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Iktatószám: KI/25-72/2008/XV.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2008. február 18-án 8 óra 30 perckor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

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

Jelen vannak: Hunvald György polgármester
Devosa Gábor, Gergely József, Koromzay Annamária alpolgármesterek
dr. Albert István, Ádler György, Bán Imre, Berki Béla, dr. Bolesza Emőke, Fedrid Gábor, Gál
György, Gerenday Ágnes, prof. Dr. Hahn György, Kardos Péter, dr. Kecskés Gusztáv, dr.
Kispál Tibor, Lendvai Béla, Molnár István, Parnó Román, Ripp Ágnes, 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,
Gábor Farkas, Hangyál Imre, Holló Mária, Hollósi Géza, dr. Koch Beáta, Lantos Péter,
Németh Márta, Polgár Endréné, dr. Saáry Tibor, Simonné Müller Katalin, dr. Villányi Tibor

Távol maradt: dr. Deutsch-Für Tamás, Puskás Attila Sándor, Simon Péter képviselők

Az ülést vezette: Hunvald György polgármester és
Gergely József 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.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. február 18-i rendkívüli nyilvános
ülését megnyitja

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jelen van 23 fő.

A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatát a mai ülés napirendjére,
melyek közül a meghívó szerinti 10.) pontot - Budapest VII. Kazinczy u. 23-27. szám alatti
ingatlan bérbeadása- az előterjesztője visszavont.
Szavazásra teszi fel a napirendi pontokra vonatkozó javaslatát, a bejelentett módosítással.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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26/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Napirendi pont 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 …/2008. (….) rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II.
26.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

2.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat .../2008. (....)
rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2008. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

3.) Lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó 2008. évi koncepció
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

4.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének .../2008. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál és az Erzsébetvárosi Közterület Felügyeletnél
foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetménykiegészítéséről, az
illetményalapról, valamint a pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető
munkakörökről
Előterjesztő: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző

5.) A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megillető bevételek 2008. évi megosztása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

6.) A Polgármesteri Hivatal 2007. évi egyéni teljesítmény-követelményeinek
alapját képező kiemelt célok megvalósulása és javaslat a 2008. évi kiemelt
célokra
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

7.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 2008. évi munkaterve
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

8.) A "Garay ház"-ban található parkolóhelyekre vonatkozó bérlő kijelölési jog
fedezetének biztosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

9.) Egyes ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának
kezdeményezése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

10.) Intézményi alapító okiratok módosítása a szakágazati besorolás változása
miatt
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

11.) Közoktatási Önkormányzati Minőségirányítási Program kiegészítése
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

12.) Intézményi Pedagógiai Program módosításának elfogadása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

13.) Környezettudatos oktatás - nevelési program megvalósítása
Előterjesztő: Bán Imre képviselő, Ripp Ágnes képviselő
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14.) Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, valamint az
Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Alapító
Okiratának módosítása a szakágazati besorolás változása miatt
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

15.) Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítása a
szakágazati besorolás változása miatt
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Zárt ülés keretében:

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

17.) Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása
Előterjesztő: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző

18.) Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola
jelenlegi igazgatójának magasabb vezetői beosztásának megszűnése,
igazgatói megbízás
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

19.) Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokra kötött adásvételi szerződések
felülvizsgálata
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

20.) A Budapest, VII. kerület, Jósika u. 11. szám alatti, 39 m2 alapterületű, utcai
pincehelyiség bérleti díjának és járulékainak méltányosságból történő
elengedése
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
…/2008. (….) rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
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 Testületnek.

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

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

A rendelettervezethez módosító javaslat érkezett az előterjesztő részéről, melyet szavazásra
teszi fel, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 5 nem 3 tartózkodás.

27/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Hunvald György előterjesztő módosító indítványáról a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 26.)
rendelettervezethez módosításához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Hunvald György előterjesztő módosító indítványát a Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről
szóló 3/2007. (II. 26.) rendelettervezethez módosításához az alábbiak szerint:
A) A Magyar Államkincstárral a 2007. évi zárszámadási törvény

végrehajtásával kapcsolatos egyeztetések alapján a közcélú foglalkoztatás
támogatása előirányzat módosítása:

A „8103 Önkormányzatok költségvetési támogatása" címen a normatív kötött
felhasználású támogatások előirányzatát a közcélú foglalkoztatás támogatása
feladaton 2.381 ezer Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a
normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatát a rendszeres szociális
segély miatt ugyanezen összeggel megemeli.

A „8101 Önkormányzat sajátos működési bevételei" címen a személyi
jövedelemadó normatív módon elosztott része előirányzatát a közcélú
foglalkoztatás támogatása feladaton 5.176 ezer Ft-tal csökkenti, ezzel
egyidejűleg ugyanezen a címen a normatív kötött felhasználású támogatások
előirányzatát a rendszeres szociális segélyen ugyanezen összeggel megemeli.
Fenti bevételi módosításokkal párhuzamosan a kiadási előirányzatok az alábbiak
szerint módosulnak:
a „6101 Kamilla Kht. támogatása" címen a működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre előirányzat az önkormányzat által szervezett közcélú
foglalkoztatás támogatása feladaton 7.557 ezer Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg
az „5601 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások" címen a társadalom-,
szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás előirányzat a rendszeres szociális
segély tételen ugyanezen összeggel megemelkedik.
B) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokra, előirányzat-

módosítása:
A „6501 Társasházak fejújításához támogatás és kölcsön nyújtása" címen a
halaszthatatlan felújítási keretből társasházak felújításához adott támogatás
előirányzatát a tulajdoni hányad szerinti megosztás miatt 49 ezer Ft-tal csökkenti,
ezzel egyidejűleg a „6304 Halaszthatatlan felújítási feladatok" címen az
önkormányzati és társasházi ingatlanok halaszthatatlan felújítási feladatok
előirányzatát azonos összeggel megemeli.
A „6303 Lakóház felújítás" címen a 2006. évről áthúzódó társasházak
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felújításához adott támogatás tulajdoni hányad előirányzatát 5 ezer Ft-tal
javasolom csökkenti, ezzel egyidejűleg a „6501 Társasházak felújításához
támogatás és kölcsön nyújtása" címen a felhalmozási célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre előirányzatot a társasházak felújításához adott támogatás
miatt azonos összeggel megemeli.
A „7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok" címen a
kisebbségi kulturális pályázatok céltartalék előirányzat 600 ezer Ft-tal csökken,
ezzel egyidejűleg az „5701 Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok"
címen a támogatásértékű működési kiadás a kisebbségi kulturális pályázatok miatt
azonos összeggel megemelkedik:
ezen belül: Erzsébetvárosi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 200 ezer Ft-tal,

Erzsébetvárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 400 ezer Ft-tal.
C) A helyi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján a 2007. évi

előirányzat-módosításai a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint
kerül átvezetésre:

1. Az Erzsébetvárosi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3/2008. (02.12.) számú
határozatában döntött a 2007. évi költségvetésében jóváhagyott összegek
módosításáról az alábbiak szerint:

 a „6701 Erzsébetvárosi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat" cím
intézményi működési bevételek 1 ezer Ft-tal,
támogatásértékű működési bevétel 200 ezer Ft-tal
emelkedik, ezzel egyidejűleg

 a „6701 Erzsébetvárosi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat" cím
személyi juttatások 56 ezer Ft-tal,
munkaadókat terhelő járulékok 12 ezer Ft-tal,
dologi kiadások 39 ezer Ft-tal,
egyéb folyó kiadások 9 ezer Ft-tal,
előző évi előirányzat-maradvány,
pénzmaradvány átadása előirányzat 85 ezer Ft-tal
emelkedik.

2. Az Erzsébetvárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat a 10-11/2007. (V. 30.), a
13-15/2007. (VII. 12.) és a 24/2007. (XII. 14.) számú határozatában döntött a
2007. évi költségvetésében jóváhagyott összegek módosításáról az alábbiak
szerint:

 a „6703 Erzsébetvárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat" cím
intézményi működési bevételek 2 ezer Ft-tal,
támogatásértékű működési bevétel 700 ezer Ft-tal,
működési célú pénzeszközátvétel
államháztartáson kívülről 491 ezer Ft-tal
emelkedik, ezzel egyidejűleg

 a „6703 Erzsébetvárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat" cím
munkaadókat terhelő járulékok 10 ezer Ft-tal,
dologi kiadások 1.163 ezer Ft-tal,
egyéb folyó kiadások 20 ezer Ft-tal
emelkedik.

3. Az Erzsébetvárosi Szerb Kisebbségi Önkormányzat 7/2008. (II. 5.) számú
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határozatában döntött a 2007. évi költségvetésében jóváhagyott összegek
módosításáról az alábbiak szerint:

 a „6710 Erzsébetvárosi Szerb Kisebbségi Önkormányzat" cím
munkaadókat terhelő járulékok előirányzat 10 ezer Ft-tal
emelkedik, ezzel egyidejűleg

 a „6710 Erzsébetvárosi Szerb Kisebbségi Önkormányzat" cím
intézményi működési bevétel előirányzat 10 ezer Ft-tal
emelkedik.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 6 nem 1 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2008. (II.25.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II.26. ) önkormányzati rendelet
módosításáról

A 4/2007. (II.25.) önkormányzati rendelete a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

2. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat .../2008. (....) rendelete a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

Kardos Péter
Tavaly már egy olyan költségvetés készült, amit szakmailag az ellenzék is megdicsért, ez
most még annál is jobb, tehát egy év tapasztalatai, tudása még hozzáadódtak – lehet ugyan
sorokon vitatkozni, ami nyilván meg is lesz, de szakmailag egy nagyon korrekt, komoly
munkát tettek le eléjük.
A Pénzügyi Bizottság a törvény szellemében az állásfoglalását is megtette az előterjesztéssel
kapcsolatban, ami mellékelve van, és annak a végén ott van, hogy a Bizottság tárgyalásra és
elfogadásra javasolja a költségvetés tervezetet.

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalásra javasolja a költségvetést.

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a költségvetést.
Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalásra javasolja a költségvetést.
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Gergely József
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Vattamány Zsolt
Emlékszik még a tavalyi vitára, amikor a Polgármester úr úgy kezdte a bevezetőjét, hogy a
2007. évi költségvetés egy nagyon jó költségvetés, és jó néhány kormánypárti képviselő is
igyekezett ehhez a gondolathoz csatlakozni.
Ahhoz, hogy megítéljék, hogy milyen jó lesz a 2008. évi költségvetés tekintsenek vissza,
hogy mennyire volt reálisan tervezve a 2007. évi – egy rövid példát szeretne felhozni, mert
kevés az idő, ingatlan eladások terén tavaly be volt tervezve, három tételt emelt ki, Csengery
utca 20-22., Dob utca 19-21. és az Osvát utca 5.
Az álláspont az volt, hogy közel 1,4 milliárd forintért lehet ezeket értékesíteni, a mostani
költségvetésben ugyan ezek az ingatlanok szerepelnek, most már csak 622 millió forint a
betervezés. Az álláspont tehát egy év alatt csaknem 739 millió forintot változott ebben a
három tételben. Két dolog lehetséges, véleménye szerint vagy feltupírozták ezt a mai
költségvetést, hogy azt mondhassák, hogy ez nagyon jó költségvetés, vagy pedig hibásan
kalkuláltak.
A 2008. évi költségvetési tervezet, amit letettek eléjük, ennek a szempontjából mind a kettő
lehetőség igen-igen szomorú, hiszen akkor hogyan lehetséges azt gondolniuk, hogy ezek a
számok helyesek, és ezek a számok jól vannak kalkulálva az idei költségvetésben.

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

A költségvetési rendelethez nagyon sok módosító javaslat érkezett.

Először az előterjesztő elfogadásra javasolt módosító indítványokról szavaznak.

A Polgármester úrnak két módosító indítvány van, a SZEM – KDNP frakciónak két módosító
indítvány van, az MSZP-SZDSZ frakciónak szintén két módosító indítványa van, Gál György
képviselő úrnak egy módosító indítványa van, amelyről külön is fognak szavazni, mert ez egy
önálló határozati javaslat.

Szavazásra teszi fel az előterjesztő által elfogadott módosító indítványokat, 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.

28/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Elfogadott módosító indítványokról a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az alábbi módosító indítványokról a Budapest Főváros VII.
Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló
rendelettervezethez:
Hunvald György I.
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Az előterjesztés összeállítását követően az alábbi módosítások váltak szükségessé:

A) A helyi kisebbségi önkormányzatok 2008. évi támogatását határozataik
alapján a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint javasolom átvezetni:
1. Az Erzsébetvárosi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4/2008. (02.12.) számú
határozatában döntött a 2008. évi költségvetésében céltartalékként szereplő
eredeti költségvetésének felosztásáról az alábbiak szerint:
„6700 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok előirányzatai" cím
Erzsébetvárosi Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok előirányzatai 555 ezer Ft-tal
csökken, ezzel egyidejűleg

„6701 Erzsébetvárosi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat" cím
dologi kiadások 555 ezer Ft-tal
emelkedik.

2. Az Erzsébetvárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat a 4/2008. (II. 08.) számú
határozatában döntött a 2008. évi költségvetésében céltartalékként szereplő eredeti
költségvetésének felosztásáról az alábbiak szerint:
 „6700 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok előirányzatai" cím
Erzsébetvárosi Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok előirányzatai 555 ezer Ft-tal
csökken, ezzel egyidejűleg

 „6703 Erzsébetvárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat" cím
dologi kiadások 555 ezer Ft-tal
emelkedik.
3. Az Erzsébetvárosi Szerb Kisebbségi Önkormányzat az 1/2008. (02. 12.) számú
határozatában döntött a 2008. évi költségvetésében céltartalékként szereplő eredeti
költségvetésének felosztásáról az alábbiak szerint:
 „6700 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok előirányzatai" cím
Erzsébetvárosi Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok előirányzatai 555 ezer Ft-tal
csökken, ezzel egyidejűleg
 „6710 Erzsébetvárosi Szerb Kisebbségi Önkormányzat" cím
személyi juttatások 50 ezer Ft-tal
munkaadókat terhelő járulékok 15 ezer Ft-tal
dologi kiadások 490 ezer Ft-tal
emelkedik.

B) A 2008. évi költségvetési rendelet normaszövegét érintő változás
A rendelet 18. §-a kiegészül az alábbi új (2) bekezdéssel, a korábbi (2) bekezdés
számozása (3) bekezdésre módosul:
(2) A lefolytatott és eredményesen lezárult közbeszerzési eljárások alapján a
nyertes ajánlattevővel kötött szerződés szerinti kifizetések esetében az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint
kell eljárni.

Hunvald György II:
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi költségvetési
rendelet-tervezet előterjesztéséhez

Szöveges indoklás a rendelet-tervezet 16., 16/a. és 16/b. számú táblázataihoz

A költségvetési rendelet-tervezet benyújtásakor a jogszabályi előírások szerint be kell
mutatni a következő 2 év várható előirányzatait. Az államháztartásról szóló, módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (2)-(3) bekezdései szerint

(2) bekezdés: „A polgármester a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásakor bemutatja a
többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait."

(3) bekezdés: „A költségvetési rendelet-tervezetben teljes körűen be kell mutatni a (2)
bekezdésben foglaltakat, beleértve a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait,
amelyeket a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági
előrejelzések szerint állapítottak meg."

A rendelet-tervezet 16/a. számú táblázata tartalmazza a 2008. évet követő évek felújítási,
felhalmozási célú elkötelezettségeit feladatonként. A következő két évre ütemezett már
ismert feladatokat becsült összegekkel vettük számításba, amelyek a megvalósítás során
változhatnak. Az önkormányzat által tervezett beruházási, felújítási, felhalmozási célú
pénzeszközátadás jogcímekből csak azokat tartalmazza a melléklet, amelyekhez forrás is
hozzárendelhető. Természetesen a bevételi jogcímek bővülése esetén több felhalmozási célú
feladat valósulhat meg.

A rendelet-tervezet 16/b. számú táblázata az önkormányzat hosszú lejáratú adósságszolgálati
kötelezettségeit mutatja be a 2008-2009-2010. évekre, valamint lejáratig. A táblázatban a
már felvett hitelek, kölcsönök, továbbá a 2007-2008-ban kibocsátott kötvény
adósságszolgálata is szerepel.

A kötvény felhasználása a későbbiekben történik meg, önkormányzati beruházás fedezetének
biztosítását szolgálja várhatóan 2009-2010-2011. években. A felhasználás időpontjáig az
ellenérték - kamatokkal növelt összege - az önkormányzati tartalékok között szerepel.

A költségvetési javaslat 16. számú táblázata az önkormányzat tervezett működési és
fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza a 2008-
2009-2010. évekre.

A számításoknál figyelembe vett, az önkormányzat működésére ható makrogazdasági
mutatók, paraméterek a következők:

1. számú szövegközi táblázat
Megnevezés 2007. évi előzetes

tény
2008. évi
várható

2009. évi
várható

2010. évi
prognózis

1. GDP volumenindexe, az előző évhez
képest %

2,2 2,8 4,2 4,3

2.
2.a

GDP belföldi felhasználása, ebből:
Háztartások fogyasztásának
volumene %

- 1,1 0,4 1,5 2,0

2.b Közösségi fogyasztás volumene % - 3,8 - 3,4 0,8 1,3
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2.c Beruházások volumene % 2,4 4,2 7,4 7,0
3. Egy keresőre jutó reálbér - 4,3 0,6 1,5 2,1
4. Foglalkoztatottak számának

változása
0,2 0,3 0,6 0,6

5. Fogyasztói árindex, évi átlag 7,5 3,5 3,0 2,8

A 16. számú táblázatban mérlegszerűen bemutatott várható adatok szerint Erzsébetváros
Önkormányzata 2008-2010. évi költségvetései a következő főbb belső arányokat mutatják:

 A 2008. évi tervezett működési hiány 769.604 ezer Ft, amely a következő
összetevők hatására alakult ki:

 a 2007. évi működési hiány összegéből (896.021 ezer Ft),

 a 2008. évi működési bevételek 316.675 ezer Ft-os növekedése csökkentette, ezen
belül az iparűzési adó és a kamatbevételek emelkedését emelhetjük ki,

 a működési kiadások emelkedése kisebb mértékű, (190.258 ezer Ft) mint a
bevételek növekedése.

 2009. évben 308.451 ezer Ft, 2010-ben 451.287 ezer Ft működési hiánnyal
számolunk. A számítási anyagban a költségvetési egyensúlyt működési célú
bevételek hiányában felhalmozási és tőkejellegű bevételekkel kell megteremteni.

Az intézményi működési bevételek, valamint a sajátos működési bevételek tervezésénél
inflációkövető emelkedéssel számolunk. Az építményadó mértékét a 2009-től bevezethető
értékalapú adó miatt növeltük.
A személyi juttatások és annak járulékai tekintetében kizárólag a 13. havi juttatások
összegével növeltük a várható kiadási előirányzatot. A változatlan kiadási szintet, vagy a
szinten tartást a feladatellátás tendenciái, az esetleges bérintézkedések, illetve a hatékonyabb
bértömeg-gazdálkodás indokolják.

A dologi kiadások, működési célú pénzeszközátadások, egyéb támogatások és ellátottak
juttatása előirányzatok kialakítását a 2008. évi feladatok szintrehozása például egyszeri
feladatok miatti előirányzat visszavonás, illetve a közösségi fogyasztás volumenének, az
infláció alakulásának figyelembevételével szerepeltetjük.

A költségvetés belső egyensúlyának javítását - megfelelő volumenű többlet működési
források hiányában - kizárólag az ellátott feladatok felülvizsgálatával, a kötelező és a nem
kötelező feladatok áttekintésével, módosításával lehet megoldani. Az önkormányzat
gazdasági programjának végrehajtása a működési hiány folyamatos csökkentését feltételezi.
Ehhez 2010-ig újabb szerkezet átalakítás, vagy más, a feladatellátás hatékonyságát javító
intézkedéseket kell megtennünk.

A prioritást élvező felújítási, felhalmozási feladatok biztosítását a különféle pályázatokon
való részvétellel, illetve felhalmozási célú idegen források bevonásával, felhasználásával
lehetséges megoldani. E célra a 2008. évi költségvetés tartalék előirányzattal számol.

MSZP Frakció, SZDSZ Frakció I
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A rendelettervezet 1/a tábla 5102 címrend "Egyéb ingatlan értékesítés"
előirányzatot 2 millió Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a 5. számú tábla
5207 címrend "Egyéb városüzemeltetési feladatok" előirányzatot utcai
hirdetőtáblák kialakítása céljából 2 millió Ft-tal megemeli.

MSZP Frakció, SZDSZ Frakció II
A rendelettervezet 1/a tábla 5102 címrend "Egyéb ingatlan értékesítés"
előirányzatot 25 millió Ft-tal, ezzel egyidejűleg a "6102 Erzsébetvárosi
Televíziós Kht. támogatása" cím működési célú támogatások előirányzatot
25 millió Ft-tal megemeli. A Televíziós Kht. céljellegű támogatását a
köztartozások kiegyenlítése érdekében kell biztosítani, a felhasználásról a
társaságnak el kell számolni. Az önkormányzat és a közhasznú szervezet közötti
szerződést ennek megfelelően módosítani kell.

SZEM - KDNP Frakció I.
A rendelet tervezet 1/a tábla 5102 címrend "Egyéb ingatlan értékesítés"
előirányzatot 10 millió forinttal megemeli, és ezzel egyidejűleg a 11. számú
tábla 6401 címrend "Önkormányzati fejlesztések (I+……+IV.)" előirányzatot
utcai illemhely felállítás céljából 10 millió forinttal megemeli.

SZEM- KDNP Frakció II:
A rendelet tervezet 1/a tábla 5102 címrend "Egyéb ingatlan értékesítés"
előirányzatot 2 millió forinttal megemeli, és ezzel egyidejűleg a 12. számú tábla
7306 címrend "Kaputelefon korszerűsítési pályázat támogatás"-t "Kaputelefon
korszerűsítési és felújítási pályázat támogatás"-ra változik és előirányzatát 2
millió forinttal megemeli.

Gál György
A 2008. évi költségvetési rendelet tervezetben a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek vonatkozásában 2008. május 1-től 15 %-os bérleti díj emelés
végrehajtását tervezi Önkormányzat.
Ahhoz, hogy az emelés végrehajtásra kerüljön szükséges a Képviselő-testület
703/2000. (11. 30.) számú határozatában szereplő táblázat módosítása.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
703/2000. (11. 30.) számú határozata 4.A., 4.B., 4.C., 4.D., 4.E. pontjait az alábbiak szerint
módosítja azzal, hogy az új bérleti díjak 2008. május 1-től érvényesek:

A.) A bérelt helyiség utcai földszinti:

Kiemelt jöv.
tevékenység

Kereskedelmi
szolgáltatás

Javítási,
műhelyi szolg.

Eü., kulturális
szolgáltatás

Egyéb,
raktározás

Kiemelt útvonal47.262.- 25.206.- 22.058.- 15.755.- 12.605.-
Főútvonal 37.812.- 19.330.- 16.569.- 13807.- 11.049.-
Egyéb útvonal 31.505.- 13.807.- 11.049.- 11.049.- 8.286.-
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B.) A bérelt helyiség udvari földszinti:

Kiemelt jöv.
tevékenység

Kereskedelmi
szolgáltatás

Javítási,
műhelyi szolg.

Eü., kulturális
szolgáltatás

Egyéb,
raktározás

Kiemelt útvonal37.812.- 20.709.- 17.950.- 13.807.- 11.049.-
Főútvonal 31.505.- 15.190.- 13.807.- 11.049.- 9.666.-
Egyéb útvonal 25.206.- 12.426.- 10.684.- 9.666.- 8.286.-

C.) A bérelt helyiség alagsori, emeleti:

Kiemelt jöv.
tevékenység

Kereskedelmi
szolgáltatás

Javítási,
műhelyi szolg.

Eü., kulturális
szolgáltatás

Egyéb,
raktározás

Kiemelt útvonal28.358.- 16.569.- 13.807.- 11.049.- 11.049.-
Főútvonal 22.058.- 15.190.- 11.049.- 9.666.- 8.286.-
Egyéb útvonal 15.753.- 12.426.- 9.666.- 8.286.- 6.903.-

D.) A bérelt helyiség utcai pincei:

Kiemelt jöv.
tevékenység

Kereskedelmi
szolgáltatás

Javítási,
műhelyi szolg.

Eü., kulturális
szolgáltatás

Egyéb,
raktározás

Kiemelt útvonal 18.905.- 11.049.- 9.666.- 8.286.- 8.286.-
Főútvonal 15.753.- 9.666.- 8.286.- 6.903.- 6.903.-
Egyéb útvonal 12.603.- 8.286.- 6.903.- 5.526.- 5.526.-

E.) A bérelt helyiség udvari pincei:

Kiemelt jöv.
tevékenység

Kereskedelmi
szolgáltatás

Javítási,
műhelyi szolg.

Eü., kulturális
szolgáltatás

Egyéb,
raktározás

Kiemelt útvonal 15.018.- 10.529.- 7.897.- 6.581.- 5.268.-
Főútvonal 12.013.- 7.897.- 6.581.- 5.268.- 4.142.-
Egyéb útvonal 9.011.- 6.581.- 5.268.- 4.737.- 4.142.-

Felelős: Polgármester
Határidő: 2008. március 1-től folyamatos

Gergely József
Olyan módosító javaslatok is voltak, amelyeket az előterjesztő nem fogadott el, ezekről
külön-külön kell, hogy szavazzanak.

Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt képviselő urak módosító indítványa a
sportrendeletből kíván átcsoportosítani, melyet az előterjesztő nem fogadott el.
Kérdezi, az indítványt tevőket, hogy kívánnak-e indokolni.

Vattamány Zsolt
Kérdezi, hogy ez a módosító indítvány az 1,5 milliós emelésről szól-e?

Gergely József
Közli a képviselő úrral, hogy igen.
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Vattamány Zsolt
Nagyon nagy örömmel tapasztalták, hogy nem csak ők adtak be módosító indítványt, azt
viszont tán nem furcsállják, talán természetesnek veszik, hogy ezeket nem fogadják el, végül
is azt gondolja nem azért mert ezek a módosító indítványok alantasabbak lennének, mint azok
amikről az előbb szavaztak.
Például a mostani, amit most próbál indokolni, óvodai és iskolai sporteszköz pótlás az eredeti
előirányzat 2,5 millió forint volt, ezt 1,5 millió forinttal igyekeznének megnövelni és ez
összesen 4 millió forintra növelné ezt a fajta kiadást – tehát érdemes elgondolkodni rajta,
hogy érdemes-e ezt támogatni.

Gergely József
Megadja az előterjesztőnek a szót válaszadásra.

Hunvald György
Szerencsére lassan már tizedik éve nagyon tudatosan cserélik ezeket az eszközöket, minden
költségvetés rendelkezik ilyen sorral. Ebben az évben is 2,5 millió forint van betervezve, mert
pont ennyi kell a megfelelő cserékhez és karbantartáshoz, többre nincs szükség ebben a
pillanatban, ezekkel bőven el lehet látni a sí-, korcsolya- és minden más egyéb plusz
programot, amelyet az Önkormányzat biztosít az iskolákban illetve az óvodákba járó
gyerekeknek.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet az előterjesztő nem fogadott el, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 3 igen 15 nem 4 tartózkodás.

29/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványáról a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Berki Béla, Dr.
Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványát a Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló
rendelettervezethez az alábbiak szerint:
A 12 tábla 7303 feladatsoron a Sportrendeletből adódó feladatok, óvodai,
iskolai sporteszköz pótlás támogatás összegét 1,5 millió forinttal megemeli és
ezzel egyidejűleg a 11. tábla II. feladatsor Gépek, berendezések, felszerelések,
szoftverek létesítése, Autóbusz vásárlás összegét 1,5 millió forinttal csökkenti.

Gergely József
Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt képviselő urak következő módosító
javaslata a társasházi pályázat összegének átcsoportosításáról szól.
Kérdezi, az indítványt tevőket, hogy kívánnak-e indokolni.

Vattamány Zsolt
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Természetesen kívánják indokolni.
Tavaly ennek a költségvetési tételnek a tárgyában már interpellációt is nyújtottak be, ugyanis
nem tartották indokoltnak, hogy ekkora pénzeket egy világos kritérium rendszer nélkül egy
mindenki számára átlátható és világos rendszerben osszon el az Önkormányzat. Erre a pénzre
természetesen szükség van a társasházak felújításánál, de azt ne a Gazdasági Bizottság
mindenféle pályázatás nélkül – és még egyszer mondja világos kritérium rendszer nélkül –
ossza szét, hanem egy pályázat keretében belül. Tehát ezt az összeget a 225 millió forintot
javasolják átcsoportosítani a társasház felújítási pályázatok szintsorhoz.

Gergely József
Megadja az előterjesztőnek a szót válaszadásra.

Hunvald György
Ezt minden évben elmondják, de azt gondolja, hogy Erzsébetváros örül azoknak a
lehetőségeknek, amelyet a költségvetésben különböző sorokon keresztül biztosítanak.
A normaszövegben benne van egyébként, hogy a kerületfejlesztési feladatok feladatsornál ad-
hoc bizottság dönt, benne van az ad-hoc bizottság összetétele, tehát ez a probléma sem
adódhat ebben az évben, a tavalyihoz képest, hogyha ezzel tavaly problémájuk volt.
Azt gondolja, hogy a kerületfejlesztési feladatok sokrétűek lehetnek, éppen ezért külön soron
kell szerepeltetni, nem összevonva más típusú feladatokkal – ezért nem tudja elfogadni a
módosító indítványt.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet az előterjesztő nem fogadott el., felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 7 igen 13 nem 3 tartózkodás.

30/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványáról a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Berki Béla, Dr.
Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványát a Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló
rendelettervezethez az alábbiak szerint:

A 12 tábla 7305 feladatsoron a Központilag kezelt kerületfejlesztési
pályázatok és feladatok alatt szereplő társasházi pályázat összegét 225 millió
forinttal megemeli és ezzel egyidejűleg a 12. tábla 7307 feladatsoron
Erzsébetváros épített környezetének megújítását szolgáló feladatok,
Kerületfejlesztési feladatok feladatsor összegét 225 millió forinttal csökkenti.

Gergely József
Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt képviselő urak következő módosító
javaslata a Csengery utca 20-22. eladási összegének emeléséről szól.
Kérdezi, az indítványt tevőket, hogy kívánnak-e indokolni.
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Vattamány Zsolt
A felszólalásában említette a Csengery utca 20-22. kérdését, ez a szám 502 millió, amire
megkívánják emelni a bevételi sort az az előterjesztők száma, ők terveztették ezt elő.
Indokolatlannak tartják, hogy most egy több mint 70 százalékkal olcsóbban legyen ez
betervezve.
Ez a plusz 389 milló forint társasházi pályázatokra kerülne 100 millió forint értékben,
vizitdíjat lehetne kompenzálni belőle 60 millió forint értékben – remélik hogy utoljára, mert
remélik, hogy jövőre már nem lesz vizitdíj – és lehetne a költségvetési hiány csökkenteni 229
millió forintnál is nagyobb összegben.
Az a helyzet, hogyha a vélemények szerint a tavalyi tervezés jó volt, akkor ez az 542 millió
forintos tervezés is jó volt, ha nem volt jó, akkor most szavazzák le ezt a javaslatát.

Gergely József
Megadja az előterjesztőnek a szót válaszadásra.

Hunvald György
Megmondja őszintén egy kicsit csodálkozik, mert egyszerre hárman nem hiányozhattak azon
a Testületi ülésen amikor döntöttek a Csengery utca 20-22. pályázati eladásáról – tehát ami
benne szerepel az egy tényszám, tehát akkor amikor tavaly tervezték, akkor még nem lehetett
tudni, hogy a pályázaton, illetve az azt követő bérlői megállapodásokban milyen összeg lesz a
tényszám.
Az, ami az idei költségvetésben szerepel, az az a tényszám, ami a bérlői megállapodások és a
pályázat értékesítés után került megállapításra.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet az előterjesztő nem fogadott el, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 1 igen 14 nem 2 tartózkodás.

31/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványáról a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Berki Béla, Dr.
Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványát a Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló
rendelettervezethez az alábbiak szerint:
Az 1/a tábla Értékesítésre kijelölt ingatlanok megnevezése feladatsoron a 4.
és 5 sorszám alatt Csengery u. 20 és Csengery u. 22 eladás összegét 389 millió
464 forinttal megemeli és ezzel egyidejűleg

- a 6. tábla 5604 feladatsoron Eseti pénzbeni szociális ellátások sorát 10. új
sorral kiegészíti, Vizitdíj kompenzáció feladatsorra 60 millió forintot
előirányoz,

- a 12. tábla 7305 feladatsor társasházi felújítás pályázat (támogatás) összegét
100 millió forinttal megemeli

- 229 millió 464 ezer forinttal a költségvetés hiány csökkenti.
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Gergely József
Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt képviselő urak következő módosító
javaslata az ösztöndíj támogatásáról szól.
Kérdezi, az indítványt tevőket, hogy kívánnak-e indokolni.

Vattamány Zsolt
Az előző módosító javaslatukról még annyit, hogy az egésznek az abszurditására kívánták
felhívni a figyelmet ezzel a javaslattal.
A mostani módosító indítványuk arról szól, hogy az ösztöndíj támogatás összegét 4 millió
forintról 2 millió forinttal növeljék. Úgy gondolják, hogy a családok egy részénél már
érződnek a megszorítások hatásai, lehetőségek keretén belül úgy véli, hogy segíteni kell
ezeket a családokat. Az ösztöndíj támogatásnak az összegének 2 millió forinttal történő
megemelése nem egy világmegváltó összeg, azonban van akiknek ez sokat jelenthet a
tanulásban.

Gergely József
Megadja az előterjesztőnek a szót válaszadásra.

Hunvald György
Az ösztöndíj támogatással ez a koalíció az elmúlt tíz évben soha nem játszott, soha nem tette
a politika eszközévé, ez a 4 millió forint a tényleges összeget jelenti. Mindig annyi pénzt
terveznek be a költségvetésbe, amennyi a tényleges összeg. A tavalyi felhasználás 4 millió
forintnyi körüli összeg volt, az idén is így tervezik. Természetesen ha idén többen
jelentkeznek ösztöndíj támogatásért, az év közbeni havi korrekcióknál mindig kiegészítik, de
várhatón az idén is 4 millió forint lesz, tehát hiába tenne bele több mint 4 millió forintot, nem
kerülhetne felhasználásra, mert nincs igény rá – ezért nem tudja elfogadni a módosító
indítványt.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet az előterjesztő nem fogadott el, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 7 igen 14 nem 1 tartózkodás.

32/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványáról a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Berki Béla, Dr.
Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványát a Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló
rendelettervezethez az alábbiak szerint:

A 6. tábla 5602 soron 3. sorszám alatt "ösztöndíj támogatás" előirányzatot
megemeli 2 millió forinttal, ezzel egyidejűleg 11. tábla 3. oldal II. Gépek,
berendezések, felszerelések, szoftverek vásárlása létesítése feladat soron lévő
"Autóbusz vásárlás" összegét 2 millió forinttal csökkenti.
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Gergely József
Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt képviselő urak következő módosító
javaslata a gyógyszertámogatás összegének átcsoportosításáról szól.
Kérdezi, az indítványt tevőket, hogy kívánnak-e indokolni.

Vattamány Zsolt
Sajnos egyre többen szorulnak támogatásra, és egyre nehezebb a megélhetés a kerület
lakosságának egy része számára is, sokak számára az Önkormányzat támogatása jelentheti az
utolsó segítséget. Azt gondolja próbáljanak meg adni, ha van rá lehetőség, ők találtak rá
forrást, segítsenek azoknak, akiknek gondot jelent a szükséges gyógyszer beszerzése.

Gergely József
Megadja az előterjesztőnek a szót válaszadásra.

Hunvald György
Maximálisan egyetért ezzel az igénnyel, a helyi rendelet szerinti gyógyszertámogatást
mindenki megkapta, tavaly egyetlen kérelmező sem lett elutasítva, aki megfelelt a rendelet
szerinti támogatási lehetőségnek. Ez az összeg ami szerepel benne, ez a tényadatot jelenti, és
ennél is ugyanaz a helyzet, mint az összes többinél, aminél jelezték, hogy emelni szeretnének,
hogy amennyiben a tényadatok igénylik és nagyobb a kérés akkor évközben mindig
hozzátesznek ahhoz a sorhoz, de ehhez sem tavaly sem tavalyelőtt nem volt szükség.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet az előterjesztő nem fogadott el, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 8 igen 13 nem 1 tartózkodás.

33/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványáról a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Berki Béla, Dr.
Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványát a Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló
rendelettervezethez az alábbiak szerint:

A 6 tábla 5604 feladatsoron a 3. sorszám alatt Gyógyszer támogatás összegét
3 millió forinttal megemeli és ezzel egyidejűleg a 11. tábla II. feladatsor Gépek,
berendezések, felszerelések, szoftverek létesítése, Autóbusz vásárlás összegét 3
millió forinttal csökkenti.

Gergely József
Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt képviselő urak következő módosító
javaslata a fűtés támogatás összegének megemeléséről szól.
Kérdezi, az indítványt tevőket, hogy kívánnak-e indokolni.

Vattamány Zsolt
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Polgármester úr mindig elmondja, hogy ezek a tényadatok, a tavalyi tényadatok, és ezek
alapján lett betervezve az idei költségvetésbe is. Azt gondolja, hogy fel lehet készülni arra,
hogy egy vastagabb keretet szánnak ezekre a kiadásokra, ugyanis egyre nehezebb a
megélhetés. A fűtéstámogatás összegére 2 millió forint van betervezve, amely összeg nagyon
kevésnek tűnik, 8 millió forinttal szándékoznak módosítani ezt az összeget, hogy összesen 10
millió forintot lehessen kiosztani.
Nem hiszi, hogy ez az összeg is ennyi lett volna – ha a Polgármester úr most azt fogja
mondani, hogy ez az összeg is ennyi volt a tényadat, és most ennyi lett betervezve, azt nem
tudja elfogadni, hogy ettől nagyobb igény nincs a kerületben, tehát azt, hogy 2 millió forint
elég fűtéstámogatásra, főleg egy ilyen kemény tél után.

Gergely József
Megadja az előterjesztőnek a szót válaszadásra.

Hunvald György
A tények makacs dolgok, tehát ez a szintén népszerű intézkedés a fűtési támogatás, az szintén
egy része az önként vállalt feladatoknak, tehát a kerület adja a kerület lakóinak. A tavalyi 2
millió forintos előirányzatból mindössze 284 ezer forintot vettek igénybe.
Azt gondolja, hogyha ebben az évben többet szeretnének igénybe venni, mint a betervezett,
akkor erre is ugyan az vonatkozik, mint egyébként minden olyan támogatási formára, amelyet
a kerület önként vállal, amely a kerületben nem lenne kötelező, de azt gondolják, hogy
Erzsébetvárosban, olyan polgártársaik laknak, akiknek szükségük van az Önkormányzat
támogatására. Ezért van az a rengeteg fajta támogatás, amelyekhez mind módosító indítványt
tettek, de az Önkormányzat pontosan úgy tervez, ahogy az elmúlt hat – nyolc év átlaga
szokott ezekben a különböző sorokban jelentkezni év végén.
Tehát mindenki egyetért azzal ennél az asztalnál, hogy fűtési támogatás kell, betettek annyit,
amennyit fel tudnak használni, ha több kell természetesen többet tesznek be, de hangsúlyozza,
hogy a tavalyi tervezett összegnek éppen hogy a tíz százalékát használták fel a kerület lakói,
reméli ebben az évben sokkal többet fognak használni, ez a Képviselő úr dolga is, hogy a
körzetében mondja el a lakóknak, hogy van ilyen lehetőség az Önkormányzatnál.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet az előterjesztő nem fogadott el, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 9 igen 14 nem 0 tartózkodás.

34/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványáról a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Berki Béla, Dr.
Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványát a Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló
rendelettervezethez az alábbiak szerint:

A 6 tábla 5604 feladatsoron a 7. sorszám alatt Fűtési támogatás összegét 8
millió forinttal megemeli és ezzel egyidejűleg a 11. tábla II. feladatsor Gépek,
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berendezések, felszerelések, szoftverek létesítése, Autóbusz vásárlás összegét 8
millió forinttal csökkenti.

Gergely József
Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt képviselő urak következő módosító
javaslata a gyermekek gyümölcs vásárlása összegének betervezéséről szól.
Kérdezi, az indítványt tevőket, hogy kívánnak-e indokolni.

Vattamány Zsolt
Valószínűleg rosszul működik a rendszer, tehát hogyha mindössze 400 ezer forintot
használtak fel fűtéstámogatásra …

Hunvald György
Megjegyzi, hogy 284 ezer forintot.

Vattamány Zsolt
Akkor rosszul működik a rendszer, nem hiszi, hogy ekkora igény van ma a VII. kerületben
arra, hogy fűtéstámogatást felhasználjanak.
Térjenek át a gyermekek gyümölcs vásárlására, tavaly volt egy kétszer 8 millió forint
értékben, amelynek az volt a címe, hogy gyermekek heti kétszeri gyümölcs ellátása. Akkor
beadtak egy módosító indítványt, hogy legyen az egy háromszori, és ne 8 millió forint legyen,
hanem 12 millió forint. Most is ezt a 12 millió forintot próbálják megcélozni, de sajnálattal
vette észre, hogy most a tavalyi 8 millió forint helyett 0 forintot terveztek be erre a célra.

Gergely József
Megadja az előterjesztőnek a szót válaszadásra.

Hunvald György
Biztos benne, hogy Képviselő úr is nagyon sok választópolgárral találkozik, és észre veszi
azt, hogy az emberek sokan nem szeretnek kérni, mert büszkék, mert azt gondolják, hogy
végig dolgozták az életüket, és nem szeretnek kérni támogatást.
Saját maga is nagyon sokszor mondja, hogy pedig ez jár nekik, kérjék, nagyon sok lehetőség
van, amiben az Önkormányzat tud nekik segíteni – arra kéri Képviselő urat, hogy tegye saját
maga is ezt meg, tehát nem biztos, hogy a rendszer rossz, egyszerűen emberi magatartás az,
hogy nem mindenki veszi igénybe a lehetőségeket.
Visszatérve a gyümölcsre, tavaly az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei, iskolái,
közbeszerzési pályázaton eredményt hirdetettek élelmezésre, étkezés beszerzésre, és eleve
úgy állították az étrendet össze, hogy abban gyümölcs és minden más olyan dolog legyen, ami
a gyermekek egészséges neveléséhez, táplálkozásához kell. Ennek alapján kérték, hogy ezt a
tételt nem kérik, helyette mást építsenek be a költségvetésbe, mindegyiküknek a saját
intézményi költségvetésükbe bekerült, ezért nincs szükség az idén erre a gyümölcsre, mert
eleve a közbeszerzésen kiválasztott étkeztető cég biztosítja számukra.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet az előterjesztő nem fogadott el, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 4 igen 14 nem 5 tartózkodás.
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35/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványáról a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Berki Béla, Dr.
Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványát a Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló
rendelettervezethez az alábbiak szerint:

A 6 tábla 5605 feladatsor kibővül egy új 4. sorszámmal Gyermekeknek
gyümölcs vásárlása összegre 12 millió forintot betervezni és ezzel egyidejűleg a
11. tábla II. feladatsor Gépek, berendezések, felszerelések, szoftverek
létesítése, Autóbusz vásárlás összegét 12 millió forinttal csökkenti.

Gergely József
Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt képviselő urak következő módosító
javaslata a gyermekétkeztetés támogatására vonatkozik.
Kérdezi, az indítványt tevőket, hogy kívánnak-e indokolni.

Vattamány Zsolt
Érdekes, amit az előbb a Polgármester úr mondott, tehát, hogy az emberek nem kérnek, mert
szégyellnek kérni – véleménye szerint kérnének, ha tudnák hogy van ilyen lehetőség, a
gyerekek is szívesen megennék azt a bizonyos gyümölcstöbbletet.
A jelenlegi módosító indítványuk is gyermekétkeztetésről szól. Itt gyermekétkeztetési
támogatás rászorultsági alapon 3 millió forint, Polgármester úr mondhatja azt, hogy 3 millió
forint az nagyon sok, nem fogják igénybe venni – úgy gondolja, hogy nem olyan sok, sőt ezt
az összeget még 3 millió forinttal meg lehet emelni, tehát 6 millió forint lenne a javaslatuk
szerint.

Gergely József
Megadja az előterjesztőnek a szót válaszadásra.

Hunvald György
Lehet, hogy fél év múlva interpellálni fogja a Képviselő urat, hogy a körzetében hány ember
jött ezekre a támogatásokra a Képviselő úr szíves közreműködése révén. Azt gondolja a
Képviselő úrnak mindent meg kell tennie azért, hogy a lakóknak tudomásul legyen erről, nem
a polgármester kötelessége, de saját maga is természetesen mindenkinek mondja, de azt
gondolja, hogy nagyon-nagyon sok emberrel találkozik saját maga és képviselőtársai is a
kerületben, akik próbálják propagálni azokat a lehetőségeket, amelyeket az Önkormányzat
biztosít számukra.

A gyermekek étkezési támogatására tavaly 2,8 millió forint volt betervezve év végi teljesítés
1,4 millió forint. Mindenki, aki megfelelt a rendeletben meghatározott feltételeknek megkapta
a gyermekek étkeztetési támogatását. Az idei költségvetésben is pontosan olyan összeg
szerepel, ami a várható teljesítést jelenti.

Gergely József
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Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet az előterjesztő nem fogadott el, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 7 igen 14 nem 2 tartózkodás.

36/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványáról a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Berki Béla, Dr.
Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványát a Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló
rendelettervezethez az alábbiak szerint:

A 6 tábla 5604 feladatsoron a 3. sorszám alatt Gyermek étkeztetési támogatás
rászorultság alapon összegét 3 millió forinttal megemeli és ezzel egyidejűleg a
11. tábla II. feladatsor Gépek, berendezések, felszerelések, szoftverek
létesítése, Autóbusz vásárlás összegét 3 millió forinttal csökkenti.

Gergely József
Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt képviselő urak következő módosító
javaslata tankönyv támogatására vonatkozik.
Kérdezi, az indítványt tevőket, hogy kívánnak-e indokolni.

Vattamány Zsolt
Nem hiszi, hogy Polgármester úr szeretné őt interpellálni ugyanis képviselői minőségében
nem teheti meg, tehát ha interpellálna akkor más minőségben lenne, és akkor gondolja, hogy
Polgármester úr nem szeretné, hogyha más minőségben ülne itt.

Hunvald György
Megjegyzi, hogy talál kérdést rá, hogy hogyan lehet megoldani.
Vattamány Zsolt
Módosító javaslataik ezen részének a forrása egy forrás egy 40 millió forintos autóbusz
vásárlása. Szánnak 40 millió forintot a főváros legkisebb kerületében egy autóbusz
vásárlására, ugyanakkor sorra leszavazzák ezeket a szociális támogatásokat, mivel azt
mondják, hogy nincs elég igény rá, itt mindenki jól él, itt mindenki szégyell kérni. Bízik
benne, hogy a tanulók ingyenes tankönyvtámogatásának előirányzata megemelését fogják
támogatni.

Gergely József
Megadja az előterjesztőnek a szót válaszadásra.

Hunvald György
Lassan mondja, a kerület eddig is és ezt követően is minden olyan támogatási formára elég
pénzt biztosít és biztosítani fog, amelyek miatt ez a kerület népszerű. Tehát nagyon sok olyan
pluszt ad ez a kerület, amelyet sehol máshol az országban nem kaphatnak meg az ott lakó
állandó lakcímmel rendelkező állampolgárok.
Itt hosszan lehetne sorolni a jogosítványtól kezdve a sokféle szociális segélyig, az
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Önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletében folyamatosan biztosítja a pénzt arra,
hogy ezek az önként vállalt támogatási formák az év végéig biztosíthatóak legyenek.
Nyugodjon meg Képviselő úr, hogy ebben az évben is ugyanúgy fog történni, mint az elmúlt
9-10 évben történt, tehát amikor majd a 2008. évi zárszámadásról fognak beszélgetni jövőre,
akkor pontosan látni fogja, hogy a költségvetési összeg és a teljesítés lefedte egymást.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet az előterjesztő nem fogadott el, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 8 igen 14 nem 1 tartózkodás.

37/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványáról a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Berki Béla, Dr.
Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványát a Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló
rendelettervezethez az alábbiak szerint:

A 7 tábla 5701 feladatsoron a Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása VII.
kerületi lakosok részére támogatás összegét 2 millió forinttal megemeli és ezzel
egyidejűleg a 11. tábla II. feladatsor Gépek, berendezések, felszerelések,
szoftverek létesítése, Autóbusz vásárlás összegét 2 millió forinttal csökkenti.

Gergely József
Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt képviselő urak következő módosító
javaslata a házi orvosok fejlesztési célú támogatásának emelésére vonatkozik.
Kérdezi, az indítványt tevőket, hogy kívánnak-e indokolni.

Vattamány Zsolt
Napjaink egyik legfontosabb témája a közbeszédben az egészségügy helyzete és az orvosi
ellátás, nap mint nap hallanak híreket az egészségügyi elvonásokról, ellátási gondokról. A
házi orvosok fejlesztési célú támogatásának megemelésével az Önkormányzat sokat tehetne a
kerületben dolgozó házi orvosok lehetőségein, és ezzel közvetve jobb felszereltséggel
működő rendelők révén segíthetne a kerület betegeinek is.
Ha most azt mondja Polgármester úr, hogy a házi orvosoknak nem kell több pénz, mint 4,5
millió forint akkor azt furcsállni fogja.

Gergely József
Megadja az előterjesztőnek a szót válaszadásra.

Hunvald György
Lehet, hogy mindig tud újat mondani a Képviselő úrnak, de Budapest 23 kerületéből a VII.
kerület az egyetlen kerület, amely nem szed bérleti díjat a háziorvosaitól, a VII. kerület az
egyetlen kerület, amelyik minden évben fejlesztési támogatást ad nekik, pedig nem kellene
adni. Azt gondolja, hogy az idén is megadott fejlesztési támogatás, hasonlóan a tavalyi
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évekhez egy olyan plusz dolog a házi orvosok számára, amivel azt szeretnék elérni, hogy a
közérzetük jó legyen, és amikor kimennek egy beteghez, vagy betegek mennek hozzájuk,
akkor ne a siránkozás legyen, hanem a gyógyítás.
Büszke arra, hogy Budapest egyetlen kerületeként a házi orvosok számára is ennyi
pluszszolgáltatást tudnak adni.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet az előterjesztő nem fogadott el, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 6 igen 14 nem 2 tartózkodás.

38/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványáról a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Berki Béla, Dr.
Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványát a Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló
rendelettervezethez az alábbiak szerint:
A 9. tábla 6105 feladatsoron Ellátási szerződések alapján nyújtott
támogatások és egyéb pénzeszközátadások, Háziorvosok fejlesztési célú
támogatás összegét 3,5 millió forinttal megemeli és ezzel egyidejűleg a 11. tábla
II. feladatsor Gépek, berendezések, felszerelések, szoftverek létesítése,
Autóbusz vásárlás összegét 3,5 millió forinttal csökkenti.

Gergely József
Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt képviselő urak következő módosító
javaslata a kerületi sportegyesületek támogatásának emelésére vonatkozik.
Kérdezi, az indítványt tevőket, hogy kívánnak-e indokolni.

Vattamány Zsolt
Az, hogy adnak 4,5 millió forintot a házi orvosoknak fejlesztési célú támogatásra az nem azt
jelenti, hogy nem lehetne 8 milliót adni ha van rá forrás.
A kerületi sportegyesületek támogatása a következő módosító indítványuk, ne felejtsék el,
hogy nemrég egy 20 millió forintos névhasználati szerződést kötöttek az egyik országos
sportegyesülettel. Ha egy országos sportegyesület számára van 20 millió forintjuk, ahol
viszonylag kevés Erzsébetvárosi sportol, akkor lehetne a kerületi sportegyesületek számára is
2,5 millió forint helyett 5 millió forint.
Lehet, hogy Polgármester úr azt fogja mondani, hogy ez az összeg elég, és nem kell több és
még ezt sem fogják felhasználni, de meg lehetne találni annak a módját, hogy ne 2,5 millió
forinttal, hanem 5 millió forinttal támogassák ezeket a kerületi sportegyesületeket.
Gergely József
Megadja az előterjesztőnek a szót válaszadásra.

Hunvald György
Ha a Képviselő úr meg tudja mondani, hogy mennyi sportolóból mennyi Erzsébetvárosi
sportol az MTK-ban, akinek a névhasználatot adták, akkor el fogja fogadni a módosító
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indítványt, de kétli, hogy meg tudja ezt a számot adni.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet az előterjesztő nem fogadott el, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 4 igen 14 nem 4 tartózkodás.

39/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványáról a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Berki Béla, Dr.
Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványát a Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló
rendelettervezethez az alábbiak szerint:

A 12 tábla 7303 feladatsoron a Kerületi Sport Egyesületek támogatása
összegét 2,5 millió forinttal megemeli és ezzel egyidejűleg a 11. tábla II.
feladatsor Gépek, berendezések, felszerelések, szoftverek létesítése, Autóbusz
vásárlás összegét 2,5 millió forinttal csökkenti.

Gergely József
Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt képviselő urak következő módosító
javaslata az utánpótlás nevelési program támogatására vonatkozik.
Kérdezi, az indítványt tevőket, hogy kívánnak-e indokolni.

Vattamány Zsolt
Mire a végére értek a módosító indítványoknak kiderült, hogy Polgármester úr hajlandó
javaslataikat támogatni, hogyha a fúrton-fúrt találós kérdéseire meg tudják adni a választ –
ezekre nem voltak felkészülve, de mégis csak javasolják, hogy az utánpótlás nevelési
programok pályázati összegét 2,5 millió forintról 5 millió forintra növeljék meg.

Gergely József
Megadja az előterjesztőnek a szót válaszadásra.

Hunvald György
Most nem tudja ezt a módosító indítványt elfogadni, év közben megnézik, hogyan teljesülnek
a költségvetési bevételek és akkor nagyon szívesen, az utánpótlás a szíve csücske.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet az előterjesztő nem fogadott el, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 8 igen 13 nem 2 tartózkodás.
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40/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványáról a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Berki Béla, Dr.
Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványát a Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló
rendelettervezethez az alábbiak szerint:
A 12 tábla 7303 feladatsoron a Utánpótlás nevelési program (pályázat)
támogatás összegét 2,5 millió forinttal megemeli és ezzel egyidejűleg a 11. tábla
II. feladatsor Gépek, berendezések, felszerelések, szoftverek létesítése,
Autóbusz vásárlás összegét 2,5 millió forinttal csökkenti.

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek hozzászólásra a vitában elhangzottakkal kapcsolatban.

Hunvald György
Lehetősége van a vitában elhangzottak hozzászólni, saját maga azt hitte, hogy parázs vita
alakul ki, de hát mindössze csak Vattamány Zsolt képviselő úr szólt hozzá.
Ha elfogadta volna azt a rengeteg módosító indítványt, amit a Fidesz frakció adott be, akkor
valószínűleg kerékpárral kellene a kerületi gyermekeket úszásoktatásra vinni és az időseket
pedig a vásárolandó autóbusszal pedig sehova nem tudták volna vinni, hiszen szép lassan az
utóbusz ára leépült volna, hiszen mindegyik módosító indítvány az autóbusz vásárlás összegét
törölte volna.
Az Önkormányzatban az elmúlt évek tapasztalatát figyelembe véve, tehát a rengeteg pályázat,
ami a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsághoz érkezik az idősek, a civil szervezetek
részéről, egy olyan elhatározás született, hogy érdemes autóbuszt vásárolni és ezzel az
iskolásokat, óvodásokat úszásoktatásra vinni, illetve nyári táborba, Ruzinára, és az idősek
programjaihoz kihasználni. Megnézték azt egyébként, hogy bérlés vagy vásárlás lett volna a
megfelelő, a vásárlás mellett döntöttek, hiszen a vásárlással az egész adott, rendelkezésre fog
állni az autóbusz.
Azt hitte beszélgetni fognak a rengeteg közterületi dologról amely a költségvetésbe be van
építve, gondol a Bethlen Gábor tér felújítására, gondol a Reformáció Park munkáinak
befejezésére, gondol a Rózsa utca befejezésére.
Azt hitte, hogy beszélgetnek arról, hogy ebben az évben is Budapest legmagasabb társasház
felújítási összegét tervezte be az Önkormányzat.
Szóba kerültek a szociális és oktatási támogatási formák, amelyek szintén egyedülállóak,
hiszen ha valaki megnézné a többi kerület – a többi 22 kerület – költségvetését, akkor ennyi
önként vállalt feladatot kevésben találna.
Azt hitte, hogy szóba kerül megint az, hogy a pedagógusok számára minőségi bérpótlékot
biztosítanak, azért hogy olyan munkát tudjanak végezni, ami a jövő generációjának az
oktatására megfelelő.
Nagyon sok minden van még ebben a költségvetésben, de valahogy az idén nem alakult ki
vita. Lehetséges, hogy Kardos Péter képviselőtársának igaza volt, hogy olyan szuper a
költségvetés, hogy erről beszélni sem lehet, magáért beszélnek a számok amelyeket
beterveztek.
Bízik abban, hogy ezek után azért majd a képviselők az újságban és a televízióban elmondják
a költségvetés pozitívumait, hiszen hosszan, órákig lehetne beszélni erről, ezért most arra kér
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mindenki, hogy fogadja el az idei a 2008. évi költségvetést.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 8 nem 0 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2008. (II. 25) rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2008. évi költségvetéséről

Az 5/2008. (II.25.) önkormányzati rendelete a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a helyiség bérleti díjakra vonatkozó határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 8 tartózkodás.

41/2008. (II. 18.) számú határozat:
- A Képviselő-testület 703/2000. (11.30.) számú határozatának módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a 703/2000. (11.30.) számú határozatának módosítását úgy,
hogy a határozat 4.A., 4.B., 4.C., 4.D., 4.E. pontjai az alábbiak szerint módosul
azzal, hogy az új bérleti díjak 2008. május 1-től érvényesek

A.) A bérelt helyiség utcai földszinti:

Kiemelt jöv.
tevékenység

Kereskedelmi
szolgáltatás

Javítási,
műhelyi szolg.

Eü., kulturális
szolgáltatás

Egyéb,
raktározás

Kiemelt útvonal47.262.- 25.206.- 22.058.- 15.755.- 12.605.-
Főútvonal 37.812.- 19.330.- 16.569.- 13807.- 11.049.-
Egyéb útvonal 31.505.- 13.807.- 11.049.- 11.049.- 8.286.-

B.) A bérelt helyiség udvari földszinti:

Kiemelt jöv.
tevékenység

Kereskedelmi
szolgáltatás

Javítási,
műhelyi szolg.

Eü., kulturális
szolgáltatás

Egyéb,
raktározás

Kiemelt útvonal37.812.- 20.709.- 17.950.- 13.807.- 11.049.-
Főútvonal 31.505.- 15.190.- 13.807.- 11.049.- 9.666.-
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Egyéb útvonal 25.206.- 12.426.- 10.684.- 9.666.- 8.286.-

C.) A bérelt helyiség alagsori, emeleti:

Kiemelt jöv.
tevékenység

Kereskedelmi
szolgáltatás

Javítási,
műhelyi szolg.

Eü., kulturális
szolgáltatás

Egyéb,
raktározás

Kiemelt útvonal28.358.- 16.569.- 13.807.- 11.049.- 11.049.-
Főútvonal 22.058.- 15.190.- 11.049.- 9.666.- 8.286.-
Egyéb útvonal 15.753.- 12.426.- 9.666.- 8.286.- 6.903.-

D.) A bérelt helyiség utcai pincei:

Kiemelt jöv.
tevékenység

Kereskedelmi
szolgáltatás

Javítási,
műhelyi szolg.

Eü., kulturális
szolgáltatás

Egyéb,
raktározás

Kiemelt útvonal 18.905.- 11.049.- 9.666.- 8.286.- 8.286.-
Főútvonal 15.753.- 9.666.- 8.286.- 6.903.- 6.903.-
Egyéb útvonal 12.603.- 8.286.- 6.903.- 5.526.- 5.526.-

E.) A bérelt helyiség udvari pincei:

Kiemelt jöv.
tevékenység

Kereskedelmi
szolgáltatás

Javítási,
műhelyi szolg.

Eü., kulturális
szolgáltatás

Egyéb,
raktározás

Kiemelt útvonal 15.018.- 10.529.- 7.897.- 6.581.- 5.268.-
Főútvonal 12.013.- 7.897.- 6.581.- 5.268.- 4.142.-
Egyéb útvonal 9.011.- 6.581.- 5.268.- 4.737.- 4.142.-

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. március 1-től folyamatos

A Képviselő-testület 703/2000. (11.30.) számú határozatának módosítása a jegyzőkönyv 3.
számú melléklete.

Hunvald György
Szeretné megköszönni a Hivatal minden dolgozójának a munkáját, aki az elmúlt két-három
hónapban részt vett az idei költségvetés kidolgozásában, mert igen kemény munka van
mögöttük.

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

3. napirendi pont:
Lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó 2008. évi koncepció
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

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

Vattamány Zsolt
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Nehezen indokolható, hogy miért van Polgármester úrnak ekkora mozgástere
lakásgazdálkodás terén – ha megnézik a táblázatot az idei keretszám 35 százaléka a
Polgármester úr döntése alapján kerülne kijelölésre és a tavalyi realizált számoknak is ez a 39
százaléka. Nem szeretnék ezzel a feladattal terhelni Polgármester urat, be is nyújtottak egy
módosító indítványt, hogy ezt a keretszámot a Szociális és Egészségügyi Bizottság szociális
jelleggel ossza szét.

Hunvald György
Megjegyzi, hogy ebbe a nagy segítségbe bele is halhat.

Prof. Dr. Hahn György
Örülne, hogyha ez a frakció, amely nevében most Vattamány Zsolt képviselőtársa felszólalt,
tanulmányoznák a helyi viszonyokat. Például a költségvetéshez benyújtott módosító
javaslataik zöme, mint ahogy a Polgármester úr elmondta gyakorlatilag azon bukik meg, hogy
nem ismerik a kerületet. Ugyanez a helyzet ezzel a szociális támogatási üggyel kapcsolatban
is.
Egyébként a saját maga részéről egyáltalán nem osztogatna már lakásokat, mert az a
szocializmusban osztogatták – évente persze 50-60 ezret, de akkor annyi is épült.

Gerenday Ágnes
Azt szeretné megkérdezni, hogy miután saját maga emelt szót a legkritikusabban azon a
testületi ülésen, amikor a bérlőkijelölési bérlő kiválasztási jog alapján osztandó lakásokról
volt szó, és a Fővárosi Állat- és Növénykertnek a dolgozói támogatása volt egy bizonyos
szerződés keretében, hogy akkor kap az Önkormányzat lehetőséget arra, hogy
kedvezményesen lehessen látogatni a kerületi lakosoknak vagy diákoknak az Állatkertet.
Most megdöbbenéssel látja, hogy tulajdonképpen eltűnt ez a szám. Kérdezi, hogy valahova
máshova átcsoportosítódott, mert itt egy értelműen a rendőrség támogatását látja abban a
rovatban, ahol volt 9 lakás a rendőrség illetve a Növénykert számára és maradt a 3 a
rendőrség számára, amiről gondolja, hogy tényleg nagyon szükséges valamilyen idecsábítani
őket, csak nem tudja, hogy mi lesz aztán azokkal a lakásokkal, amit megkapnak.
Tehát ezt szeretné egyszer majd megkérdezni, hogy mi történik ezekkel, látják náluk nagy a
fluktuáció, elmennek – ez most nem idetartozik.
Kérdése, hogy mi lesz a Fővárosi Növénykertnek felajánlott lakásokkal.

Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.
A Fővárosi Növénykertnek adott lakások a tavalyi keretben voltak az ebben az évben nem
jelentkezik, a szerződés szerint idén fog teljesülni, ezért hogyan lehetne egy decemberben
eldöntött dolognak szerepelnie.
Sajnos nem tud többet mondani, ezt sem lehetett volna mondania levezető elnökként.
Az előterjesztéshez Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt képviselő urak
nyújtottak be módosító indítványt.
Kérdezi, az indítványt tevőket, hogy kívánnak-e indokolni.

Vattamány Zsolt
Már a tavalyi vitában is kifejtették, hogy bíznak benne, hogy Polgármester úr belátja, hogy
sokkal helyesebb lenne, ha nem a saját döntési jogkörében döntene ezekről a bérlakásokról.
Még egyszer mondja, ez a most kijelölendő bérlakásoknak körülbelül 40 százalékát jelenti.
Ők nem tartják ezt indokolnak, azt tartanák indokoltnak mondja még egyszer, hogy a
Szociális és Egészségügyi Bizottság jelölje ki ezeket a lakásokat.



29/63

Hunvald György
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet az előterjesztő nem fogadott el, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 8 igen 15 nem 0 tartózkodás.

42/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Berki Béla, Dr. Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványáról a
lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó 2008. évi koncepcióhoz -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Berki Béla, Dr.
Deutsch-Für Tamás, Vattamány Zsolt módosító indítványát a lakások bérbeadási
jogcímeire vonatkozó 2008. évi koncepcióhoz az alábbiak szerint:
Az előterjesztés 2. számú határozati javaslatában szereplő táblázat egy új sorral
egészül ki:
Új sor: Szociális Bizottság által szociális jelleggel 40 db lakás
És a Polgármester által a Gazdasági Bizottság egyetértésével sorról a 40 db lakást
elvenni.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 2 nem 6 tartózkodás.

43/2008. (II. 18.) számú határozat:
- A Lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó 2007. évi tényszámokra vonatkozó
beszámoló elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó 2007. évi tényszámokról szóló
beszámolót elfogadja.
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 21 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 2 nem 3 tartózkodás.

44/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó 2008. évi koncepcióról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a lakások bérbeadási jogcímeinek 2008. évi keretszámait az alábbi
koncepció szerint határozza meg:

Jogcím 2008. év terv
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Pályázat útján 0

Méltányosságból pályázaton kívül 0

Bérlőkijelölési vagy bérlőkiválasztási jog alapján (rendőrség részére) 3

Törvényben, bírósági- vagy hatósági határozatban előírt bérbeadási
vagy elhelyezési kötelezettség alapján

0

Másik lakás bérbeadására vállalt kötelezettség alapján (jogcím nélkül
visszamaradt lakáshasználók)

10

Szolgálati jelleggel (közszolgálati) 3 db. Művelődési Bizottság, 3 db.
Szociális Bizottság, 3 db. Jegyző

9

Nyugdíjasházi jelleggel 0

Lakásgazdálkodási feladatok ellátása érdekében 10

Közérdekű célok megvalósítása érdekében 0

Családok átmeneti elhelyezése céljára 0

Cserelakásként méltányosságból 12

Polgármester által a Gazdasági Bizottság egyetértésével 40

Piaci alapú bérbeadás pályázat útján 0

Licittárgyalás útján történő értékesítés 30

Összesen 114

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. december 31.

A Lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó 2008. évi koncepció a jegyzőkönyv 4. számú
melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 2 nem 3 tartózkodás.

45/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó 2008. évi koncepcióról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a licittárgyalásból befolyt bevételeket az alábbi célokra
kell fordítani azzal, hogy a felhasználás tekintetében a Gazdasági Bizottság dönt:
- kiköltöztetés,
- osztatlan közös házfelügyelői lakás,
- rendkívüli helyzetre felújítás,
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- piaci alapon történő bérbeadásra kijelölt lakások felújítása.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: folyamatos

4. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2008. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál és az
Erzsébetvárosi Közterület Felügyeletnél foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők
illetménykiegészítéséről, az illetményalapról, valamint a pályázati eljárás lefolytatása nélkül
betölthető munkakörökről
Előterjesztő: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző

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

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2008. (II. 25) rendelete az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál és az Erzsébetvárosi
Közterület Felügyeletnél foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők
illetménykiegészítéséről, az illetményalapról, valamint a pályázati eljárás lefolytatása nélkül
betölthető munkakörökről

A 6/2008. (II. 25.) rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

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

5. napirendi pont:
A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2008. évi megosztása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

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



32/63

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 23 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 6 nem 2 tartózkodás.

46/2008. (II. 18.) számú határozat:
- A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető
bevételek 2008. évi megosztásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megillető bevételek 2008. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet támogatja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

6. napirendi pont:
A Polgármesteri Hivatal 2007. évi egyéni teljesítmény-követelményeinek alapját képező
kiemelt célok megvalósulása és javaslat a 2008. évi kiemelt célokra
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, az előterjesztést
bizottságok nem tárgyalták, 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 javaslatok 1. pontját.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 1 tartózkodás.
47/2008. (II. 18.) számú határozat:
- A Polgármesteri Hivatal 2007. évi egyéni teljesítmény-követelményeinek alapját
képező kiemelt célok megvalósulásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiemelt céljainak teljesítéséről szóló
beszámolót elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatok 2. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 3 tartózkodás.

48/2008. (II. 18.) számú határozat:
- A Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiemelt céljaira vonatkozó javaslatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiemelt céljait az alábbiak szerint
határozza meg:

1) Gondoskodni kell a 2008. március 9. napjára kitűzött országos népszavazás
jogszerű lebonyolításáról.

2) A Hivatal munkatársai részére személyi kompetenciáik teljes körű fejlesztése
érdekében gyakorlatorientált, tréning jellegű képzéseket kell biztosítani, az
ügyfelekkel történő kommunikáció és a hivatástudat javítása, valamint a
korszerű közigazgatási szemléletmód kialakítása érdekében.

3) Javítani kell az önkormányzati intézmények és a Hivatal közötti
kommunikációt, elősegítve a fenntartói feladatok valamint az intézmények
által megfogalmazott igények összehangolását.

4) A közigazgatási tevékenység fejlesztése céljából javítani kell, illetve
szorosabbra kell fogni a partnerekkel az együttműködést, lehetőséget teremtve
ezzel a mások által már alkalmazott és eredményes gyakorlatok
megismerésére, átvételére.

5) A Hivatal és a kerületi lakosság közötti kapcsolat és kommunikáció folyamatos
javítása céljából a Hivatal arculatának kialakítására 2007. évben megkezdett
intézkedéseket folytatva gondoskodni kell
- a Mosolyhivatal program 2008. évi sikeres megvalósításáról,
- a program 2009. évre vonatkozó továbbfejlesztésének kidolgozásáról.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek egyéni teljesítménykövetelményei a kiemelt célok alapján
kerüljenek meghatározásra.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. február 28.

2. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2008.
évi munkaterve
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.
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Gergely József
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 3 tartózkodás.

49/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2008. évi munkatervéről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a képviselő-testület 2008. március 16-tól - 2009. március
15-ig terjedő időszakra vonatkozó, a jelen határozat mellékletét képező
munkatervét elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 2008. évi munkaterve a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

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

8. napirendi pont:
A "Garay ház"-ban található parkolóhelyekre vonatkozó bérlő kijelölési jog fedezetének
biztosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Hunvald György
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.

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

dr. Kecskés Gusztáv
A legutóbbi testületi ülésen a KDNP-SZEM frakció nyújtott be módosító indítványokat, ami
arra vonatkozott, hogy hosszabbítsák meg a parkolási időtartamot és ne 120 férőhelyben
limitálják a parkolás lehetőségét. Gondolja, addig amíg az épület a tűzrendészeti engedélyt
nem kapja meg, addig ez egy elméleti kérdés, hogy hány autó fog tudni parkolni az épületben.
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Mindamellett valamilyen technikai okból kifolyólag nem szavazta meg a testület sem egyik
sem másik adatot, tehát újra előterjesztették ugyanazt változatlan formában. Ebből azt a
következtetést vonták le, hogy nem közeledtek az álláspontok, van az MSZP-SZDSZ-nek az
az álláspontja, hogy 120 férőhely és csak éjszakára, 50 százalékos támogatásra is volt saját
javaslatuk, amelyet a második nekifutásnak sem sikerült átgondolni. Tehát szomorúan vették
észre, hogy változatlan formában terjesztették elő ezt a javaslatot a Garay tér környékiek
részére szóló mélygarázsos parkolásra.

Gerenday Ágnes
Az utcán megállította valaki, aki elköltözött az kerület egyik részéből erre a területre és most
kétségbeesve tapasztalja azt, hogy két kisgyerekkel nem tudnak megállani a kocsival. Azt
mondta, hogy vannak bizonyos feltételek, az ő házuk éppen azon a területen kívül esik eggyel
a határon túl, mint ami egyáltalán kedvezményeket kapna, de nem biztos, hogy az is
számukra kedvező volna, mert azért ez komoly összeg még az 50 százalék is. Tehát erről
beszéltek, lehet, hogy saját maga nagyon idealistának tűnik, de amikor ez az egész monstrum
ott megépült – mert sajnos saját maga így kezeli, vessék meg de saját magának kellemesebb
volt ott egy alacsony építmény, tehát az a bizonyos piac, mert megszellőztetni egy sűrűn
lakott kerületnek az utcáit nem egy utolsó szempont. Az a lényeg, hogy most már ez áll, és
saját maga elvárta volna ettől az építtetőtől, hogy legalább annyira lojális legyen, miután
számára ez egy – bocsánat – nagy buli volt ez az építkezés, hogy valahogy kellemesebb
feltételeket biztosít azoknak a lakosoknak, akik tényleg így most egy rossz, és lehetetlen
helyzetbe kerületek. Tehát hogy most még az Önkormányzat fizet, mert a lakosainak ezt a
gesztust megteszi, és akkor tulajdonképpen mivel járul hozzá, az aki ott ezt az egészet
birtokolja, mert már csak csekély ott az Önkormányzatnak a beleszólása ebbe az egész
működtetésbe, tehát a tulajdonjogokat végül is lemorzsolódott az Önkormányzat a Garay téri
piacnál. Valahogy kicsi fura számára ez az egész, mert az Önkormányzat ennek a
beruházónak még adott pénzt, az általa tönkre tett kerületi házakat még megsegítették, ami
természetes, mert segítsék a házaikat, de bocsánat ő milyen gesztusokat gyakorol.

Hunvald György
Gál György képviselő úrnak ügyrendi javaslata van, akinek megadja a szót.

Gál György
Azt gondolja, hogy 28 perccel ezelőtt elfogadták a 2008. évi költségvetési rendeletüket,
külön soron ezzel, nem is érti, hogy ezt az előterjesztést miért tárgyalják.
Azt gondolja, hogyha a költségvetést elfogadták, akkor okafogyottá vált ez a napirend –
szeretné, ha az előterjesztő ezt visszavonná, ez külön soron szerepel a költségvetésben, ha
most nemmel szavazna a testület akkor nincs? Szeretné tudni, mert nem szoktak kétszer
szavazni ugyan arról a kérdésről.
Hunvald György
Öt perc szünetet rendel el.

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

A napirendi pont felett lezárja a vitát, szót ad az előterjesztőnek.

Gergely József
Ami a 120 férőhelyet illeti a Garay tér környékén megvizsgálták azt, hogy hány autó
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tulajdonos jogosult a kedvezményre, és ez a 120 hely elegendő lesz, sőt még egy kicsit fölül
is van tervezve.
Az a kérése és a javaslata, hogy az ne ijedjen meg, aki a háza előtt nem tud parkolni, 11 ezren
vannak még így, hogy nem a házuk előtt parkolnak, ez sajnos egy belvárosi adottság a helyet
azt meg lehet találni, ha nem is könnyen, de a ház előtti parkolásra sajnos nagyon ritka a
lehetőség.
Annak idején úgy építették a házakat, hogy rövidebb volt az utcai homlokzat, mint a befelé
menő méret, ez ebből adódó hátrány.
Ami a feltételeket illeti ezt már mondta korábban is, annak idején amikor az építkezés
elkezdődött akkor ezt a kedvezményt azért javasolták megtenni, hogy akik az építkezés előtt
is már ott voltak és autóval rendelkeztek azoknak ez egy fájdalom díj.

Gál képviselő úrnak az volt az észrevétele, hogy múlt alkalommal szavaztak a szerződésről,
körülbelül 30 perccel ezelőtt szavaztak ennek a költségvetési fedezetéről, így viszont a
mostani szavazás valóban okafogyottá vált, tehát az előterjesztést visszavonja.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az előterjesztő ügyrendi javaslatát, mely szerint az előterjesztést
visszavonja.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 2 nem 4 tartózkodás.

50/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Gergely József ügyrendi javaslatáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Gergely József előterjesztő a meghívó szerinti 8.) napirendi
pont visszavonására vonatkozó ügyrendi javaslatát, mely szerint A "Garay ház"-
ban található parkolóhelyekre vonatkozó bérlő kijelölési jog fedezetének
biztosítása című napirendet visszavonja.

9. napirendi pont:
Egyes ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Ebben az előterjesztésben 8 ingatlan – részben lakások, részben üzlethelyisége –
önkormányzati tulajdonba vételéről van szó, tehát arról, hogy állami tulajdonban vannak és
kérik az önkormányzati tulajdonba vételt.
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Az előzetes vitáknál felmerült az, hogy amennyiben ezt megkapja az Önkormányzat
tulajdonba a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácstól, akkor előzetesen vizsgálják meg, hogy
ezeken az ingatlanokon nincs-e a korábbi tulajdonosnak tartozása.
Az a kérése, amely ugyan természetes dolog, de hogyha majd sor kerül az átvételre a nullás
igazolást kérjék.

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, a napirend felett megnyitja a
vitát, s mivel nincs hozzászóló le is zárja.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

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

51/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Egyes ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről -

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

1.) kérelmezi a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácstól, hogy az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján adja
ingyenesen Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
tulajdonába az alábbi ingatlanokat:

Ssz. Hrsz. Cím Terület
/m2/

Megnevezés

1. 33488/1/B/88 Damjanich u. 42. VII. em.
1/A

12 lakás

2. 33742/0/A/2 Dohány u. 90. pince 121 raktár

3. 34366/0/A/1 Erzsébet krt. 24. pince +
fszt. + I. em.

1916 raktár

4. 34366/0/A/2 Erzsébet krt. 24. I. em. 337 iroda

5. 33318/0/A/50 Marek J. u. 18. 103 raktár

6. 33144/0/A/1 Péterfy S. u. 22. als. 1. 58 egyéb helyiség

7. 33144/0/A/2 Péterfy S. u. 22. als. 2. 30 raktár

8. 33144/0/A/5 Péterfy S. u. 22. fszt. 1. 41 üzlethelyiség

A felsorolt ingatlanok tényleges kezelését, hasznosítását az egyes állami
tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991.
évi XXXIII. törvény hatályba lépése napján, 1991. szeptember 1-jén a Budapest
Főváros VII. kerületi Ingatlankezelő Vállalat, majd annak jogutódja, jelenleg
pedig az Erzsébetváros Önkormányzata megbízásából az Önkormányzat
egyszemélyes tulajdonát képező, Erzsébetvárosi Vagyonkezelő Zrt. látja el. Az
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ingatlanok az Önkormányzat helyiséggazdálkodási feladatainak ellátását segítik
elő.
Az ingatlanok tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése
valószínűsíthetően az egyes nyilvántartások pontatlanságára visszavezethető
adminisztratív okból nem került átvezetésre az ingatlan-nyilvántartásban.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

2.) Az Önkormányzat vállalja a jelen határozat 1. pontjában felsorolt ingatlanok
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával összefüggésben felmerülő
költségek megtérítését.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

3.) felkéri a Polgármestert a jelen határozat 1. pontjában felsorolt ingatlanok
tulajdonjogának megszerzése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

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

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

52/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Egyes ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről -

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat ismételten kérelmezi a Nemzeti
Vagyongazdálkodási Tanácstól az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
foglalt, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása
céljából adja ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába a 33392/A/3 helyrajzi
számú, természetben Budapest VII. kerület Nefelejcs utca 53. szám alatti
épület földszintjén található, 125 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartás
adatai szerint „iroda” megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiséget.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata vállalja a jelen
határozat 1. pontjában megjelölt, nem lakás céljára szolgáló helyiség ingyenes
tulajdonba adása érdekében felmerült költségek viselését.
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Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan átruházása
érdekében szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. március 29.

10. napirendi pont:
Intézményi alapító okiratok módosítása a szakágazati besorolás változása miatt
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Devosa Gábor
Három napirend következik most, amelyeknek saját maga az előterjesztője.
Az elsőnél szeretne hozzászólni a következőkhöz már nem.
Mind a három napirendben a törvényi előírásoknak tesznek eleget, igen sok szavazás
következik, kéri képviselőtársai türelmét.

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, a napirend felett megnyitja a
vitát.

Prof. Dr. Hahn György
Javasolná az Alpolgármester úrnak, aki már itt a harmadik alpolgármester aki az oktatási
vonalat felügyeli, hogy jelezzék a minisztérium felé, hogy minden egyes alkalommal, amikor
kitalálják, hogy módosítanak valamit ezeken az előírásokon, akkor ne kelljen 25 féle
szavazást lebonyolítani teljesen feleslegesen. Tehát valami jelzés menjen az Oktatási
Minisztérium felé, hogy ezt valahogy logikusabban gondolják át. Aki ezzel egyet ért az egy
kicsit „tamás” ebben a dologban, hogy ezt minden egyes alkalommal ide kell hozni. Ezt még
annak idején Braunsteiner alpolgármester asszony javasolta, de azóta is had ne mondja el
hogy mit gondol erről.

Hunvald György
Kéri a Képviselő urat, hogy őrizzék meg a méltóságukat.
Ripp Ágnes
Csak azért két szót, mert most három olyan napirend következik amelyet kellett volna, hogy
tárgyaljon a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság, meg is tárgyalták őket de nem tudtak
határozatot hozni róla, tekintettel arra, hogy csak szerdán kerültek kiküldésre az anyagok.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
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Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, a Bóbita Óvoda
alapító okiratának módosításáról, 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.

53/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi alapító okirat módosítása a szakágazati besorolás változása miatt
(Bóbita Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. 2008. március 01. napjával a melléklet szerint a Bóbita Óvoda szakágazati
számmal módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Bóbita Óvoda
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja alá, adja ki és
küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző, Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

A Bóbita Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 7. számú
melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, a Brunszvik Teréz
Óvoda alapító okiratának módosításáról, 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.

54/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi alapító okirat módosítása a szakágazati besorolás változása miatt
(Brunszvik Teréz Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. 2008. március 01. napjával a melléklet szerint a Brunszvik Teréz Óvoda
szakágazati számmal módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát elfogadja;
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2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Brunszvik Teréz Óvoda
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja alá, adja ki és
küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző, Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

A Brunszvik Teréz Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 8.
számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, a Csicsergő Óvoda
alapító okiratának módosításáról, 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.

55/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi alapító okirat módosítása a szakágazati besorolás változása miatt
(Csicsergő Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. 2008. március 01. napjával a melléklet szerint a Csicsergő Óvoda szakágazati

számmal módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;
2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Csicsergő Óvoda

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja alá, adja ki és
küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző, Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

A Csicsergő Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 9. számú
melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját, a Dob Óvoda
alapító okiratának módosításáról, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.

56/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi alapító okirat módosítása a szakágazati besorolás változása miatt
(Dob Óvoda) -
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. 2008. március 01. napjával a melléklet szerint a Dob Óvoda szakágazati

számmal módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;
2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Dob Óvoda

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja alá, adja ki és
küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző, Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

A Dob Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 10. számú
melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, a Kópévár Óvoda
alapító okiratának módosításáról, 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.

57/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi alapító okirat módosítása a szakágazati besorolás változása miatt
(Kópévár Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. 2008. március 01. napjával a melléklet szerint a Kópévár Óvoda szakágazati

számmal módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;
2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Kópévár Óvoda

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja alá, adja ki és
küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző, Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

A Kópévár Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 11. számú
melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 6. pontját, a Magonc Óvoda
alapító okiratának módosításáról, 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.

58/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi alapító okirat módosítása a szakágazati besorolás változása miatt
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(Magonc Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. 2008. március 01. napjával a melléklet szerint a Magonc Óvoda szakágazati

számmal módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;
2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Magonc Óvoda

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja alá, adja ki és
küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző, Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

A Magonc Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 12. számú
melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 7. pontját, a Nefelejcs Óvoda
alapító okiratának módosításáról, 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.

59/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi alapító okirat módosítása a szakágazati besorolás változása miatt
(Nefelejcs Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. 2008. március 01. napjával a melléklet szerint a Nefelejcs Óvoda szakágazati

számmal módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;
2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Nefelejcs Óvoda

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja alá, adja ki és
küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző, Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

A Nefelejcs Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 13. számú
melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 8. pontját, az Alsóerdősori
Általános Iskola és Gimnázium alapító okiratának módosításáról, 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.

60/2008. (II. 18.) számú határozat:
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- Intézményi alapító okirat módosítása a szakágazati besorolás változása miatt
(Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. 2008. március 01. napjával a melléklet szerint az Alsóerdősori Általános
Iskola és Gimnázium szakágazati számmal módosított, egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Alsóerdősori Általános
Iskola és Gimnázium módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát írja alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott
intézmények részére.

Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző, Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

Az Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 9. pontját, a Baross Gábor
Általános Iskola alapító okiratának módosításáról, 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.

61/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi alapító okirat módosítása a szakágazati besorolás változása miatt
(Baross Gábor Általános Iskola) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. 2008. március 01. napjával a melléklet szerint a Baross Gábor Általános

Iskola szakágazati számmal és 2008. július 01. napjától a felvehető tanulói
létszámmal módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
elfogadja;

2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Baross Gábor Általános
Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja alá,
adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző, Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

A Baross Gábor Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv
15. számú melléklete.
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Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 10. pontját, az Erzsébetvárosi
Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola alapító okiratának módosításáról, 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.

62/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi alapító okirat módosítása a szakágazati besorolás változása miatt
(Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. 2008. március 01. napjával a melléklet szerint az Erzsébetvárosi Általános

Iskola és Informatikai Szakközépiskola szakágazati számmal és 2008.
július 01. napjától a felvehető tanulói létszámmal módosított, egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Erzsébetvárosi Általános
Iskola és Informatikai Szakközépiskola módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát írja alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban
meghatározott intézmények részére.

Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző, Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 11. pontját, az Janikovszky
Éva Általános Iskola és Gimnázium alapító okiratának módosításáról, 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.

63/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi alapító okirat módosítása a szakágazati besorolás változása miatt
(Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. 2008. március 01. napjával a melléklet szerint a Janikovszky Éva Általános
Iskola és Gimnázium szakágazati számmal módosított, egységes zerkezetbe
foglalt alapító okiratát elfogadja;
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2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Janikovszky Éva Általános
Iskola és Gimnázium módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát írja alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott
intézmények részére.

Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző, Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

A Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirata a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 12. pontját, az Magyar - Angol
Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola alapító okiratának módosításáról,
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.

64/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi alapító okirat módosítása a szakágazati besorolás változása miatt
(Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. 2008. március 01. napjával a melléklet szerint a Magyar - Angol

Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola szakágazati
számmal és telephellyel módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát elfogadja;

2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Magyar - Angol
Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja alá, adja ki és küldje meg a
jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző, Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

A Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 13. pontját, az „Molnár Antal
Zeneiskola” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról, 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.

65/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi alapító okirat módosítása a szakágazati besorolás változása miatt
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(„Molnár Antal Zeneiskola” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. 2008. március 01. napjával a melléklet szerint a „Molnár Antal Zeneiskola”
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakágazati számmal módosított,
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a „Molnár Antal Zeneiskola”
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát írja alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban
meghatározott intézmények részére.

Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző, Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

A „Molnár Antal Zeneiskola” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 19. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 14. pontját, az „EPSZK”
Erzsébetvárosi Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosításáról,
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.

66/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi alapító okirat módosítása a szakágazati besorolás változása miatt
(„EPSZK” Erzsébetvárosi Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. 2008. március 01. napjával a melléklet szerint az „EPSZK” Erzsébetvárosi
Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény szakágazati számmal
módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

2. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a „EPSZK” Erzsébetvárosi
Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja alá, adja ki és küldje meg a
jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző, Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

Az „EPSZK” Erzsébetvárosi Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény egységes
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szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 20. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 15. pontját, az Erzsébetvárosi
Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosításáról, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.

67/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi alapító okirat módosítása a szakágazati besorolás változása miatt
(Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. 2008. március 01. napjával a melléklet szerint az Erzsébetvárosi Nevelési
Tanácsadó szakágazati számmal módosított, egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát elfogadja;

2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Erzsébetvárosi Nevelési
Tanácsadó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja
alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények
részére.

Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző, Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

Az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
jegyzőkönyv 21. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 16. pontját, az Róth Miksa
Emlékház és Gyűjtemény alapító okiratának módosításáról, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

68/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi alapító okirat módosítása a szakágazati besorolás változása miatt
(Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. 2008. március 01. napjával a melléklet szerint a Róth Miksa Emlékház és
Gyűjtemény szakágazati számmal módosított, egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát elfogadja;



49/63

2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Róth Miksa Emlékház és
Gyűjtemény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja
alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző, Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

A Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
jegyzőkönyv 22. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 17. pontját, az Erzsébetvárosi
Közösségi Ház alapító okiratának módosításáról, 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.

69/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi alapító okirat módosítása a szakágazati besorolás változása miatt
(Erzsébetvárosi Közösségi Ház) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. 2008. március 01. napjával a melléklet szerint az Erzsébetvárosi Közösségi
Ház szakágazati számmal módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát elfogadja;

2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Erzsébetvárosi Közösségi
Ház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja alá, adja
ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző, Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 29.

Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv
23. számú melléklete.

11. napirendi pont:
Közoktatási Önkormányzati Minőségirányítási Program kiegészítése
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, bizottság vélemény
nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s mivel nincs hozzászóló le is zárja.

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

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

70/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Közoktatási Önkormányzati Minőségirányítási Program kiegészítéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Közoktatási Önkormányzati Minőségirányítási programnak a
közoktatási intézmények vezetőinek teljesítményértékelése mellékletét
jóváhagyja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Közoktatási Önkormányzati Minőségirányítási program melléklete a jegyzőkönyv 24.
számú melléklete.

12. napirendi pont:
Intézményi Pedagógiai Program módosításának elfogadása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, bizottság vélemény
nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s mivel nincs hozzászóló le is zárja.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, a Kópévár Óvoda
Nevelési Programjának jóváhagyásáról.

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

71/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi Pedagógiai Program módosításának elfogadásáról (Kópévár Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. a Kópévár Óvoda (1078 Budapest, István út 37.) Nevelési Programját

jóváhagyja;
2. felhatalmazza a polgármestert hogy az elfogadott nevelési programot írja alá,

adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.
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Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 18.

A Kópévár Óvoda Intézményi Pedagógiai Programja a jegyzőkönyv 25. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, a Nefelejcs Óvoda
Nevelési Programjának jóváhagyásáról.

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

72/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi Pedagógiai Program módosításának elfogadásáról (Nefelejcs Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Nefelejcs Óvoda (1071 Budapest, Nefelejcs utca 62.) Nevelési Programját
jóváhagyja;

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott nevelési programot írja alá,
adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 18.

A Nefelejcs Óvoda Intézményi Pedagógiai Programja a jegyzőkönyv 26. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, a Dob Óvoda
Nevelési Programjának jóváhagyásáról.

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

73/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi Pedagógiai Program módosításának elfogadásáról (Dob Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Dob Óvoda (1074 Budapest, Dob utca 95.) Nevelési Programját
jóváhagyja;

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott nevelési programot írja alá,
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adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 18.

A Dob Óvoda Intézményi Pedagógiai Programja a jegyzőkönyv 27. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját, a Magonc Óvoda
Nevelési Programjának jóváhagyásáról.

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

74/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi Pedagógiai Program módosításának elfogadásáról (Magonc Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Magonc Óvoda (1071 Budapest, Városligeti fasor 39/41.) Nevelési
Programját jóváhagyja;

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott nevelési programot írja alá,
adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 18.

A Magonc Óvoda Intézményi Pedagógiai Programja a jegyzőkönyv 28. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, a Brunszvik Teréz
Óvoda Nevelési Programjának jóváhagyásáról.

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

75/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi Pedagógiai Program módosításának elfogadásáról (Brunszvik Teréz Óvoda)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. a Brunszvik Teréz Óvoda (1076 Budapest, Rózsák tere 6-7.) Nevelési

Programját jóváhagyja;

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott nevelési programot írja alá,
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adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 18.

A Brunszvik Teréz Óvoda Intézményi Pedagógiai Programja a jegyzőkönyv 29. számú
melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 6. pontját, a Csicsergő Óvoda
Nevelési Programjának jóváhagyásáról.

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

76/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi Pedagógiai Program módosításának elfogadásáról (Csicsergő Óvoda)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. a Csicsergő Óvoda (1074 Budapest, Rózsa utca 32.) Nevelési Programját

jóváhagyja;

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott nevelési programot írja alá,
adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 18.

A Csicsergő Óvoda Intézményi Pedagógiai Programja a jegyzőkönyv 30. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 7. pontját, a Bóbita Óvoda
Nevelési Programjának jóváhagyásáról.

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

77/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi Pedagógiai Program módosításának elfogadásáról (Bóbita Óvoda)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. a Bóbita Óvoda (1072 Budapest, Akácfa utca 32.) Nevelési Programját

jóváhagyja;

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott nevelési programot írja alá,
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adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 18.

A Bóbita Óvoda Intézményi Pedagógiai Programja a jegyzőkönyv 31. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 8. pontját, a Alsóerdősori
Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjának jóváhagyásáról.

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

78/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi Pedagógiai Program módosításának elfogadásáról
(Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. az Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium (1074 Budapest,

Alsóerdősor utca 14-16.) Pedagógiai Programját jóváhagyja;

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott pedagógiai programot írja
alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 18.

Az Alsóerdősi Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja a jegyzőkönyv 32.
számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 9. pontját, a Baross Gábor
Általános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyásáról.

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

79/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi Pedagógiai Program módosításának elfogadásáról
(Baross Gábor Általános Iskola) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. a Baross Gábor Általános Iskola (1078 Budapest, Hernád utca 42/46.)

Pedagógiai Programját jóváhagyja;
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2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott pedagógiai programot írja
alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 18.

A Baross Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja a jegyzőkönyv 33. számú
melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 10. pontját, a Magyar - Angol
Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola Pedagógiai Programjának
jóváhagyásáról.

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

80/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi Pedagógiai Program módosításának elfogadásáról
(Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. aMagyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola

(1077 Budapest, Dob utca 85.) Pedagógiai Programját jóváhagyja.

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott pedagógiai programot írja
alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 18.

A Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola Pedagógiai
Programja a jegyzőkönyv 34. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 11. pontját, a Janikovszky Éva
Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjának jóváhagyásáról.

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

81/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi Pedagógiai Program módosításának elfogadásáról
(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.) Pedagógiai Programját jóváhagyja;
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2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott pedagógiai programot írja
alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 18.

A Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja a jegyzőkönyv
35. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 12. pontját, a Erzsébetvárosi
Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programjának jóváhagyásáról.

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

82/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi Pedagógiai Program módosításának elfogadásáról
(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.) Pedagógiai Programját jóváhagyja;

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott pedagógiai programot írja
alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 18.

Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja
a jegyzőkönyv 36. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 13. pontját, a Molnár Antal
Zeneiskola Pedagógiai Programjának jóváhagyásáról.

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

83/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Intézményi Pedagógiai Program módosításának elfogadásáról
(Molnár Antal Zeneiskola) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. aMolnár Antal Zeneiskola (1073 Budapest, Erzsébet körút 32.) Pedagógiai

Programját jóváhagyja;
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2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott pedagógiai programot írja
alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 18.

A Molnár Antal Zeneiskola Pedagógiai Programja a jegyzőkönyv 37. számú melléklete.

13. napirendi pont:
Környezettudatos oktatás - nevelési program megvalósítása
Előterjesztő: Bán Imre képviselő, Ripp Ágnes képviselő

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőknek szóbeli kiegészítésre.

Ripp Ágnes
Körülbelül fél évvel ezelőtt kereste meg őket a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete
ezzel a projekt ötlettel, amiről azt gondolja, hogy egy igen példaértékű kezdeményezés, amely
arról szól, hogy az óvodások és alsó tagozatos iskolások számára játékos formában próbálják
meg megtanítani, illetve beléjük nevelni a környezettudatos életvitelt. Ehhez egy nagyon
népszerű gyerek együttest vesznek igénybe, az Alma Együttest, amely egyébként számos
alkalommal szerepelt már a kerületi oktatási intézményeiben. Ez a projekt egy országos
projekt lesz, azért keresték meg őket, hogy a VII. kerület legyen ennek a minta projektje, itt
próbálnák ki ezt az elképzelést. Megbeszélték az iskola-, és óvodavezetőkkel az ötletet és
nagyon-nagy szeretettel fogadják ezt az ötletet. Az iskolák és óvodák, illetve az
Önkormányzat részéről ez semmilyen anyagi vonzattal nem jár tulajdonképpen csak a
helyszíneket kell biztosítani.
Egyben mindjárt szeretne reagálni Gerenday képviselő asszony módosító indítványára,
ugyanis ez egy komplett projekt ebbe beleszólni ilyen módon nem tudnak, viszont pont azt
gondolja, hogy ennek az egész elképzelésnek az a végcélja, hogy a gyerekeken keresztül
találják meg a szülőket is. Tehát, hogyha elolvassák az egész anyagot és a projektet, akkor
kiderül, hogy egy olyan dologról van szó, hogy miután az együttes meglátogatja az
intézményekben a gyerekeket, utána minden hónapban van egy klub ahova a szüleikkel együtt
fognak eljárni. Azt gondolja, hogy a szülőket ilyen módon is bevonják. Ugyanakkor amit
külön leír, azt gondolja, hogy az iskolákban a pedagógusok és a saját feladatuk, hogy ilyen
programokat szervezzenek – tehát rá is illik erre a projektre.
Úgy gondolja tehát, hogy ebbe a megállapodás tervezetbe ilyen módosító javaslatot nem
tudnak bevenni, mert ez egy kész projekt és ebbe nem szeretnének beleszólni, de azt
gondolja, hogy semmi akadálya annak, hogy a kerületben saját maguk ilyen módon tovább
fejlesszék ezt a dolgot.
Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

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



58/63

Gerenday Ágnes
Szeressenek beleszólni valamibe, reagálva arra, hogy azt mondta Képviselőtársa, hogy ne
akarjanak beleszólni, ugyanis emlékszik arra – ugyan régen volt – általános iskolás korában
az iskolába megbeszélték a Főkert-tel a Bethlen tér volt amikor az iskolájuk először ott volt
az Alsóerdősor utca ideiglenesen állomás hozzájuk, amíg elkészült az épület. Kaptak a
kezükbe seprűt és gereblyét és dolgoztak. Azzal megérti valaki, hogy milyen nehéz valahol
rendet teremteni. Nagyon jók ezek az Alma koncertek, bulik meg klubdélutánok, amire
alapvetően nem ér rá a szülő elmenni. Próbáljanak tehát már egy kicsit életszerűen
gondolkodni. Az biztos, hogy ennek a Hulladékhasznosító Egyesületnek egy jó feladat és
program, nem azt mondja, csak hiányolta belőle azt a direkt megoldást, amikor valóban
valaki felismeri azt, hogy rendet teremteni az fáradtság, és hogyha egyszer megtapasztalja azt,
hogy rendet teremteni fáradtság, akkor meggondolja azt, hogy a papírt eldobja, hogy tönkre
tegyen valamit, mert az igenis sok időbe, pénzbe telik, hogy azt helyrehozzák.
Tehát saját maga ezt hiányolja, és javasolná azt, hogy igenis szóljanak bele és javasolják
ennek az Egyesületnek, hogy tartozzék ez is a programba, mert hiszen a módosító indítványa
arról szól, hogy ez a programgazda az Egyesület az oktatási intézményeket segítse olyan
akciók szervezésében, ahol a gyermekek a szüleikkel együtt részt vesznek környezetük
takarításában, lomok gyűjtésében, és egyebek.
Változatlanul kitart az indítványa mellett, hogyha nem szeret más beleszólni, akkor akár saját
maga felveszi ezzel az Egyesülettel a kapcsolatot, mint képviselő, mint született magyar anya
szülte lakos és megmondja, hogy kérem ezt nem most kell kitalálni, hanem ez már régen is
működött, hogy a gyerek kezébe odaadják az eszközt és megtanítják arra, hogy hogy
takarítson, hogy tegyen rendet.

Hunvald György
Közli, hogy Ripp Ágnes képviselő asszonnyal, hogy nem tud a vitában szót adni, mivel
előterjesztő, majd a vita lezárása után megadja a szót.

Devosa Gábor
Tájékoztatni szeretné a Képviselő asszonyt, hogy az Erzsébetvárost vezető koalíció
Közoktatási Programjában szerepel az idei évben, az iskolák részére egy fogadj örökbe egy
parkot című program, amely hasonképpen valami hasonlóról szól, mint ez a program. Az a
baj, hogy ezt óvodásokkal nem igen lehet megcsinálni, ennek azért ma komoly szabályai
vannak már, hogy hogyan lehet gyerekeket bevonni ilyen típusú programba, onnantól kezdve,
hogy szülői nyilatkozattal kezdődik az egész történet. Azért ez már nem úgy van mint régen
volt, hogy fogták a gyerekeket és ha akart ha nem elment őszi munkára, amit egyébként saját
maga nagyon élvezett, mert addig is egy hétig nem kellett iskolába menni, meg legalább
valami kis pénzt kaptak.

Csak azért mondja, mert ez annak idején lényegesen rugalmasabban ment, ma már különböző
egészségügyi, munkavédelmi és egyéb szabályoknak kell megfelelni – még egyszer mondja,
hogy szülői nyilatkozatnak, ahhoz hogy ezt meg lehessen tenni, de egyébként szerveznek és
terveznek az idei évben ilyen az általános iskolásaiknak természetesen inkább egy nagyobb
korosztály számára, úgyhogy lesz ilyen, ha nem is ebben a programban, azt viszont nem
tudja, hogy mennyiben illeszthető ez bele, de lesz ilyen Erzsébetvárosban.

Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót az előterjesztőknek válaszadásra.
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Ripp Ágnes
Teljesen egyet ért azzal, hogy kell, hogy ilyen fajta fizikai megvalósulása is hogy legyen a
programnak, ugyanakkor még mindig tartja az álláspontját, hogy ez nem ennek a projektnek a
része kell hogy legyen.
Azt gondolja, hogy vannak olyan viszonyban az intézményvezetőikkel – minden hónapban
találkoznak velük -, hogy leüljenek és megbeszéljék azt, hogy milyen módon lehet erre a
projektre ráépülni, és azt gondolja, hogy nem a Hulladékhasznosítók Országos Egyesületének
a feladata, hogy konkrétan azt a szemetes vödröt, vagy a lapátot a gyerek kezébe adják,
hanem a saját feladatuk. Ezért azt gondolja, hogy ezt meg tudják oldani és teljesen egyetért
azzal, hogy igen ezt csinálni kell, de véleménye szerint ezt saját maguk is meg tudják oldani.

Hunvald György
Az előterjesztéshez egy módosító indítvány érkezett Gerenday Ágnes képviselő asszonytól.
Kérdezi, az indítványt tevőt, hogy kíván-e indokolni, bár ezt már hozzászólásában megtette.

Gerenday Ágnes
Hozzászólásában elmondta már az indokolását, hogy egészítsék ezzel a bizonyos kitétellel, de
ezt indokolta a Bizottság elnöke, illetve az előterjesztők közül Ripp Ágnes képviselőtársa,
hogy tulajdonképpen nem lehet ebbe a szerződésbe így ezt beleépíteni, tehát így
értelmetlennek tartja, de örül, hogy elmondhatta és hogyha talál ebbe partnert annak külön
örül, sok évvel ezelőtt már mondta is, hogy ezt meg kellene tenni. Ezen van és segíti magát a
saját maga adta lehetőségeivel, hogy valóban az iskolás gyerekek megtanulják azt, hogy hogy
vigyázzanak a környezetükre, mert ez egy szempont és a szülőnél se lássa azt, hogyha megy
mellette akkor eldob akármit, mert a gyerekek a például tanulnak. Tehát egyrészt a családnak
is kell egy példát adni, másrészt pedig ha nem adott akkor talán saját maguknak is valamilyen
módon feladatuk, vagy az iskolán keresztül segíteni kell ezt, mert ez a jövendője az
embereknek, tehát nem maguknak csinálják ezt, hanem a jövőjükért, azért hogy tiszta,
rendezett, hulladékmentes legyen a környezetük, amely egy nagyon fontos dolog.

Hunvald György
Ha jól értette Képviselő asszony szavait akkor a válasz megnyugtatta és a módosító
indítványát visszavonta.

Gerenday Ágnes
Igen, a módosító indítványát visszavonja.

Hunvald György
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.

84/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Környezettudatos oktatás - nevelési program megvalósításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
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testülete

1. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülettel (HOE) (1146 Budapest, Ajtósi
Dürer sor 5. III./1.) megkötésre kerülő együttműködési megállapodást
jóváhagyja;

2. felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 18.

A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülettel kötött Együttműködési megállapodás a
jegyzőkönyv 38. számú melléklete.

14. napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, valamint az Erzsébetvárosi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása a
szakágazati besorolás változása miatt
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

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

Solymári Gabriella
Annyiban szeretne hozzászólni a napirendi ponthoz, hogy hasonlóan a Művelődési, Oktatási
és Sport Bizottsághoz a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot,
határozatot azonban nem tudott hozni, mert a testületi ülés anyaga nem került kiküldésre.

Hunvald György
Megjegyzi, hogy illetve a testületi ülés anyaga időben került kiküldésre, a Szervezeti- és
Működési Szabályzatnak megfelelően.

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, az Erzsébetvárosi
Integrált Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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85/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának
módosításáról a szakágazati besorolás változása miatt -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. elfogadja az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ melléklet
szerinti módosított alapító okiratát;

2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Erzsébetvárosi Integrált
Szociális Szolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja
alá és intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez történő
megküldéséről.

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

Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata a jegyzőkönyv 39. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, az Erzsébetvárosi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról, 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.

86/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Alapító Okiratának
módosításáról a szakágazati besorolás változása miatt -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. elfogadja az Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

melléklet szerinti módosított alapító okiratát;

2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot írtja alá és intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi
Szervéhez történő megküldéséről.

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

Az Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ egységes szerkezetbe



62/63

foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 40. számú melléklete.

15. napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítása a szakágazati
besorolás változása miatt
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, bizottság vélemény
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, 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.

87/2008. (II. 18.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról a
szakágazati besorolás változása miatt -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. elfogadja az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat melléklet szerinti
módosított alapító okiratát;

2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot írja alá és intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi
Szervéhez történő megküldéséről.

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

Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
jegyzőkönyv 41. számú melléklete.
Hunvald György
Megállapítja, hogy a mai rendkívüli nyilvános ülés végéhez értek, kéri, hogy a vendégek és a
Televízió munkatársai hagyják el a termet.

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

A Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 2008. február 18-án 10 órakor bezárja.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:
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16.) Szociális ügyekben hozott I. fokú határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Solymári Gabriella Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

17.) Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása
Előterjesztő: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző

18.) Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola jelenlegi
igazgatójának magasabb vezetői beosztásának megszűnése, igazgatói megbízás
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

19.) Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokra kötött adásvételi szerződések
felülvizsgálata
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

20.) A Budapest, VII. kerület, Jósika u. 11. szám alatti, 39 m2 alapterületű, utcai
pincehelyiség bérleti díjának és járulékainak méltányosságból történő elengedése
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 88-től – 97-ig.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
jegyző polgármester


