtést, és tízen évvel ezelőtt amikor mutatták, hogy Amerikában a rekreált, tehát az
újra felhasznált papírból készültek a gyerekek ruhái és büszkék voltak erre az ott lakók.
Tehát véleménye szerint ennek örülniük kellene és nem vitatkozni kellene rajta. Az
kétségtelen, hogy van ahol helyhiány miatt esetleg nem fér be, és az is kétségtelen, hogy
vannak olyan lakók, akik nem szocializálódtak erre, tehát ahogy Koromzay Annamária
mondta ezt tanulni kell, másrészt pedig akinek kavintont kell szedni arról pedig nem tehet,
mert az az önhibáján kívül nem fogja ezt teljesíteni.

Hunvald György
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Megjegyzi, reméli, hogy 30 év múlva irigy svájciakat látnak Erzsébetváros utcáin, akik nézik
az itteni dolgaikat.

Bán Imre
Direkt a végén jelentkezett be, mert kíváncsi volt mindenki véleményére – menjenek sorba.
Most készült el a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan egy értékelő anyag, bárkinek, aki
erre az anyagra kíváncsi nagyon sok szeretettel átnyújtja.
Szeretné határozottan kijelenteni, hogy ennél a 60 háznál egyre kedvezőbb tapasztalatok
voltak, oly mértékben kedvezőek voltak ezek a tapasztalatok – semmifajta felhívást nem
tettek közzé, szájról-szájra járt és úgy jelentkeztek a társasházak, hogy szeretnék a szelektív
hulladékgyűjtést bevezetni.

Gerenday Ágnes
Ismét megjegyzi, hogy tavasszal pedig volt egy ezzel kapcsolatos felhívás.

Bán Imre
Kéri a Képviselő asszonyt, hogy mutassa majd meg ezt a felhívást.

Hunvald György
Kéri a képviselőket, hogy fejezzék be a külön beszélgetéseket, a zárt ülés előtt szünet lesz, és
majd akkor nyugodtan meg tudják beszélni.

Bán Imre
Még egyszer tehát nagyon nagy volt az igény. Egyébként érti, hogy mint mond Gerenday
képviselő asszony, hogy egyik oldalon aggályát fejezi ki, hogy hogy fog megvalósulni, és
közben pedig le akarta vetetni ezt a napirendi pontot a tárgyalásról előkészítetlenség miatt –
pontosan ennek a kidolgozásáról van szó.
Amit viszont Alpolgármester asszony mondott pontosan ez a lényeg. Tehát a társasházaknak
ez megéri hosszútávon, a szelektív hulladékgyűjtéssel ki lehet váltani azokat a hagyományos
kukákat, amelyek szintén költségeket jelentenek a társasházaknak. Saját maga biztos benne,
hogyha ez a program elindul, akkor ebben az esetben minta kerületként – mert azt mindenki
tudja, hogy ez valamennyijük érdeke pártállástól függetlenül, hogy minden próbáljanak elsők
lenni -, ezt a szelektív hulladékgyűjtési formát végig tudják vinni. Ebben azt hiszi, hogy
kivétel nélkül akár egységes támogatást is lehet kérni, ahogy ez a bizottságban volt mindig is.

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

Gergely József
Köszöni képviselőtársai érdeklődését a téma iránt, az élénk vitában azért sok elhangzott
kérdésre sok választ adtak, néhány dologra azért szeretne visszatérni.
Korábban 60 társasház részére lehetővé tették azt, hogy ebben a szelektív hulladékgyűjtő
programban részt vegyen. Az érdeklődés ennél sokkal nagyobb volt, akár csak a saját
képviselői körzetében, minden szervezés nélkül legalább 20 társasház érdeklődött a
lehetőségek iránt, de sajnos nem volt arra lehetőség, hogy akkor csatlakozzanak. Most miután
más cégek, más anyagi feltételekkel vállalják el, mint ahogy a jelenlegi csinálja, ezért lesz
arra lehetőség, hogy az egész kerület csatlakozzon. Tényleg voltak rossz tapasztalatok például
a szelektív papírgyűjtéssel, saját maga úgy gondolja, hogy ott elsősorban a cég volt az
amelyik nem állt a helyzet magaslatán, de ennek a tapasztalatait is fel kell használni. Tehát az,
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hogy Erzsébetváros az Budapest Belvárosában van és nagy a forgalom, ezt azok akik
jelentkeztek erre a munkára tudják, felvállalják ezt a feltételt is.
Tehát az a kérése elsősorban, hogy a Képviselő-testület támogassa ezt a javaslatot,
másodsorban a közös képviselőket szeretné arra megkérni, hogy a következő másfél
hónapban az érdeklődő társasházakban tartsanak erről közgyűlést. Három szelektív
hulladékgyűjtő kukát azt egy kommunális kukának negyedévi költségével ki lehet váltani és
utána gyakorlatilag ingyenbe van, ennyi a számolás alapja.

Hunvald György
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1 pontját.

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

573/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Szelektív Hulladékgyűjtő program kiterjesztéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a „házhoz menő” Erzsébetvárosi Szelektív Hulladékgyűjtő programot a
teljes VII. kerület területére kiterjeszti.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját.

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

574/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Szelektív Hulladékgyűjtő program kiterjesztéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkrományzatának Képviselő-
testülete felkéri a Polgármestert, hogy:

- dolgozza ki a „házhoz menő” Erzsébetvárosi Szelektív Hulladékgyűjtő
program bevezetésének feltételeit és ütemezését;

- kérjen ajánlatokat a programban szereplő szolgáltatás elvégzésére
vonatkozóan;

- tájékoztassa a társasházakat a csatlakozás lehetőségéről és feltételeiről, kérje
fel azokat a csatlakozással kapcsolatos szükséges döntések meghozatalára.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. december 1.

11. napirendi pont:
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Közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
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.

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

prof. Dr. Hahn György
Javasolja, hogy az oktatási intézményeknél ugyanaz a szervezeti és működési összefonódás
épüljön ki, mint amilyen a szociális vonalon most kezd kiépülni.

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

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.

575/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
(Bóbita óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) a Bóbita Óvoda (1072 Budapest, Akácfa utca 32.) módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt SZMSZ-ét jóváhagyja;

2.) felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzatot írja alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő
megküldéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Bóbita Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési
Szabályzata a jegyzőkönyv 6. számú melléklete

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

576/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
(Brunszvik Teréz Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) a Brunszvik Teréz Óvoda (1076 Budapest, Rózsák tere 6/7.) módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-ét jóváhagyja.;

2.) felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzatot írja alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő
megküldéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Brunszvik Teréz Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és
Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 7. számú melléklete

Hunvald György
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 23 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 0 tartózkodás.

577/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
(Csicsergő Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) a Csicsergő Óvoda (1074 Budapest, Rózsa utca 32.) módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt SZMSZ-ét jóváhagyja;

2.) felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzatot írja alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő
megküldéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Csicsergő Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési
Szabályzata a jegyzőkönyv 8. számú melléklete
Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját, felhívja a figyelmet,
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hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 0 tartózkodás.

578/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról (Dob
Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) a Dob Óvoda (1074 Budapest, Dob utca 95.) módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt SZMSZ-ét jóváhagyja, mely a hatályos jogszabályoknak
megfelel;

2.) felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzatot írja alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő
megküldéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Dob Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési
Szabályzata a jegyzőkönyv 9. számú melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, 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.

579/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
(Kópévár Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) a Kópévár Óvoda (1078 Budapest, István út 37.) módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt SZMSZ-ét jóváhagyja;

2.) felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzatot írja alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő
megküldéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Kópévár Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési
Szabályzata a jegyzőkönyv 10. számú melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 6. pontját, felhívja a figyelmet,



32/45

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

580/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
(Magonc Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) a Magonc Óvoda (1071 Budapest, Városligeti fasor 39/41.) módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-ét jóváhagyja;

2.) felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzatot írja alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő
megküldéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Magonc Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési
Szabályzata a jegyzőkönyv 11. számú melléklete

Hunvald György
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 22 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.

581/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
(Nefelejcs Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) a Nefelejcs Óvoda (1071 Budapest, Nefelejcs utca 62.) módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-ét jóváhagyja;

2.) felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzatot írja alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő
megküldéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Nefelejcs Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési
Szabályzata a jegyzőkönyv 12. számú melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 8. pontját, felhívja a figyelmet,
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hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 0 tartózkodás.

582/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
(Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) az Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium (1074 Budapest,
Alsóerdősor u. 14/16.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-ét
jóváhagyja, mely a hatályos jogszabályoknak megfelel;

2.) felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzatot írja alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő
megküldéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 13. számú melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 9. 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.

583/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
(Baross Gábor Általános Iskola) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) e a Baross Gábor Általános Iskola (1078 Budapest, Hernád utca 42/46.)
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-ét jóváhagyja;
2.) felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Szervezeti és Működési

Szabályzatot írja alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő
megküldéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Baross Gábor Általános Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és
Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 14. számú melléklete

Hunvald György
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Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 10. pontját, 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.

584/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
(Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola (1073
Budapest, Kertész utca 30.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
SZMSZ-ét jóváhagyja.

2.) felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzatot írja alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő
megküldéséről

3.) az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola
engedélyezett álláshelyeinek számát 107,5 főben állapítja meg.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 15. számú
melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 11. pontját, 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.

585/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
(Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) a Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium (1071 Budapest,
Rottenbiller utca 43/45.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-
ét jóváhagyja;

2.) felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzatot írja alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő
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megküldéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 16. számú melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 12. pontját, 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.

586/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
(Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) a Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola
(1077 Budapest, Dob utca 85.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
SZMSZ-ét jóváhagyja;

2.) felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzatot írja alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő
megküldéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 17. számú
melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 13. pontját, 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.

587/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
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(„EPSZK” Erzsébetvárosi Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) az „EPSZK” Erzsébetvárosi Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény
(1073 Budapest, Kertész utca 20.) módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt SZMSZ-ét jóváhagyja;

2.) felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzatot írja alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő
megküldéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az “EPSZK” Erzsébetvárosi Pedagógiai – Szakmai Szolgáltató Intézmény módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 18. számú
melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 14. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

588/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
(„Molnár Antal Zeneiskola” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) a „Molnár Antal Zeneiskola” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
(1073 Budapest, Erzsébet körút 32. módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt SZMSZ-ét jóváhagyja, mely a hatályos jogszabályoknak megfelel;

2.) felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzatot írja alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő
megküldéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A “Molnár Antal Zeneiskola” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 19. számú
melléklete

Hunvald György
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Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy hamarosan tüntetők érkeznek az épület elé, mert erre terelik
a tömeget.

12. napirendi pont:
Javaslat a 2007. évi "Erzsébetváros Díszpolgára" cím, a "Pro Urbe Erzsébetváros" díj és az
"Erzsébetváros Sportjáért" díj adományozásának új időpontjára
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Devosa Gábor
Azt szeretné csak tájékoztatásul elmondani a Képviselő-testületnek, hogy az előző időponthoz
képest ez egy hétfői nap lenne, előtte való pénteken tart a Képviselő-testület egyébként rendes
testületi ülést, ezért azt javasolja, hogy ezen a napon tartsák meg az ünnepi ülést is –
ugyanakkor javaslat érkezett hozzá, hogy a tavalyi üléstől eltérően ne a tárgyaló teremben,
hanem a Civil Házban tartsák meg, mert ott sokkal ünnepélyesebb keretek között lehet a díjak
átadását lebonyolítani, erről természetesen nem döntenek most, csak tájékoztatásul elmondta.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság támogatja a november 16-i időpontot.

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

prof. Dr. Hahn György
A Civil Házban tartandó üléssel több okból nem ért egyet.

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 javaslat 1. pontját.

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

589/2007. (X. 26.) számú határozat:
- A 2007. évi "Erzsébetváros Díszpolgára" cím, a "Pro Urbe Erzsébetváros" díj és az
"Erzsébetváros Sportjáért" díj adományozásának új időpontjára vonatkozó
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javaslatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az 556/2007. (IX. 21.) számú határozatát visszavonja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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.

590/2007. (X. 26.) számú határozat:
- A 2007. évi "Erzsébetváros Díszpolgára" cím, a "Pro Urbe Erzsébetváros" díj és az
"Erzsébetváros Sportjáért" díj adományozásának új időpontjára vonatkozó
javaslatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2007. november 16-án az „Erzsébetváros Díszpolgára” cím, a „Pro Urbe
Erzsébetváros” továbbá az „Erzsébetváros Sportjáért” díj adományozása
alkalmából ünnepi Képviselő-testületi ülést tart.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

13. napirendi pont:
Budapest Fővárosi VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata fenntartásában működő
szociális intézmények bentlakásos férőhelyeinek bővítése
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 1 tartózkodással szavazásra és elfogadásra javasolja a
napirendi pontot.
Egyben engedjék meg, hogy az Erzsébetváros Integrációs Szociális Szolgáltató Központ
meghívását tolmácsolja az idősek hónapja záró rendezvényére, melyet október 30-án 14
órakor az Akácos Udvarban rendeznek meg.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
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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 21 igen 0 nem 1 tartózkodás.

591/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Budapest Fővárosi VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata fenntartásában
működő szociális intézmények bentlakásos férőhelyeinek bővítéséről -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. hozzájárul az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
szervezetén belül működő nyugdíjasházak már megüresedett és a továbbiakban
megüresedő lakásainak bentlakásos szociális szolgáltatások keretébe történő
integrálásához úgy, hogy 2007. november 1-jétől további nyugdíjasházi
elhelyezésre nincs lehetőség.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. november 1.

2. a 2008. évi költségvetésében a lakások felújításához és a működés
megkezdéséhez szükséges első beszerzés költségeinek előirányzatát az ErISz
javaslata alapján tervezi.

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

14. napirendi pont:
A Budapest VII. Garay tér 20. szám, 33053/1/A/299 hrsz alatti ingatlan bérbeadása
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, bizottságot nem
tárgyalták az előterjesztést.

A napirend felett megnyitja a vitát.

Gerenday Ágnes
Azt szeretné kérdezni az utcán járók nevében, mert megszólítják, és kérdezik, hogy mikor
nyílik meg a Garay piac – ha tudna erre Polgármester úr mondani egy időpontot hálás lenne,
mert mindig széttárja a kezét és azt mondja, hogy nem tudja.

Hunvald György
Közli, hogy annál a napirendnél, amely erről szól fog válaszolni.
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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 18 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 0 tartózkodás.

592/2007. (X. 26.) számú határozat:
- A Budapest VII. Garay tér 20. szám, 33053/1/A/299 hrsz alatti ingatlan bérbeadásáról
-

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest, VII. kerület Garay tér 20. szám alatti
épület -1. szintjén elhelyezkedő, 33053/1/A/299 helyrajzi számon nyilvántartott,
összesen 4.242 nm alapterületű önkormányzati tulajdonú ingatlanban
elhelyezkedő, -1/011 számon azonosított, a terület műszaki átadásakor felvett
helyiségkönyv adatai alapján meghatározott alapterületű, nem lakás céljára
szolgáló helyiséget CBA Profi-Hús Kft. részére az alábbi feltételekkel bérbeadja:
- a helyiség felhasználási célja: üzlet, profilja: vegyes élelmiszer,
- bérbeadás időtartama 10 év határozott idő, mely egyszer, automatikusan 5 év
időtartamra meghosszabbítható,

- bérleti jog ellenértéke a forgalmi érték 5%-a, azaz 5.326.500.-Ft + ÁFA,
- a bérleti jog ellenértékébe bruttó összegként beszámításra kerül a bérlő által
korábban fizetett kaució díja, melynek összege: 1.467.526.- Ft.

- a bérleti díj 1.900 Ft/nm/hó + ÁFA.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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

Bán Imre
Öt perc frakciószünetet kér.

Hunvald György
Bán Imre frakcióvezető úr kérésének megfelelően öt perc szünetet rendel el.

S z ü n e t
Hunvald György
Szünet után megállapítja, hogy az ülés határozatképes, folytatják a munkát.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tüntetés miatt jelenleg senkit nem engednek ki az
épületből.

15. napirendi pont:
Tulajdonosi hozzájárulás a Kamilla Kht. részére telephely létesítéséhez, az Önkormányzat
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tulajdonát képező, Bp. Főv. VII. ker. Murányi u. 13. szám alatti ingatlanon
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

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

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
napirendi pontot.

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

dr. Kecskés Gusztáv
Az a problémája, hogyha megépül a Garay piac és egyszer átadják ahhoz elég közel van
ehhez ez a hulladékfeldolgozás kezelés – és ezt nem tartják igazán egészséges megoldásnak,
még akkor is, hogyha zártak próbálják kezelni nyilvánvalóan ezeket a dolgokat.
Ezért nyújtottak be módosító indítványt a körzeti képviselő és dr. Albert képviselő úr, akinek
szintén közel van a körzete a Murányi utcához.

dr. Albert István
Saját maga csatlakozva dr. Kecskés Gusztávhoz, azért javasolta a módosító indítványát, mert
nagyon közelinek találja az épülő új Garay piachoz ezt az hulladék előkezelési tevékenységet.
Másrészt nincs meggyőzve igazán arról, hogy bármennyire is sterilen folytatják le, egy ilyen
sűrűn lakott lakóházak közé kellene tenni ezt a tevékenységet. Más részt pedig érdeklődve az
ÁNTSZ-nél erre nincs is engedély az eddigi telephelyen sem a Kamilla Kht-nak sem.
Úgyhogy érdekes lenne, hogy akkor hogy fogják megkapni ide.
A módosító indítványát fenntartja.

Bán Imre
Úgy látszik, hogy itt néhány fogalmat tisztázni kell.
A benyújtott módosító indítvány gyakorlatilag nem rossz, ugyanis úgy hívják, hogy hulladék
előkezelés, egyetlen egy probléma van a módosító indítványban, amit nem lehet semmilyen
formában már módosító, hogy olajcsere szerepel benne. Azt tudni kell, hogy ott egyedül
étolajgyűjtés folyna, méghozzá rendkívül steril körülmények között és az étolaj nem
veszélyes hulladék- minden másfajta olajtípus veszélyes hulladék. Abban az esetben,
amennyiben ezt a módosító indítványt elfogadnák a Kamilla Kht. valamennyi takarítási illetve
gyűjtési tevékenységét meg kellene szüntetni és nem is fogja engedni a környezetvédelmi
hatóság egyszerűen azért mert ez tiltott – a veszélyes hulladékgyűjtésnek olyan szigorú
feltételei vannak, ha ez a szó benne marad, ami miatt gyakorlatilag a kerület takarítása
kerülne veszélybe.
Azt kérné, hogy amennyiben van lehetőségük, akkor vonják vissza - még egyszer mondja
szakmai vitájuk van és nem politikai – azért mert ez rendkívül fontos a kerület érdekében.

Hunvald György
Kérdezi, hogy nem lehetséges, hogy elírták és gépjárműtárolás, tisztítás, étolajcsere
tevékenység.
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dr. Albert István
Közli, hogy nem írták el.

prof. Dr. Hahn György
Véleménye szerint a Kamilla Kht. működésére szükség van. Azt hogy milyen telephelyen azt
nem tudja megállítani. Tudja nagyon jól, hogy a Holló utcában kezdte el a tevékenységét, és
mindig keletebbre tolják – Záhonyig ezt csinálhatják természetesen, ha a kerület határait
odáig kitolják. Valamit ki kell találni, hogy ezen a 2 négyzet kilométeren ez a tevékenység
valahol telephelyet kapjon. Teljesen nyitott minden megoldásra, egy fontos, hogy a Kamilla
Kht. működése megmaradjon a kerületben.

Koromzay Annamária
Ez megint az a napirend amihez nem akart hozzászólni, de azért had mondjon annyit, hogy
tulajdonképpen itt nagyon nehéz helyzetben van a VII. kerületi Önkormányzat, ugyanis a
lakosságtól jogos elvárás, hogy Erzsébetváros utcái tiszták legyenek, ha pedig ezt az ötletet
megfogadják, hogy az utcák tiszták legyenek és megpróbálják teljesíteni, akkor bizony
valahol ezeket a gépeket ki kell üríteni és ezeket a gépeket le kell pucolni. Erzsébetváros
valóban nem az a kerület mint például a XVII., XVIII. hogy vannak olyan területei, ahol
biztos lehetne találni üres telket, ahol ezt le lehet bonyolítani. Erzsébetváros beépített
környezet, tehát azt az üres telket, illetve udvart tudják megtalálni, amelyik rendelkezésükre
áll.
Kéri, hogy azért ezt is vegyék figyelembe, hogy a takarítást el kell végezni.

Ádler György
Csak egy apró megjegyzése lenne nemcsak a szomszédos körzete miatt, de azt szeretné
Kecskés képviselőtársának válaszolni, hogyha tudná, hogy az új piac a mínusz egy szinten
van, tehát semmiféle érintkezése nincs semmivel, mármint a szemételszállítással, tehát
semmiféle olyan problémája nem lesz ami eddig volt, nem kell félteni a lakót vagy a területet.
Véleménye szerint is kell egy olyan terület, ahol a környék szemetét össze tudnák gyűjteni,
nagyon sokszor igénybe szokta venni, ahhoz hogy rend legyen a kerületben. Csatlakozik
Koromzay képviselőtársához és kéri, hogy ezt a módosító indítványt ne támogassák.

Gerenday Ágnes
Nem a szomszédos körzet miatt, hanem azért mert a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatban figyeli az eseményeket a kerületben.
Szeretné megkérdezni, hogy miután az előterjesztés arról szól, hogy járdatakarító gépek
tisztását, illetve a szelektív hulladék előkezelését. Most akkor ki mit gyűjt, a takarítást azt érti,
azt valahol el kell végezni egy nyitott terepen, remélhetőleg az nem zajos, nem bántja az ott
lakók mindennapjainak a nyugodalmát. Most elhangzott itt, hogy étolajat is begyűjtenek, ez
azért érdekes, mert saját maga sem tudta eddig, hogy ott az étolajat ki gyűjti be és hogyan.
Akkor ezt most tegyék közzé, hogy hol lehet az étolajat begyűjteni, mert egy-két helyen látott
sárga jószágokat, de a szelektív hulladékgyűjtés tartozékának mondták a házbeli lakók, hogy
ezt is valaki valahova elviszi – tehát nagyon jó volna, hogyha ezt közzé tennék és a
háziasszonyok nem a csatornába eresztgetnék le, mert attól tönkre mennek a lefolyók. Ez nem
fogják fel, hogy megdermed az olaj, satöbbi, tehát ez a háznak is jót tennen, hogyha nem oda
öntögetnék ki az olajt. Azért szeretné ezt tényleg kérni, hogy akkor tegyék most már tisztába,
hogy mit hol merre lehet, mert a lakók érzékenyek erre - már akik jobb gondolkodású
emberek és akik erre gondot is fordítanak -, hogy a szemetüket tényleg szortírozzák, elviszik,
összegyűjti valaki, elviszi, örülnek neki. Hangsúlyozza, hogy saját maga otthon is
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megpróbálja ezt a szelektivitást megtenni, amennyire tudja a vegyes hulladékos kukás házban,
amiben lakik, tehát nem ellensége ennek a dolognak, csak azért elmondaná, azt hogy egy ház
közgyűlésén azt mondta a zömében Németországban élő lakos, hogy tetszik tudni ez nagyon
szép ez a szelektív hulladékgyűjtés ámde Németországban összeszedik szelektíven és sajnos
ott a környezetvédők is azért küzdenek, hogy után ne vigyék újra egy helyre és össze ne
dobják az egészet.
Megkérdezné ilyen költői kérdésként miért hozták Németországból hozzánk a szelektív
hulladékgyűjtés hazájából azt a mérhetetlen mennyiségű hulladékot, ha az akkor üzlet
valahol, hogy azt feldolgozzák.

Hunvald György
Közli a Képviselő asszonnyal, hogy lejárt a hozzászólása ideje, ha erről egy előterjesztést
kíván írni, akkor napi rendre veszi, hogy miért hozták ide a németek a szelektív hulladékukat.

Abban a 60 darab házban van étolajgyűjtés, amely benne van ebben a programban – tehát
megadtam a választ a kérdésére.

Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván válaszolni.

Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett Parnó Román és dr. Albert István képviselő
uraktól, melyet az előterjesztő nem fogadott el.
Kérdezi, az indítványtevőket, hogy kívánnak-e indokolni – az indoklás már elhangzott.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványt.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 7 igen 10 nem 7 tartózkodás.

593/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Parnó Román, dr. Albert István módosító indítványáról a tulajdonosi hozzájárulás a
Kamilla Kht. részére telephely létesítéséhez, az Önkormányzat tulajdonát képező, Bp.
Főv. VII. ker. Murányi u. 13. szám alatti ingatlanon című előterjesztés határozati
javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Parnó Román, dr.
Albert István módosító indítványát a tulajdonosi hozzájárulás a Kamilla Kht.
részére telephely létesítéséhez, az Önkormányzat tulajdonát képező, Budapest,
Főváros VII. kerület Murányi utca 13. szám alatti ingatlanon című előterjesztés
határozati javaslatához az alábbiak szerint:
A határozati javaslat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
2. Az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adja, ahhoz, hogy a Kamilla Kht. a
Bp. Főv. VII. kerület Murányi u. 13. szám alatt található ingatlanon
gépjárműtárolás, tisztítás, olajcsere tevékenységet folytasson.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 5 nem 3 tartózkodás.

594/2007. (X. 26.) számú határozat:
- Tulajdonosi hozzájárulásról a Kamilla Kht. részére telephely létesítéséhez, az
Önkormányzat tulajdonát képező, Bp. Főv. VII. ker. Murányi u. 13. szám alatti
ingatlanon -

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kamilla Munkahelyteremtő Közhasznú
Társaság /1076 Budapest, Százház u. 10-18.; adószám: 18161155-2-42;
képviseli: Sztipich István Ügyvezető Igazgató/ a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező, 33017 helyrajzi számú,
természetben a Bp. Főv. VII. ker. Murányi u. 13. szám alatt található, 509 m2

alapterületű ingatlant telephelyként használja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. Az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulást adja ahhoz, hogy a Kamilla Kht. a
Budapest Főváros VII. kerület Murányi utca 13. szám alatt található ingatlanon
hulladék-előkezelési tevékenységet folytasson.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

3. Az Önkormányzat határozatlan időre szóló bérleti szerződést köt a Kamilla
Kht.-val a Budapest, Főváros VII. kerület Murányi utca 13. szám alatt található
ingatlanra vonatkozóan.
A bérleti díj mértéke 20.000 Ft/hónap.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés
aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Megállapítja, hogy a mai rendes nyilvános ülés végéhez értek, kéri, hogy a vendégek és a
Televízió munkatársai hagyják el a termet.
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A Képviselő-testület szünet nélkül, zárt ülés keretében folytatja a munkáját.

A Képviselő-testület rendes nyilvános ülését 2007. október 26-án 10 óra 45 perckor bezárja.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:

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

17.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

18.) Intézményvezetői pályázat elbírálása (Nevelési Tanácsadó)
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

19.) A Budapest VII. kerület Klauzál u. 31. II. em. 17/a. szám alatti lakásra fennálló
kamattartozás
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 595 -től – 604 -ig.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
jegyző polgármester


