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Iktatószám: KI/625-66/2008/XV.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2008. június 16-án 9 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 (10 óra 20 perckor
érkezett), Fedrid Gábor, Gál György, Gerenday Ágnes, prof. Dr. Hahn György, Kardos Péter,
dr. Kecskés Gusztáv, dr. Kispál Tibor, Lendvai Béla, Molnár István, Puskás Attila Sándor,
Ripp Ágnes, Simon Péter, Solymári Gabriella, Vajda Gábor, Vattamány Zsolt képviselők

Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Divéki Antalné helyett Baki Zsuzsanna, Fitosné Z.
Zsuzsanna, Hangyál Imre helyett Lőrinc Éva, Hollósi Géza, Németh Márta, Polgár Endréné,
dr. Saáry Tibor, dr. Szász Eleonóra, Simonné Müller Katalin, dr. Villányi Tibor

Távol maradt: dr. Deutsch-Für Tamás, Parnó Román képviselők

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

Jegyzőkönyvet vezette: Danó Jánosné

Hunvald György
Köszönti a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, vendégeiket és mindenkit, aki az
Erzsébetvárosi Televízión keresztül figyelemmel kíséri a Képviselő-testület munkáját.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. június 16-i rendkívüli nyilvános
ülését megnyitja.

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

A napirendi pontok tárgyalása előtt a 2008. május 19-i rendkívüli testületi ülésen
megválasztott Nagy-Juhák István Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság új külsős
bizottsági tagjának eskütétele következik.

Kéri Nagy-Juhák István urat, hogy fáradjon ki, mondja utána a szöveget és az én szó után a
saját nevét.

„Én Nagy-Juhák István esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak
népéhez hű leszek.
Az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot



2/65

megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és legjobb tudásom
szerint minden igyekezetemmel Erzsébetváros javát szolgálom.”
„Isten engem úgy segéljen!”

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

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

286/2008.(VI. 16.) számú határozat:
Napirendi pont elfogadásáról –

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

Napirendi pontok tárgyalása előtt:

A 2008. május 19-i rendkívüli testületi ülésen megválasztott Nagy-Juhák István
Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság új külsős bizottsági tagjának
eskütétele

1.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2008. (… ) önkormányzati rendelete a változtatási tilalomról
szóló 2/2008.(II.1.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2009-2018-
ig terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési programja
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

3.) A szakértői javaslattal kiegészített, antiszegregációs tervet tartalmazó
Integrált Városfejlesztési Stratégia végleges változata
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

4.) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi
régióban című pályázaton való indulás (ÁROP – 3.A.1.)
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

5.) Civil Bázis program
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

6.) Tom Lantos emlékének megörökítése, emlékpark elnevezése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

7.) Közoktatási intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

8.) Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és
tanulócsoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

9.) Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó Szervezeti Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

10.) Közoktatási megállapodás megkötése
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

11.) Javaslat az Erzsébetváros Díszpolgára cím és a “Pro Urbe Erzsébetváros” díj
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2008.évi adományozását előkészítő “ad hoc” bizottságok létrehozására
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

12.) Füst Milán emlékét megörökítő tábla elhelyezése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

13.) Javaslat a Kapcsolat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés felbontására
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

14.) A Myrai Szent Miklós Keresztény Egyházzal kötött Együttműködési
Megállapodás kiegészítése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

15.) Budapest, VII. ker. Rákóczi út 30. szám alatti nem lakás céljára szolgáló
helyiség elidegenítése
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

16.) Utcai illemhelyek tárgyában pályázat kiírása
Előterjesztő: Kecskés Gusztáv frakcióvezető

17.) Tájékoztató jelentés a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzat 2008. évi költségvetési előirányzatainak május 20. – június
12. közötti időszakban történt változásairól
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Zárt ülés keretében:

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

19.) Ingatlancserével kapcsolatos határozat módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

20.) Budapest VII. Damjanich u. 6. szám alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés
megszüntetése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

21.) Belső-Erzsébetváros városrehabilitációjával kapcsolatban a sajtóban is
megjelent nyilatkozatok értékelése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

22.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok használatba illetve
bérbe adása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

23.) Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokra kiírt pályázatok eredményének
megállapítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

24.) A Budapest VII. Rottenbiller u. 33. szám alatti ingatlanban lévő
önkormányzati tulajdoni hányad elidegenítése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

25.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan elidegenítése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

26.) II. Dózsa Gy. Út 42. I. 20. szám alatti 42m2 alapterületű lakás késedelmi
kamat elengedése
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke
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Hunvald György
Az ülés első hat napirendi pontjának saját maga előterjesztője, ezért átadja az ülés
vezetésének jogát Gergely József alpolgármester úrnak.

1. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2008. (… ) önkormányzati rendelete a változtatási tilalomról szóló 2/2008.(II.1.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

Fedrid Gábor
A Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
rendeletet.

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

Vattamány Zsolt
Egy hónappal ezelőtt, amikor a Képviselő-testület a maihoz hasonlóan ugyancsak tárgyalta a
változtatási tilalom meghosszabbítását a Fidesz Frakció azt javasolta, hogy a tilalom hatályát
tolják ki szeptember 30-ig. Akkor Polgármester úr ezt a javaslatukat elvetette és kifejtette
abbéli véleményét, hogy nem állhat elő olyan helyzet, amely a javaslatuk elfogadását
indokolttá tenné.
Örülnek, hogy Polgármester úr belátta, hogy tévedett és az akkori felvetésük pedig megállta a
helyét.
A rendelet módosítását, mivel az eredetileg a saját javaslatuk volt természetesen támogatni
fogják.

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

Hunvald György
Közli a Képviselő úrral, hogy belátja, tévedett, ha most lett volna javaslat, akkor azt el kellett
volna fogadnia, de mivel nem tettek javaslatot, ezért kéri, hogy ahogy mondta a Képviselő úr
is fogadják el a jelenlegi javaslatot.

Gergely József
A rendelettervezethez módosító indítvány nem érkezett.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 2 tartózkodás.
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2008. (VI.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerületi Erzsébetváros
Közigazgatási területén belül a Károly kert – Király utca – Csányi utca – Klauzál tér –
Klauzál utca – Dohány utca által határolt területre változtatási tilalom elrendeléséről szóló
2/2008.(II.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

2. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2009-2018-ig terjedő
időszakra vonatkozó fejlesztési programja
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Hunvald György
Nem kiegészíteni szeretné az előterjesztést, csak a következő időszakban elég sok helyszínen,
újságban, televízióban fog majd erről beszélni, és az egyes elemeivel pedig a Képviselő-
testület folyamatos fog találkozni az őszi ülésszak folyamán, és azt gondolja, hogy ennek az
előterjesztésnek az elfogadása egy nagyon komoly lépés a ’90 óta létező önkormányzati
rendszerben, és arra kér mindenkit, hogy fogadja el a határozati javaslatokat.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

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

Prof. Dr. Hahn György
Egyetért ért a fejlesztéssel, de azt is szeretné kérni a Polgármester úrtól és a képviselőtársaitól
is, hogy mindenféle lakossági fórumon próbálják meg ezt népszerűsíteni, illetve ismertetni
ennek a részleteit, hogy hol, mit, kiket és milyet lakókat fog ez érinteni részben anyagilag,
részben pedig szervezetileg.

dr. Albert István
Módosító indítványt nyújtottak be, örömmel látták, hogy azért jelentős összeget fog fordítani
az Önkormányzat társasházak illetve a városrészek felújítására, viszont az arányokban úgy
látják, hogy a Belső-Erzsébetváros rehabilitációjára 1 milliárd forintot kíván elkülöníteni a
Képviselő-testület míg a Középső- és Külső-Erzsébetvárosban mindennek összesen az ötödét.
Úgy gondolják, hogy Belső-Erzsébetvárosnak nagyobb lehetősége van arra, hogy különböző
pályázati utakon sokkal több összeget tudjon igényelni ezek felújítására miközben a középső-
és külső területek folyamatosan lecsúsznak és sokkal jobban elválnak a kerület többi részétől.
Épp ezért szerették volna, hogyha ezt oly módon osztanák meg, hogy 550 millió forintot
különítenének el Belső-Erzsébetvárosra és a Középső- és Külső-Erzsébetvárosra meg 400
millió forintot – ez nagyjából egyenlővé tenné a helyzetet.
Annyival egészítené ki, hogy a Dob utca felújítását a Rottenbiller utcáig vigyék ki a
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tervezetben.
Gerenday Ágnes
Alapvetően fájlalja azt, hogy nem jutott el a Kerületfejlesztési Bizottsághoz ez az anyag, mert
péntekre virradóan tudták tulajdonképpen megnézni az anyagot, és előtte csütörtökön volt a
bizottsági ülés, tehát nonszensz, hogy ennyi idő alatt átnézzék.
Csatlakozna az előtte szóló képviselőtársához, hogy valóban más és más területek vannak,
más adottságokkal, nézi a pályázati lehetőségeket és úgy érzi, hogy sokszor elmaradnak, vagy
nem használják ki azokat a lehetőségeket, amikkel élhetnének. Annak ellenére, hogy az
önrész meghatározásánál és kigazdálkodásánál egy fontos szempont az, hogy a
költségvetésből arra juthasson pénz, de úgy érzi, hogy a pályázatok követése és a lehetséges
körülmények felkutatása még mindig nem egészen pontosan és körültekintően történik meg.
Tehát szeretné azt javasolni, hogyha van egy integrációs bizottságuk és irodájuk, akkor
valahogy fel kellene a tevékenységüket fejleszteni, vagy valamilyen módon a monitoring
rendszerrel követni azokat a lehetőséget, amik rendelkezésre állnak.
Mindesetre az arányosítás fontos lenne valóban, hogy ne csak egy belső rész újuljon aminek
tudják az állapotát, nem vitatják, hogy rossz körülmények között vannak, de akkor ilyeneknek
is elejét kellene venni, hogy három kerület annak idején szövetkezett azért, hogy egy Király
utcát rendbe hozzon és mindenkinek benne volt józanul a tudatában, hogy a Király utca
tönkre fog menni az építkezések miatt. Miért költenek olyanokra pénzt, amiről tudják már
előre, hogy utána tönkre fog menni, tehát ésszerűbben kellene valahogy ezeket a
gazdálkodásokat áttekintve meghatározni a jövendőben a feladatokat.

Ádler György
Úgy gondolja, hogy az utóbbi évek legjobb előterjesztését – számára legalább is – látja,
hiszen olyan fejlesztésekről és olyan stratégiáról van szó, ami hosszútávon meghatározhatja
majd Erzsébetváros egészének fejlődését, ezt szeretné kiemelni, nem csak különböző részekre
bontva, hanem úgy érzi, hogy ez az egészet jelenti. Különösen örül, és tényleg valóban
kijelenti, hogy örülhet, hogy Külső-Erzsébetvárosban saját maga tíz éve szorgalmazza az
útjaik rendbetételét – kiemelné a Hernád, vagy Színva utcát, ami a legrosszabb állapotban
van, és mivel ezek is benne vannak, de nemcsak ezek miatt, hanem a többi miatt is támogatja
az előterjesztés elfogadását.

Gergely József
Saját maga kért szót hozzászólásra, ezért az ülés vezetésének jogát átadja Koromzay
Annamária alpolgármester asszonynak.

Koromzay Annamária
Megadja a szót Gergely József alpolgármester úrnak.

Gergely József
Az előterjesztés tartalmára visszatérve, hogyha valaki elolvassa azt, hogy miről szól, akkor
azt lehet látni, hogy Erzsébetváros épített környezetének a felújítására készítettek egy tíz éves
programot, de ez nemcsak az épületekre, utcákra vonatkozik, hanem például közösségi
terekre, van benne jó néhány olyan intézmény, ami közösségi célt szolgál, amely szintén
erősíteni kívánnak.
Elhangzott az előbb a pályáztatás, saját maga felelősséggel állítja, hogy minden olyan
pályázaton részt vesz az Önkormányzat amit ebben a témakörben kiírnak. Az állam egyetlen-
egy pályázatot írt ki ilyen témakörben, a következő napirendi pontban erről fognak dönteni,
amelyhez kéri képviselőtársai támogatását. A Fővárosi Önkormányzatnak nincs ilyen
pályázata, csak megszabni szeretnék azt, hogy mit csináljanak és hogyan, mint ezt a múltkori
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Fővárosi Közgyűlésen lehetett látni. Vannak civil szervezetek, akik aláírást gyűjtögetnek
azért, hogy Erzsébetváros megújuljon az viszont még nem jutott eszükben, hogy pénzt kellene
gyűjteni. Itt most az Önkormányzat 10 milliárd forintot fordít erre a célra, mely előterjesztés
elfogadását kéri.

Koromzay Annamária
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Gergely József polgármester úrnak.

Fedrid Gábor
Az a véleménye, hogy jelenleg nem arról szól az előterjesztés, hogy konkrét forint összegeket
határozzanak meg, gondolja, hogy ez egy későbbi részletesebb tervbe illik bele, itt csak a
nagy általánosságot kellene megnézni.
Ezen kívül azt szeretné elmondani, hogy akár hogy veszi Belső-Erzsébetváros el van
maradva, tehát oda kell most több pénzt fordítani, legalábbis a kezdetén ennek a tíz évnek,
mivel hogyha csak az útfelújítást veszi, akkor futball nyelven szólva 7:2 a Külső-
Erzsébetváros és Belső-Erzsébetváros aránya. Belső-Erzsébetvárosban csak a Wesselényi
utcai szakasza, illetve a Dohány utca változott meg.
Ami még ezt indokolja, az pedig az, hogy Belső-Erzsébetvárosban található a legtöbb
úgynevezett “százas” ház, tehát százszázalékos önkormányzati tulajdon, amivel eddig nem
sokat tudott a Képviselő-testület mit kezdeni, a közeljövőben ennek a keretnek a
megszavazása után lehetősége van arra, hogy ezeket a házakat kicsit rendbe hozzák.
A saját maga részéről támogatja az előterjesztést ilyen formában.

Vattamány Zsolt
Alig egy éve, hogy elfogadták a stratégai tervet illetve az Európa Belváros projektek,
amelyekből szeretne idézni.
A stratégia terv 131. oldalán szerepel – a gazdálkodási pénzügyi tevékenység általános céljai
között: csak egzakt módon megfogalmazott feladatokhoz történő költségrendelés, illetve
törekedni kell a külső források pályázati és más támogatások minél eredményesebb
hozzáférésének felhasználására.
Ezek az elvek például egyáltalán nem találhatóak meg ebben a négy oldalas anyagban.
Négy oldalra akarnak 10 milliárdot felvenni.
Európa Belvárosa projekt tavaly lett elfogadva, nem mondhatja Polgármester úr, hogy nem
támogatják a fejlesztéseket a Fidesz ezt megszavazta. Akkor 8,8 milliárd lett meghatározva
költségként, ebből viszont csaknem 4 millió forint EU támogatás, több mint 2,5 milliárd
befektetői forrás és közel 3 milliárd partneri forrásbevétel szerepel. Szerepelt a bankhitel, de
ez kilenc százalékos arányban mindössze, a projekt teljes költségéhez képest.
Ez támogatható volt, az hogy most egy négy oldalas anyagnál kérik őket, hogy 10 milliárd
forintot szavazzanak meg, ilyet véleménye szerint még a világ nem látott.
Ez az anyag arról szól, hogy a tavalyi elképzelések csúfosan megbuktak a finanszírozási
eszközök is csúfosan megbuktak, ennek eredményeképpen most már terv sincs, és így most
már sokkal több pénzt kérnek.
Ez az előterjesztés teljesen megalapozatlan, teljesen komolytalan.

dr. Kecskés Gusztáv
Érti azt, hogy a kerületnek nincs 8 milliárd forintja, ezért gondolja tehát, hogy a
kötvénykibocsátás ezért szerepel, de saját maguk tudták ezt, hogy nincs ilyen fedezete a
kerületnek. A nagy kérdés az az, amit minden háztartásban fel szoktak tenni, hogy öt évig
gyűjtenek például televízióra, vagy pedig megveszik és öt évig törlesztik. A kettő között az a
különbség, hogy közben már tudják nézni a televíziót, egyéb esetben pedig nem. Ez
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elfogadható egy önkormányzat esetében, hogyha olyan programokat sorol fel mint ami iskola-
felújítás szerepel a 2. részben, ami az 5. részben szerepel a kerületi egyházak támogatása –
nyilván elsősorban utca és épület felújításokra szánja a kerület ezt a beruházást. Lehetőségük
lenne az, hogy évente a költségvetésből félre tegyen az Önkormányzat például 0,5 milliárd
forintokat, egyébként nem sikerülne neki látva a költségvetéseket, és akkor talán tíz év múlva
ezekre a célkitűzésekre meg lenne a megfelelő fedezet. A másik lehetőség, amit a magyar
állam, a magyar háztartások és a magyar önkormányzatok nagy része is megtesz, az az
eladósodásnak egy fajta útja. Itt az a kérdés, hogy az eladósodásnak lesz-e olyan hozzáadott
értéke, hogy mindez úgymond felélésre kerül, tehát az emberek elfogyasztják, vagy pedig
tartós beruházások születnek belőle. Amennyiben tartós beruházások születnek akkor ez egy
jó dolog.
A saját módosító indítványaik részben egyensúlyt kíván teremteni, mint ahogy Albert
képviselőtársa elmondta a kerületen belül, részint pedig kifejezetten szorgalmazná a Dob
utcának azért a kiterjesztett felújítását, mert nem áll meg az élet az Erzsébet körútnál, azon
kívül is van világ és nagyon úgy látja, hogy Erzsébetvároson belül például a Dob utca,
amelynek a teherforgalma teljesen lerombolta az állapotát, azt javítani kell a Rottenbiller utca
hosszában teljes kiterjedésében.

Solymári Gabriella
A Belső-Erzsébetvárosi lakók nevében üdvözli azt az előterjesztést, hiszen azt gondolja, hogy
esélyt kapnak arra, hogy az eddigi begyökeresedett helyzetből valami segítséget kapjanak az
Önkormányzat által. Gondol itt a közterek és az utak fejlesztésére és nem elhanyagolható
szempont, hogy a száz-százalékig önkormányzati tulajdonban lévő társasházak is esélyt
kapnak a felújításra és ezt követően az értékesítésre. Nagyon örül neki, hogy végre a
nyugdíjasházak felújítására is lesz forrásuk és be tudják fejezni a másféléve megkezdett
nyugdíjasklub és nyugdíjasházi felújításokat. Szintén nagy örömére szolgál, hogy az
elképzelések között szerepel egy fogyatékosok átmeneti otthona és komplex egészségcentrum
kialakítása. Azt gondolja, hogy ez az országban egyedülálló lenne méltán lehetnének rá
büszkék.
Az általa elolvasott előterjesztést egy átlátható és átgondolt – közös gondolkodásra invitáló –
előterjesztés, amiben szeretnék a lakosság véleményét is kikérni, úgyhogy kéri valamennyi
képviselőtársa támogatását, hiszen a fejlesztésre fordítanák a kötvényekből származó
forintösszegeket, amivel értéket növelnének és nem pedig elpazarolnák azt.

Puskás Attila Sándor
Örül, hogy végre idáig eljutottak, nemcsak a szép célokat fogalmazzák meg, hanem végre,
ahogy a VIII. kerületben is sikerült megoldani azt a megoldást amivel lépni is lehet.
Különösen üdvözli, azt amit már évek óta javasolt, a Nyár utca – Klauzál utca által érintett
terület – amely a saját körzetében van – rehabilitációját, felújítását, ami csatlakozik a VIII.
kerület – Fidesz által – megszavazott fejlesztéshez, hogy Belső-Józsefváros – Belső-
Erzsébetváros, amit a VII. kerületben is megszavaztak közel egy éve. Ezáltal egymáshoz tud
csatlakozni a két felújítás, amihez esetleg a Vattamány úr által említett különböző
pályázatokon is lehet esetleg pénzt szerezni. Ha ezt nem indítják el akkor nem lesz mihez és
tovább rombolódik a kerület, akik nem látták ezeket az utcákat, azokat szívesen látja ezen a
területen Vattamány urat is, hogyha nem találkozott ezekkel az utcákkal. Utána
gondolkozzanak el azon hogy el kell-e indítani ezeket a felújításokat vagy sem.
Viszont jó lenne, ha Belső- és Külső-Erzsébetváros képviselői között nem ezért lenne vita, ez
egy teljes kerületet érintő program, amit szeretné hogyha mindenki támogatna.
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dr. Kispál Tibor
A maga részéről szeretné javasolni, hogy a Képviselő-testület szavazza meg ezt a fejlesztési
programot.
Csatlakozna az előtte szóló képviselő úrhoz, egyszerűen azért, mert elmondta az előbb azt,
hogy gyakorlatilag ezzel a programmal Erzsébetváros egészében történik egy felújítás, mint
ahogy az előterjesztésben látható. Elsősorban a közintézmények, az Önkormányzat
intézményrendszere, valamint a közterületek, utcák és parkok felújítására kerülnek sor.
Saját maga is szeretné azt hangsúlyozni, hogy itt nem Erzsébetváros – egyébként egy pici
kerületnek – különböző részei közti különbséget hangsúlyozzák ki, hanem azt, hogy
valójában a kerület egészében történik egy fejlesztési program.
Egyébként pedig ez – Vattamány képviselő úrnak címezné – nem zárja ki azt, hogy az
elkövetkezendő tíz év során Európai Uniós pályázatokra ne pályázathatna a kerület és ne
szerezzen többlet forrásokat ehhez a kötvényből megszerzett forrásaikhoz.

Gál György
Csatlakozna Fedrid képviselő úr által felvetettekhez. Azt gondolja, hogy a Képviselő-testület
egy nagy adósságának tesz eleget, amikor Belső-Erzsébetvárosra most több pénzt fordít. Az
elmúlt nyolc évben, amióta kiemelten támogatják a pályázatokat, úgy gondolja, hogy mintegy
négy milliárd forintot, vagy valamennyivel többet adtak Középső- és Külső-
Erzsébetvárosnak, ezért Belső-Erzsébetváros is megérdemli ezt a pénz. A saját számításai
szerint ebben a programban több mint négy milliárd forint megy be, hiszen a Budapest
Európa Fővárosa projektben mintegy két és fél milliárd, külön egy milliárd a lakóépületekre.
Úgy gondolja, hogy elég nagy gondba volt a Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban
lévő épületekkel, hiszen hihetetlen sokba kerülnek és várták a befektetőket, akik nem igazán
tolonganak, hiszen felreppent a hír a különböző három éves változtatási tilalomra, amit a
főváros szeretne rátenni erre a területre és ez nem igazán vonzó a befektetők részére. Azt
gondolja, hogy ezzel demonstrálja a Képviselő-testület akár a Főváros akár a különböző a
VII. kerületről nem igazán kedvező címben író sajtónak, hogy igenis fejleszteni kívánja ezt a
területet. Fontosnak tartja és azt gondolja, hogy Külső- és Középső-Erzsébetváros nem marad
le, hiszen megfelelő források állnak rendelkezésre, de mondja, hogy ennek a nagy részét most
a valóban leromlott Belső-Erzsébetvárosra fordítanák – ezt támogatja.
Kéri a képviselőtársait, hogy az előterjesztést szavazzák meg.

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

Hunvald György
Egy Bernard Shaw idézettel kezdené, aki egyszer azt mondta valahol, hogy “aggaszt
gyarapodó tudatom tudatlansága” .
Kéri a jelenlévők segítségét, hogy egy tollat és egy tiszta papírt adjanak Vattamány képviselő
úrnak, hogy a számokat fel tudja írni, ami által véleménye szerint megvilágosodik az, hogy
egy évvel ezelőtt körülbelül mit mondtak.
Gondolja, hogy az útvonal, ami az Európa Belvárosa projekt, az teljesen egyértelmű, mert
egy évvel ezelőtt az idézet - ennek a mostaninak az Európa Belvárosa projekt csak egy része.
Klauzál utca 7-9., most kezdődik az építkezés, magántőke kizárólag, Európa Belvárosa
projekt útvonala, közel 2,5 – 3 milliárd forint amit a magántőke az Európa Belvárosa projekt
útvonalába befektet.
Klauzál utca 8-10., 3 millió fölött, még pontosan nem tudják, mert a terveztetés most folyik,
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magántőke kizárólag.
Klauzál utca 15-17-19-21., közel 6 milliárd forintos fejlesztés, Európa Belvárosa projekt,
magántőke kizárólag.
A Csányi projektbe amint lesz szabályozási terve a területnek, közel 3-4 milliárd forint
magántőkét vár az Önkormányzat.
Ha most ezt összeadják akkor bőven 10 milliárd fölötti magántőkét, realizált magántőkét
látnak a területen.
Természetesen a Dohány utca és a Wesselényi utca közötti Klauzál szakaszon az útvonal
maga is megújul, mivel az előbb felsorolt építkezések magántőkéből több mint 10 milliárd
fölött ott zajlanak, ezért az útvonal is magántőkéből fog megújulni.
Amit az Európa Belvárosa projektként javasol a Képviselő-testületnek önkormányzati
forrásból azok a közcélú mélygarázs építések illetve azoknak a társasházaknak a
rehabilitációja, amelyet magántőkéből nem lehet megcsinálni, aminél vagy a társasházak
pénzügyi erejét használják fel, vagy hogyha látják az útvonalon ezen az Európa Belvárosa
projektnél, hogy nincs pénz akkor az Önkormányzatnak kell ebbe a felújításba befektetnie.
Azt gondolja, hogy az egy évvel ezelőttihez képest jóval nagyobb mennyiségű magántőkét
fektetnek az Európa Belvárosa projektbe, mint amit eredetileg számoltak. Az elmúlt egy
évben az Erzsébetvárosi és a Józsefvárosi Önkormányzat ebben a rehabilitációs társulásában
több olyan találkozót szervezett egyrészt Bajnai Gordonnal másrészt pedig a RÉV 8 Rt-vel,
hogy a Európa Belvárosa projektre pályázati pénzt tudjanak lehívni. Próbálkoztak nem
sikerült. Úgy látja, hogy ebben az Európai Uniós hét éves költségvetési ciklusban Budapest
számára olyan pályázatot már nem fognak kiírni, amivel ezt a fejlesztési projektet lehet
támogatni.
Tehát amikor egy évvel ezelőtt megfogalmazták ezt az elképzelést, megtettek mindent annak
érdekében, hogy pályázati pénzt hívjanak le, a pályázaton amelyen próbáltak indulni nem
kaptak támogatást, innentől kezdve más irányba kell nézni.
A képviselők előtt fekvő előterjesztés arról szól, hogy Erzsébetvárosnak akkor is fejlődnie,
hogyha nincs pályázati pénz, és ehhez bizony a saját zsebükbe kell nyúlni, de olyan dologra
kérnek most itt felhatalmazást, ami által az Önkormányzat nem felélni a pénzt – ezért is van
benne, hogy fejlesztési célú. Ha valamit fejlesztenek, akkor azt nem a működésre költik, ha
valamit fejlesztenek minden egyes forintból, amelyet épít azzal egy plusz értéket képeznek –
tehát várhatóan az a 10 milliárd forintnyi összeg, amit fejlesztésre fordítanak ebben a tíz
évben, az legalább 20 milliárd forintot, vagy többet fog érni reményei szerint, mert ahogy az
előbb is mondta nemcsak az Európa Belvárosa projektnél gondolják azt, hogy oda
magántőkét lehet hozni, hanem ebben a csomagban nagyon sok olyan elem van amelynél
nemcsak önkormányzati pénzt, hanem magántőkét is be tudnak hozni.
Ezzel egyrészt válaszolt Kecskés úr kérdésére is, hogy eladósodás lesz-e? Azt gondolja, hogy
akkor amikor fejlesztenek valamit, amikor új értéket hoznak létre, és nem elköltik működésre,
akkor nem eltűnt a dolog, hanem valami plusz képződött az Önkormányzat vagyona nőtt.
Ezekkel a fejlesztésekkel gyakorlatilag az Önkormányzat, illetve az itteni értékek értékét
növelik és saját maga azt gondolja, hogy Belső-Erzsébetvárosnak a fejlesztése, ahogy Gál
György képviselő úr is mondta az nagyon-nagyon fontos célja a Képviselő-testületnek is
gondolja, hiszen Erzsébetvárosra tették le az esküt, az előbb hallották az eskü tétel
szövegének részletében, hogy “Erzsébetváros javát szolgálom” , Erzsébetváros java pedig az
egész közigazgatási területet jelenti.
Sajnos többekkel szemben saját magának más a véleménye, az elmúlt négy-öt év különböző
vitái Belső-Erzsébetváros fejlesztését tekintve rányomták a bélyegét erre a területre. Azt
gondolja Belső-Erzsébetváros mai állapotában leszakadt Középső- és Külső-Erzsébetvárostól,
tehát akkor amikor javasolta a különböző nagyságrendeket nem minden tételnél, hiszen a
Képviselő-testület a következő években – nem csak ebben az évben – a fejlesztési program
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részelemeiről tájékoztatást fog kapni, és természetesen döntenie is kell, hiszen a különböző
programok indítása a mai naptól fog elindulni. Akkor látható lesz, hogy Belső-
Erzsébetvárosban az új szabályozási terv elfogadása után egy nagyon fontos rehabilitációs
programot kell elfogadniuk, amelynek az idejét szeptemberre teszi, az új szabályozási terv
elfogadásával egyidejűleg, a nyár annak a feladata, hogyha most a Testület elfogadja azt a
közel 1 milliárd forintos rehabilitációs programot, akkor szeptember a Képviselő-testület
testület egy nagyon pontos részprogramot fog kapni e tekintetben.
Gerenday Ágnes említette a pályázatok felkutatását, amelyről azt gondolja, hogy
Erzsébetváros Önkormányzata nagyon-nagyon sok pályázaton vesz részt, és elég sok
pályázaton nyer is. Sajnos ezek a pályázatoknál rehabilitációt tekintve szinte zéró a lehetőség,
Budapestre egyébként is elég kevés pénz jut ki vannak zárva. Mond egy példát – tehát akkor
amikor kiírnak egy pályázatot hátrányos helyzetű iskolák felújítására és Budapesten
mindössze egy kerület tud nyerni, most nem a kerületet akarja bántani, de a hátrányos
helyzetű XII. kerület szemben például a Kertész utcával, ahova mindannyian tudják, hogy
viszonylag hátrányos helyzetű gyerekek járnak oda, akkor túl sok reményt nem vár.
Ezért is van most a képviselők előtt egy olyan lehetőség – még egyszer mondja – amely egy
olyan lehetőség, hogy közösen ezt a programot végrehajtva egy teljesen új Erzsébetvárost
fognak látni viszonylag rövid időn belül.
Hahn György képviselő úrral teljesen egyetért, a program minden eleme meg lesz vitatva a
lakossággal – saját maga jól emlékszik arra, amikor például a Rózsa utca kialakításánál több
lakossági fórumon keresztül hívták oda az ott lakó lakosságot, ugyanez volt a Huszár utca
esetében is több kisebb baki mellett, de a lényeg az, hogy a mai Huszár utca megfelel, annak
amilyet az ott lakók szeretnének, és ez fog történni minden egyes olyan fejlesztésnél a
következő években, illetve ebben az évben, ahol egy-egy közterület felújítását tervezik.
Azt gondolja ebben, hogy akkor csinálják a legjobbat, hogyha az ott élő lakosságot bevonva
számukra kedvező verziót fognak elfogadni.
Végül is válaszolt Albert képviselő úrnak a pályázati lehetőségekre, mert most már nem lát
olyan pályázati lehetőséget ami Budapest számára erre a területre valóban használni tudnának.
Viszont azzal egyetért, hogy a Dob utca felújítását a Rottenbiller utcáig vigyék ki, hiszen a
Dob utca pont az a kerület utcája, amelyben elég sok építkezés folyik, és az építkezések
befejtével fel kell újítani.
Tehát ezzel a részére egyetért, a belső átcsoportosítással nem, az előbb említett indokok miatt,
mert az gondolja, hogy a Képviselő-testületnek kötelessége Belső-Erzsébetváros felé egy
olyan rehabilitációs programot támogatni, amely révén ez a terület fel tud zárkózni a többi
területhez képest.

Gergely József
Az előterjesztést két módosító javaslat érkezett, Kecskés Gusztáv úré az első, amelyet az
előterjesztő nem fogadott el.
Kérdezi, a módosító indítvány benyújtóját, hogy kíván-e indokolni.

dr. Kecskés Gusztáv
Igen és szeretné kérni, hogy mivel frakció előterjesztés – csak saját maga jegyzi – és Albert
képviselő úr adta mint külső képviselő az egyik felét az arányosításra, saját maga pedig a Dob
utcának a Rottenbiller utcáig történő meghosszabbításnak felújítását javasolta.
A módosító indítványt a frakció minden tagja támogatta, de szeretné kérni, hogy a módosító
indítványukat válasszák ketté és ily módon külön szavazzanak a Dob utca felújításáról és
külön szavazzanak az arányosításra tett javaslatról, amelyet mint hallották nem fogadott el az
előterjesztő – de reménykedik abban, hogy legalább három percig állni fog az ígéret az
asztalkörül és akkor megszavazzák a felújítást.
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Gergely József
Kecskés képviselő úr javaslata szerint a benyújtott módosító indítványról két részben
szavaznak.
Szavazásra teszi fel a módosító indítvány első részét az előterjesztés 2. pontjára vonatkozóan
– amellyel az előterjesztő is egyet ért.

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

287/2008.(VI. 16.) számú határozat:
Kecskés Gusztáv módosító indítványáról a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának 2009-2018-ig terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési programja
című előterjesztéshez –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott – Kecskés Gusztáv
módosító indítványát a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának 2009-2018-ig terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési
programja című előterjesztéshez az alábbiak szerint:

Az előterjesztés 2. pontja (Európa Belvárosa projekt megvalósítása) kiegészül az
alábbi új sorral:
“ …
- Dob utca felújítása (Rottenbiller utcáig)”

Gergely József
Szavazásra teszi fel a módosító indítvány második részét az előterjesztés 4. pontjára
vonatkozóan – amellyel az előterjesztő nem értett egyet.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 7 igen 12 nem 2 tartózkodás.

288/2008.(VI. 16.) számú határozat:
Kecskés Gusztáv módosító indítványáról a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzatának 2009-2018-ig terjedő időszakra vonatkozó
fejlesztési programja című előterjesztéshez –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – Kecskés Gusztáv
módosító indítványát a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának 2009-2018-ig terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési
programja című előterjesztéshez az alábbiak szerint:

Az előterjesztés 4. pontja (Erzsébetváros rehabilitációs programja) az alábbiak
szerint módosul:
 Belső-Erzsébetváros rehabilitációja, önkormányzati és

vegyes tulajdonú, lakóházak rehabilitációja,
revitalizációja, 550 000 ezer Ft,

 Középső-Erzsébetváros lakóépületek rehabilitációja 400.000 ezer Ft,
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 Külső-Erzsébetváros lakóépületek rehabilitációja 400.000 ezer Ft.
Gergely József
A következő módosító indítványt Vattamány Zsolt – Berki Béla – Deutsch-Für Tamás
képviselő urak tették, amelyet az előterjesztő nem fogadott el.
Kérdezi, a módosító indítvány benyújtókat, hogy kívánnak-e indokolni.

Vattamány Zsolt
Először is azt szeretné mondani, hogy nagyon sok mindenben egyetért azzal, amit a
Polgármester úr elmondott az előbb. Tehát a rehabilitáció szükségességével teljesen
egyetértenek, támogatták az Európa Belvárosa projektet is, az sem egy kis tétel. Abban is
egyetértene, hogy nyúljanak a saját zsebükbe, vegyenek fel hitelt, vagy adjanak ki hitelt –
mindegy – inkább erre, mint sportcsarnokra.
Azért felszeretné hívni a figyelmet, hogy ehhez az előterjesztéshez itt négy oldalt kaptak egy
másfél oldalas melléklettel, ami az előterjesztés négy oldalából lett kimásolva, és bizottságok
nem is tárgyalták. Az a javaslatuk, hogy a fejlesztési programot dolgoztassa ki a
Polgármester, hozza vissza, és hogyha egy korrekt programot kapnak, akkor azt támogatni
fogják.
Az a javaslatuk, hogy ez a program legyen kidolgozva, mert ez nem program.

Hunvald György
Még egyszer mondja, hogy programként szerepel ez, tehát program. Ennek vannak elemei,
maga az előterjesztés is tartalmaz az egyik határozatban egy mondatot, hogy különös
tekintettel és felsorol, ezek részelemek. Ezek a részelemek kerülnek először kidolgozásra és
ezekből nem mindegyik, persze mert nem mindegyik igényel külön döntést, de az olyan
nagyobb horderejűek, mint például Belső-Erzsébetváros rehabilitációja, mint
programelemként be fog kerülni.
A program maga ez az egész, tehát ennél több azt gondolja, hogy egy döntéshez nem kell.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet az előterjesztő nem fogadott el.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 5 igen 13 nem 1 tartózkodás.

289/2008.(VI. 16.) számú határozat:
Vattamány Zsolt – Berki Béla – Deutsch-Für Tamás módosító indítványáról a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2009-2018-ig terjedő időszakra
vonatkozó fejlesztési programja című előterjesztéshez –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – Vattamány Zsolt –
Berki Béla – Deutsch-Für Tamás módosító indítványát a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2009-2018-ig terjedő időszakra
vonatkozó fejlesztési programja című előterjesztéshez az alábbiak szerint:
Új határozati javaslat:
Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Polgármester Erzsébetváros 2009.-2018. időszakra szóló fejlesztési
programot dolgoztassa ki, és a Képviselő-testület következő rendes ülésére
terjessze elő.
Felelős: Hunvald György polgármester
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Határidő: következő rendes képviselő testületi ülés
Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, az elfogadott módosító
indítvánnyal együtt.

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

290/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2009-2018-ig

terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési programjáról –

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata úgy dönt, hogy

1. Erzsébetváros fejlesztési programjával 2009-2018. időszakra, az előterjesztés
valamint az 1. számú melléklet szerint, egyetért. A program forrásaként 10
milliárd Ft keretösszegben fejlesztési célú hitelt vesz fel, vagy fejlesztési célú
kötvényt bocsát ki;

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetés terhére maximum
2,8 milliárd Ft értékben hitel, vagy kötvény fedezettel a fejlesztési program
végrehajtására a mellékletben szereplő feladatokra, különös tekintettel Belső-
Erzsébetváros rehabilitációja, az Erzsébetvárosi Általános Iskola és
Informatikai Szakközépiskola Kertész utcai épületének felújítása, a Baross
Gábor Általános Iskola épületének felújítása, a Róth Miksa Emlékház és
Gyűjtemény udvari épületének felújítása, Európa Belvárosa Program illetve a
2010. évi fejlesztések előkészítésére, terveztetésére kötelezettséget vállaljon;

3. felhatalmazza a polgármestert, a program végrehajtási ideje alatt a
közbeszerzést igénylő eljárások lefolytatására;

4. felkéri a polgármestert a program kölcsön forrásból – hitel vagy kötvény
kibocsátás – történő finanszírozásához szakértői vélemény beszerzésére a
Corvinus Egyetem megbízásával.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

3. napirendi pont:
A szakértői javaslattal kiegészített, antiszegregációs tervet tartalmazó Integrált
Városfejlesztési Stratégia végleges változata
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Hunvald György
Nem az előterjesztést szeretné kiegészíteni, de szeretne minden képviselőt meghívni szerdán
11 órára a Százház utcába, mert az első kapavágás kezdődik az új sportközpont építésével
kapcsolatban. Azt gondolja, hogy pont úgy csinálnak ahogy döntöttek, tehát eldöntötték, hogy
sportcsarnokot építenek, tehát a sportcsarnok a kerület örömére és javára megépül, az előbbi
döntésükkel pedig egy nagyon-nagyon jó döntést hoztak, természetesen azok akik “igen”-nel
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szavaztak azok részesei ennek az örömnek.

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

Ádler György
Zavarban volt, mert először azt hitte, hogy érti ezt a napirendi pontot, de mivel szakértői
javaslatról beszélnek, ami már egy elfogadott tervnek a része, amelyet nem szeretne
meggátolni, amely fel sem merül. Azt sajnálja, hogy a Bizottság nem tárgyalta, hiszen úgy
gondolja, hogy a szakmai bizottság előtt egy csomó hibát ki lehetett volna benne javítani,
rengeteg tévedés van. Nem tudja, hogy ki olvasta ezt a szakértői véleményt az előkészítők
részéről, de nagyon sok hiba van benne – nem kívánja felsorolni, de például olyanok vannak
benne, hogy a vállalkozói alapon megvalósuló Madách Sétány, amit már négy éve nem
tárgyalnak, a Gozsdu udvar reméli rövidesen átadásra kerül, de mondhatná a saját körzetében
lévő Garay téri bevásárló központ és apartman, nem tudja mit szólnának hozzá, hogyha 70-80
vagy éppen 90 négyzetméterben lakó tulajdonosok, hogy ledegralálják őket. Mondhat még
egy csomó mindent ebből, tehát azt sajnálja, hogy nem tárgyalta a Bizottság, nem beszéltek
erről.
Az utolsó részére vonatkozik még egy, egy felállítandó monitoring bizottság, amely számára
érdekes dolog, jó lenne, hogyha meg lehetne valósítani, de semmiféle elképzelésről nem
beszéltek. Tehát azt hiányolja, hogy a szakmai bizottság nem tudja ezt tárgyalni – nem
szeretné meggátolni, csak a saját véleményét mondta el.

Gerenday Ágnes
Saját maga is azt szeretné kérni az előterjesztőtől, hogy néhány szóban azért vázolja ezt, majd
valóban a fogalom és ez az elnevezés, azt hiszi, hogy akik nem itt ülnek és nem ismerhetik az
anyagot, azoknak egy kicsit egy kicsit furcsa meghatározhatatlan fogalom. Saját maga mindig
arra törekszik, hogy tiszteljék annyira az Erzsébetváros televízió nézőit is, akik nézik az
ülésről készült felvételeket, legalább tudják, hogy miről beszélnek, miről van szó.

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

Hunvald György
Az integrált városfejlesztési stratégiáról áprilisban döntöttek, amely egy pályázaton való
indulás, ahol az Önkormányzat a Városfejlesztés Zrt. integrált városfejlesztési stratégiájával
pályázik. Ez gyakorlatilag a Belső-Erzsébetvárosnak egy kisebb területét, több tömbjét átfogó
fejlesztési elképzelés.
Szívesen válaszol, de kérdezi, hogy melyik része érdekli a Képviselő asszonyt a stratégiában?

Gerenday Ágnes
Nem erre gondolt, valahogy másképp gondolta, mert így nehéz elképzelni.

Hunvald György
Elnézést kér, de az ülésen nem beszélgetnek nehéz egyébként egy 70 oldalas stratégiából
pontosan nem meghatározva idézni egy percben egy meg nem határozott területre.
Elmondta, hogy ez arról szól, hogy van a Kazinczy - Király utca és egy nagyobb terület
körbehatárolva, aminek az integrált városfejlesztési stratégiáját elfogadta a Testület áprilisban,
és most pedig az az óta megérkezett szakértői javaslatokkal együtt fogadják el az integrált
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városfejlesztési stratégiát – és senkit nem szegregálnak, azért ami.

Gergely József
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 1 tartózkodás.

291/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- A szakértői javaslattal kiegészített, antiszegregációs tervet tartalmazó Integrált
Városfejlesztési Stratégia végleges változatáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy elfogadja a szakértői javaslatokkal kiegészített,
antiszegregációs tervet is tartalmazó Integrált Városfejlesztési Stratégia végleges
változatát.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

4. napirendi pont:
A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című
pályázaton való indulás (ÁROP – 3.A.1.)
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

Megadja a szót az előterjesztőnek.

Hunvald György
Ez ma már a sokadik előterjesztés, amely pályázaton való részvételről szól.

Gergely József
Megjegyzi, hogy az elhangzott megjegyzés szerint is ez a pályázat a “Mosoly Hivatal”
erősítésére szolgál.

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

292/2008.(VI. 16.) számú határozat:
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- A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című
pályázaton való indulásról (ÁROP - 3.A.1.) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy indul az ÁROP-3.A.1. szám alatt az Államreform
operatív program keretében meghirdetett “A polgármesteri hivatalok
szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban”című pályázaton és felkéri a
polgármestert a pályázat határidőre történő benyújtására, valamint a szükséges
önrész költségvetésben történő biztosítására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 17.

5. napirendi pont:
Civil Bázis program
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek.

Hunvald György
Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést, csak most mondja el, hogy elfogadja azt a
módosító indítványt, amely arról szól, hogy amennyiben a Szövetkezet az ingatlan
birtokbavételétől számított egy éven belül "beköltözhető állapotba hozásnak" nem tesz eleget,
az Önkormányzat a megállapodást azonnali hatállyal felmondja, azzal hogy az esetleges
részleges felújításhoz kapcsolódó számlával igazolt indokolt költségeket – amelyet
természetesen előzetesen a Gazdasági Bizottsággal kell jóváhagyatni - az Önkormányzat
megtéríti.

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

Vattamány Zsolt
Csak hogy elhangozzék az ismertetett módosító indítványt ők nyújtották be, köszönik, hogy
Polgármester úr elfogadja.

Hunvald György
Megjegyzi, hogy ez egy mosolygós utolsó ülés ebben az évadban, mert sok mindent elfogad.

Gerenday Ágnes
Azt szeretné kérdezni, mivel után nézett kíváncsiskodva ennek a LOKÁL Szociális
Szövetkezetnek, amelyet egyetlen helyen talált meg az Interneten, amikor bejelentkezik egy
szervezetként, amúgy nem tudnak róla bővebben semmit sem, mert például a Gang-ról még
ennyit sem. Tehát csak annyit szeretne tudni, hogy a tevékenységük milyen jellegű, mert a
civil mozgalmak, mint olyanok saját magának szimpatikusak, mint olyanok, csak hogy akkor
milyen jellegű segítséget, vagy milyen jellegű működést tudnak hozzájuk kapcsolni
Erzsébetvárosban.

Gergely József
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Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót az előterjesztőnek válaszadásra.
Hunvald György
Erzsébetvárosban civil központ tevékenységet, a szociális szektor bővítését,
környezettudatossági program, közösségfejlesztés, amiket ők vállalnak, több más civil
szervezettel együtt, és ha a mai döntésük megvan, akkor felújítási pályázat, mert kiírtak egy
pályázatot, ahol részt tudnak venni.

Gergely József
Az előterjesztéshez egy módosító indítvány érkezett, amelyet az előterjesztő elfogadott.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

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

293/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Vattamány Zsolt – Berki Béla – Deutsch-Für Tamás módosító indítványáról a Civil
Bázis program című előterjesztés határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott - Vattamány Zsolt – Berki
Béla – Deutsch-Für Tamás módosító indítványát a Civil Bázis program című
előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak szerint:

A határozati javaslat 1. pontjának első francia bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
.......beköltözhető állapotba hoz, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a
Szövetkezet az ingatlan birtokbavételétől számított egy éven belül
"beköltözhető állapotba hozásnak" nem tesz eleget, az Önkormányzat a
megállapodást azonnali hatállyal felmondja, azzal hogy az esetleges részleges
felújításhoz kapcsolódó számlával igazolt indokolt költségeket az
Önkormányzat a Szövetkezet számára megtéríti,

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, 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 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.

294/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Civil Bázis programról -

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

1. elindítja a „Civil Bázis” programot, melynek keretében együttműködési
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megállapodást köt a LOKÁL Szociális Szövetkezettel az alábbi feltételek
szerint:
- használatba kapja a VII. Csányi utca 5. szám alatt ingatlant, melyet saját
költségén beköltözhető állapotba hoz azzal a feltétellel, hogy amennyiben a
Szövetkezet az ingatlan birtokbavételétől számított egy éven belül
"beköltözhető állapotba hozásnak" nem tesz eleget, az Önkormányzat a
megállapodást azonnali hatállyal felmondja, azzal hogy az esetleges
részleges felújításhoz kapcsolódó számlával igazolt indokolt költségeket az
Önkormányzat a Szövetkezet számára megtéríti,

- csak és kizárólag az előterjesztésben meghatározott célra használhatja az
ingatlant,

- az együttműködés határozatlan időre szól,

- a támogatás mindenkori összegét az éves költségvetési rendeletben határozza
meg a Képviselő-testület;

2. felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. július 1.

6. napirendi pont:
Tom Lantos emlékének megörökítése, emlékpark elnevezése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Hunvald György
Azt gondolja, hogy az előterjesztésben minden benne van, amit erről szeretne mondani.
Nagyon örül Kecskés Gusztáv úr módosító indítványának, de Teller Edéről elnevezni most
ennek az előterjesztésnek a keretében véleménye szerint méltatlan lenne. Tehát ha Teller
Edéről szeretne elnevezteti bármit is – aki egy kiváló magyar volt -, azt mindig önálló
előterjesztésben kellene benyújtani, nem pedig egy előterjesztés módosításában, amelyről azt
gondolja, hogy így illendő.

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

dr. Kecskés Gusztáv
Köszöni az illemtanról szóló leckét, köszöni nagyon hasznos volt, cserébe saját maga is adna
egy leckét. Tehát ez úgy működik, hogyha nagyon illendőek akarnak lenni és kerületi
konszenzussal javaslatot tenni, hogyha egy elhunyt világszerte ismert személlyel kapcsolatban
javaslatot tesznek, akkor leülnek, és a társadalmi egyezséget és konszenzust hoznak létre, nem
pedig meglepik az ellenzéket a javaslatukkal, anélkül, hogy valóban a konszenzusteremtésnek
a szándéka meglenne. Tehát amikor leültek és kitalálták, hogy Tom Lantos, akkor
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megkérdezhették volna előtte őket is, mert akkor ők is elmondták volna, hogy nagyon jó hogy
Tom Lantos eszükbe jutott, nagyon jó teret egy amerikai személyiségről elnevezett
Erzsébetvárosban, nekik Teller Ede jut elsőként eszükbe, és másodiknak esetleg Tom Lantos,
de eddig nem sikerült eljutniuk a kölcsönös villámtudás hiánya miatt. Most itt vannak abban a
helyzetben, hogy van egy javaslata az ellenzéknek, ami arra vonatkozik, hogy Teller Ede,
akinek az érdemeit nyilvánvalóan az előterjesztésben elmondta, javaslatai nemcsak
fizikusként hanem tanácsadóként, Ronald Regan mellett járult hozzá ahhoz, hogy a keleti
blokk fellazult és Magyarországnak is új társadalmi berendezkedése lett.
Az előterjesztést a múlt héten ismerték meg, még úgymond egy kompromisszumos kísérlete
is az utolsó pillanatban hajlandónak mutatkoztak, annak ellenére, hogy az
együttgondolkodásra senki nem kérte fel őket. Most viszont a szemükre vetik, hogy miért
nem tudnak itt együtt érezni az előterjesztést benyújtókkal – ezért.

Prof. Dr. Hahn György
Az nem indok, hogy valaki megszülte a hidrogénbombát, hogy azért valakinek a VII.
kerületben kellene elnevezést adni. Ide járt iskolába, akkor azt kellett volna javasolni, hogy az
Evangélikus Gimnázium melletti teret nevezzék el róla, ezt támogatta volna – ha ezt a
javaslatot terjesztik elő legközelebb támogatást fog nála is találni.

Vattamány Zsolt
Természetesen támogatják a Tom Lantos emlékének megörökítését és emlékpark elnevezését.
Egy apró kérdése lenne. Itt a Király utca és Kazinczy utca sarkán szóban forgó terület csak
ideiglenes lett játszótérré és zöldterületté nyilvánítva – ez az előterjesztés jelenti-e azt, hogy
ez a funkció majd véglegesítődik.

Gerenday Ágnes
Szeretné ha azt az előterjesztő tudná indokolni, mivel keresik azokat a kerületi személyeket,
akiket úgy örökítenének meg az utókor számára, hogy valamilyen vonatkozása van a VII.
kerülettel. Erre hangzott el most ilyen magánbeszélgetés a napirendi vitán kívül, hogy Teller
Edéről tudják, hogy a Fasori Gimnázium tanulója volt.
Tehát szeretné kérni, hogy esetleg a közvélemény megnyugtatására valaki ismertetné azt,
hogy Tom Lantos itt lakott-e a családjával, van-e konkrétan még azon túl, hogy neki van egy
nemzetközi szerepe, van-e vonatkozása a VII. kerülettel. Volt egy indok, amikor az előző
esztendőben más valakinek, nem meri kimondani a nevét, mert Hahn úr akkor egy igen
csúnya jelzőt kezd el, és akkor is kérték, hogy mindenki tartóztassa meg magát az üléseken az
ilyen egyéni indulataitól. Tehát volt már egyszer egy olyan indok, hogy olyan valakinek ne
állítsanak emléket, akinek nincs köze a kerülethez. Nyilván, hogy egy író ember meg egy
politikus ember más kategória, csak azért kérdezi, hogy nyilván utána néztek amikor ez az
előterjesztés sorra került, hogy Tom Lantosnak van-e kerületi vonatkozása.

Gergely József
Prof. Dr. Hahn György képviselő úr személyes érintettség címén kért szót.

Prof. Dr. Hahn György
Nem azt mondta, hogy nincs kerületi érintettsége, hanem azt mondta, hogy gyilkos volt.

Gergely József
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót az előterjesztőnek válaszadásra.
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Hunvald György
Erről az a véleménye, hogy nem gondolja, hogy a Hernád vagy a Szinva folyó itt folyt
keresztül a VII. kerületen mégis van utca elnevezve róla. Ha azt tekintik szabálynak, hogy
csak arról lehet elnevezni a kerületben bármit is, aki itt lakott, itt élt, itt alkotott egy dolog.
Nem a díszpolgári címre javasolta, mert a díszpolgári cím adományozásánál egy feltétel az,
hogy valami maradandót alkosson. Azt gondolja, hogy a nemrég elhunyt Tom Lantos olyan
kiemelkedő ember volt, és nemcsak Amerika, Magyarország, hanem az egész világpolitikát
tekintve, hogy megérdemli azt, hogy egy teret elnevezzenek róla. Ezzel lehet egyetérteni vagy
nem egyetérteni, majd most mindenki megteheti a szavazatával.
Visszatérve Kecskés képviselő úr hozzászólására, valóban lehet egyeztetni előterjesztést, de
azt ahhoz be kell nyújtani, ha most végignézi az előterjesztéseket lát Kecskés úr által
benyújtott előterjesztést, utcai illemhelyek tárgyában pályázat kiírása. Nem volt egyeztetés
erről. Tehát azt javasolja, hogy a Teller Edéről szóló előterjesztést, önálló előterjesztésként
nyújtsa be, és akkor üljenek le erről beszélni, a frakciók, Képviselő-testület tagjai. Azt kéri
egyébként pont Teller Ede miatt, hogy érdemes lenne ezt a módosító indítványt visszavonni,
mert tényleg egy módosító indítvánnyal nem szabad ilyen horderejű kérdést elintézni.

Gergely József
Az előterjesztéshez egy módosító indítvány érkezett, amelyet az előterjesztő nem fogadott el.
A módosító indítvány benyújtója, már indokolt ugyan, de még egyszer megadja a szót.

dr. Kecskés Gusztáv
Mint előterjesztő még egyszer válaszolhat.
Csak azt szeretné összefoglalni, hogy mivel a Polgármester úr nehezményezte, hogy az
előterjesztéseknél nincs egyeztetés, pontosan ugyanez volt a saját maga problémája is, mert ha
lett volna egyeztetés, akkor nem módosító indítványként került volna be a javaslat. Egyébként
meg fogja tenni, mert többen is közölték, hogy hozza vissza szeptemberben. Nyilvánvalóan
szeptemberben megnézi, és akkor nem azt nézi, hogy három perc, hanem azt, hogy három
hónapig sikerül-e tartani ezeket az ígéreteket, amik itt elhangzottak. Ebben a kialakult, hogy
úgy mondja politikai helyzetben sokkal jobbnak tartaná, hogyha visszavonnák az
előterjesztést vagy döntene a Testület arról, hogy vonják vissza a napirend tárgyalását, és
szeptemberben két önálló indítványként tárgyalnák, szerencsére vannak még ilyen
emlékparkokra lehetőség mások részére is. Tehát az összes frakció javaslatát meghallgatva
lehetne egy akár közös előterjesztést is benyújtani.
Részéről ez az a gesztus, amit most tud javasolni az előterjesztést benyújtók felé.

Gergely József
Az előterjesztő nem kívánja ismételten kifejteni véleményét, hogy miért nem fogadja el a
módosító indítványt, melyet szavazásra tesz fel.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 5 igen 13 nem 3 tartózkodás.

295/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Kecskés Gusztáv módosító indítványáról a Tom Lantos emlékének megörökítése,
emlékpark elnevezése című előterjesztés határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-



22/65

testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Kecskés Gusztáv
módosító indítványát a Tom Lantos emlékének megörökítése, emlékpark
elnevezése című előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak szerint:

Az előterjesztés kiegészül az alábbi új, 3. határozati javaslattal:
"1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Lövölde téren kialakított díszparkot (Lövölde tér VII.
kerületi oldalán) a világhírű fizikusról, kerületünk diákjáról Teller Ede
emlékparkra nevezi el.
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért a Teller Ede emlékének megörökítésére vonatkozó tervekkel.
3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Lövölde tér erzsébetvárosi oldalán (hrsz. 33530)
kialakított, köz számára részlegesen megnyitott zöldterület elnevezése Teller Ede
emlékpark legyen, és felkéri a polgármestert az ehhez szükséges intézkedések
megtételére."

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 4 tartózkodás.

296/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Tom Lantos emlékének megörökítése, emlékpark elnevezéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. egyetért a Tom Lantos emlékének megörökítésére vonatkozó tervekkel, az
előterjesztésben foglaltakkal;

2. úgy dönt, hogy a Király utca - Kazinczy utca sarkán, a Király utca 23. és
Kazinczy utca 55. által határolt, 34161 helyrajzi számú ingatlan egy részén
kialakított, köz számára részlegesen megnyitott zöldterület elnevezése Tom
Lantos emlékpark legyen és felkéri a polgármestert az ehhez szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Hunvald György polgármester úrnak.
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7. napirendi pont:
Közoktatási intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Devosa Gábor
Azt szeretné jelezni, hogy a következő napirendi pontok során közel 50 darab szavazást
fognak megejteni, úgyhogy a Képviselő-testület odafigyelését kéri – ezek törvényi
kötelezettségeik.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

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

Prof. Dr. Hahn György
Amióta egy „D” nevezetű alpolgármester került ide a kerületi oktatási vonalának az élére
azóta tucatjával vannak véleménye szerint teljesen felesleges szavazások. Kéri az
Alpolgármester urat, hogy szíveskedjék valamilyen javaslatot tenni, hogy ne kelljen ezekben
az ügyekben egyenként intézkedni, illetve szavazni.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

297/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról Alsóerdősori Általános
Iskola és Gimnázium -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) 2008. augusztus 01. napjával a melléklet szerint Alsóerdősori Általános
Iskola és Gimnázium a sajátos nevelési igényű gyermekek körének
meghatározásával, érettségi vizsgáztatással, iskolai könyvtárral, a felvehető
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tanulók maximális létszámának részletezésével módosított, egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

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: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2008. június 16.

Az Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 2. számú melléklete

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

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

298/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról Baross Gábor Általános
Iskola -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) 2008. augusztus 01. napjával a melléklet szerint a Baross Gábor Általános
Iskola a sajátos nevelési igényű gyermekek körének meghatározásával, a
felvehető maximális tanulói létszámmal, iskolai könyvtárral módosított,
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

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: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2008. június 16.

A Baross Gábor Általános Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirata a jegyzőkönyv 3. számú melléklete
Hunvald György
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Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

299/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról Erzsébetvárosi Általános
Iskola és Informatikai Szakközépiskola -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) 2008. augusztus 01. napjával a melléklet szerint az Erzsébetvárosi Általános
Iskola és Informatikai Szakközépiskola a sajátos nevelési igényű gyermekek
körének meghatározásával, érettségi vizsgáztatással, iskolai könyvtárral, a
felvehető maximális tanulói létszámának részletezésével, a megszerezhető
szakképesítések megnevezésével és OKJ számukkal módosított, egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

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: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2008. június 16.

Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Baross módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 4. számú melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

300/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról Janikovszky Éva Általános
Iskola és Gimnázium -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) 2008. augusztus 01. napjával a melléklet szerint a Janikovszky Éva Általános
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Iskola és Gimnázium sajátos nevelési igényű gyermekek körének
meghatározásával, érettségi vizsgáztatással, iskolai könyvtárral, a felvehető
tanulók maximális létszámának részletezésével módosított, egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

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: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2008. június 16.

A Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 5. számú melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

301/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról Magyar-Angol
Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) 2008. augusztus 01. napjával a melléklet szerint a Magyar-Angol
Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola telephellyel,
sajátos nevelési igényű gyermekek körének meghatározásával, iskolai
könyvtárral, a felvehető tanulók maximális létszámának részletezésével, a
magyar, mint idegen nyelvvel, angol célnyelvű két tannyelvű oktatással
módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

2.) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Magyar-Angol
Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirítát írja alá, adja ki és küldje meg a
jogszabályban meghatározott intézmények részére.
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Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2008. június 16.

A Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 6. számú melléklete

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

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

302/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról Erzsébetvárosi Nevelési
Tanácsadó -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) 2008. augusztus 01. napjával a melléklet szerint az Erzsébetvárosi Nevelési
Tanácsadó működési területének részletezésével egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát elfogadja;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

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: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2008. június 16.

Az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirata a jegyzőkönyv 7. számú melléklete

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

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

303/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról Bóbita Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
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testülete

1.) 2008. augusztus 01. napjával a melléklet szerint a Bóbita Óvoda felvehető
gyermekek maximális létszámával és a sajátos nevelési igényű gyermekek
körének meghatározásával módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát elfogadja;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

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: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2008. június 16.

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

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 8. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

304/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról Brunszvik Teréz Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) 2008. augusztus 01. napjával a melléklet szerint a Brunszvik Teréz Óvoda
felvehető gyermekek maximális létszámával és a sajátos nevelési igényű
gyermekek körének meghatározásával módosított, egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát elfogadja;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

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: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2008. június 16.

A Brunszvik Teréz Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
jegyzőkönyv 9. számú melléklete
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Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 9. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

305/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról Csicsergő Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) 2008. augusztus 01. napjával a melléklet szerint a Csicsergő Óvoda sajátos
nevelési igényű gyermekek körének meghatározásával módosított, egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

2.) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Csicsergő Óvoda sajátos
nevelési igényű gyermekek körének meghatározásával módosított, egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2008. június 16.

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

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 10. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

306/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról Dob Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) 2008. augusztus 01. napjával a melléklet szerint a Dob Óvoda sajátos nevelési
igényű gyermekek körének meghatározásával módosított, egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát elfogadja;
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Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

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: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2008. június 16.

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

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 11. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

307/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról Kópévár Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) 2008. augusztus 01. napjával a melléklet szerint a Kópévár Óvoda sajátos
nevelési igényű gyermekek körének meghatározásával módosított, egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

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: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2008. június 16.

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

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 12. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

308/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról Magonc Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) 2008. augusztus 01. napjával a melléklet szerint a Magonc Óvoda felvehető
gyermekek maximális létszámával és a sajátos nevelési igényű gyermekek
körének meghatározásával módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát elfogadja;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

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: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2008. június 16.

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

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 13. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

309/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról Nefelejcs Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) 2008. augusztus 01. napjával a melléklet szerint a Nefelejcs Óvoda felvehető
gyermekek maximális létszámával és a sajátos nevelési igényű gyermekek
körének meghatározásával módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

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

Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2008. június 16.

A Nefelejcs Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
jegyzőkönyv 14. számú melléklete

8. napirendi pont:
Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok számának
meghatározása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

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

Ripp Ágnes
Az Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

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, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

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

310/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról 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
tanulócsoport számát 20-ban, a napközis csoportok számát 6-ban határozza
meg;

2. engedélyezi az átlaglétszámtól való eltérést;
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3. engedélyezi az 1., a 2. évfolyam, a 7./k., a 8/a., valamint a 9. évfolyam
osztályaiban a maximális létszámtól való eltérést.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.

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

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

311/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. az Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium tanulócsoport számát 28-
ban, a napközis csoportok számát 15-ben határozza meg;

2. engedélyezi az átlaglétszámtól való eltérést;

3. engedélyezi a 3/b., 4/b., és 4/c. osztályokban a maximális létszámtól való
eltérést.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.

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

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

312/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskola -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
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testülete

1. az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola
tanulócsoport számát 27-ben, a napközis csoportok számát 7-ben határozza
meg;

2. engedélyezi az átlaglétszámtól való eltérést;

3. engedélyezi a 11/b., és 1. évfolyam osztályaiban a maximális létszámtól való
eltérést.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

313/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Baross Gábor Általános Iskola -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Baross Gábor Általános Iskola tanulócsoport számát 16-ban, a napközis
csoportok számát 9-ben határozza meg;

2. engedélyezi az átlaglétszámtól való eltérést.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

314/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
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1. a Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium tanulócsoport számát 17-
ben, a napközis csoportok számát 9-ben határozza meg;

2. engedélyezi az átlaglétszámtól való eltérést.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.

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

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

315/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Brunszvik Teréz Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Brunszvik Teréz Óvoda csoportszámát 4-ben határozza meg;

2. engedélyezi az átlaglétszámtól való eltérést.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.

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

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

316/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Csicsergő Óvoda -

1. a Csicsergő Óvoda csoportszámát 8-ban határozza meg;

2. engedélyezi az átlaglétszámtól való eltérést.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 8. pontját, felhívja a figyelmet,
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hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

317/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Nefelejcs Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Nefelejcs Óvoda csoportszámát 7-ben határozza meg;

2. engedélyezi az átlaglétszámtól való eltérést.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 9. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

318/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Dob Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Dob Óvoda csoportszámát 5-ban határozza meg;

2. engedélyezi az átlaglétszámtól való eltérést.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 10. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

319/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Kópévár Óvoda -
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Kópévár Óvoda csoportszámát 8-ban határozza meg;

2. engedélyezi az átlaglétszámtól való eltérést;

3. engedélyezi a I. és III. csoportszám maximális létszámtól való eltérését.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 11. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

320/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Bóbita Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Bóbita Óvoda csoportszámát 5-ben határozza meg.

2. engedélyezi az átlaglétszámtól való eltérést.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 12. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

321/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Magonc Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
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1. aMagonc Óvoda csoportszámát 8-ban határozza meg.

2. engedélyezi az átlaglétszámtól való eltérést.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 13. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

322/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. 2008. szeptember 01-től az Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium
engedélyezett álláshelyének számát feladatnövekedés miatt 92 főben állapítja
meg;

2. az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 1 154 eFt-tal, járulék
előirányzatát 369 eFt-tal megemeli.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.

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

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

323/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Janikovszky Éva Általános Iskola -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
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testülete

1. 2008. szeptember 01-től a Janikovszky Éva Általános Iskola engedélyezett
álláshelyének számát feladatnövekedés miatt 57,5 főben állapítja meg;

2. az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 1 489 eFt-tal, járulék
előirányzatát 476 eFt-tal megemeli.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 15. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

324/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó
Szakiskola-

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. 2008. szeptember 01-től a Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és
Vendéglátó Szakiskola engedélyezett álláshelyének számát, feladatcsökkenés
miatt 71 főben állapítja meg;

2. az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 478 eFt-tal, járulék
előirányzatát 153 eFt-tal csökkenti.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 16. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

325/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Baross Gábor Általános Iskola -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
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testülete

1. 2008. szeptember 01-től a Baross Gábor Általános Iskola engedélyezett
álláshelyének számát, feladatcsökkenés miatt 68,5 főben állapítja meg;

2. az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 239 eFt-tal, járulék
előirányzatát 76 eFt-tal csökkenti.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 17. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

326/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskola -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. 2008. szeptember 01-től az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskola engedélyezett álláshelyének számát, feladatcsökkenés miatt
105 főben állapítja meg;

2. az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 957 eFt-tal, járulék
előirányzatát 306 eFt-tal csökkenti.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 18. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

327/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Bóbita Óvoda -
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. 2008. szeptember 01-től a Bóbita Óvoda engedélyezett álláshelyének számát,
feladatcsökkenés miatt 20,5 főben állapítja meg;

2. az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 1 552 eFt-tal, járulék
előirányzatát 497 eFt-tal csökkenti.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 19. pontját.

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

328/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásával kapcsolatos feladatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mivel a megszűnő státuszokon foglalkoztatott közalkalmazottak
önkormányzati fenntartású intézményekben való további alkalmazására az
ellátandó feladat hiányában nincs lehetőség, ezért engedélyezi az
intézményvezetőknek a felmentetésekkel kapcsolatos munkáltatói feladatok
elvégzését.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 20. pontját.

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

329/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásával kapcsolatos feladatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, felkéri a polgármestert, hogy a felmentésekkel kapcsolatos költségvetési
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kiadások összegére végeztessen számításokat, majd a végrehajtást követően, a
költségvetési törvényben foglaltak alapján nyújtson be pályázatot a
létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás
igénylésével a MÁK-hoz.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30.

9. napirendi pont:
Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó Szervezeti Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

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

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, 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 23 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 0 tartózkodás.

330/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó Szervezeti Működési Szabályzatának
jóváhagyásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó (1075 Budapest, Rumbach
Sebestyén utca 10.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-ét
jóváhagyja, mely a hatályos jogszabályoknak megfelel.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot
írja alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő megküldéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

Az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Szervezeti- és Működési Szabályzata 15. számú melléklete
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10. napirendi pont:
Közoktatási megállapodás megkötése
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

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

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, 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 23 igen 0 nem 0 tartózkodás.

331/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Közoktatási megállapodás megkötéséről -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pesti Magyar Színházzal közoktatási megállapodást köt és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

11. napirendi pont:
Javaslat az Erzsébetváros Díszpolgára cím és a “Pro Urbe Erzsébetváros” díj 2008.évi
adományozását előkészítő “ad hoc” bizottságok létrehozására
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Devosa Gábor
A személyi javaslatoknál a tavalyi javaslatot szeretné megismételni, név szerint a következők:
Díszpolgári cím adományozására ad hoc bizottság: Gál képviselő úr, Gerenday képviselő
asszony, Koromzay alpolgármester asszony, Ripp képviselő asszony.
Pro Urbe Erzsébetvárosért díj adományozására ad hoc bizottság: Gál képviselő úr, Gerenday
képviselő asszony, Ripp képviselő asszony, valamint Devosa Gábor alpolgármester, és
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természetesen van egy a rendeletből adódó kötelezettségük a civil szervezetek képviseletére
delegált személy – ha jól tudja – Iván Géza úr.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

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

332/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros Díszpolgára cím 2008. évi adományozását előkészítő "ad hoc"
bizottság létrehozására vonatkozó javaslatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
2008. évben átadásra kerülő díszpolgári címek adományozására tett javaslatok
elbírálásának előkészítésére 5 fővel ad-hoc bizottságot hoz létre.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

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

333/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros Díszpolgára cím 2008. évi adományozását előkészítő "ad hoc"
bizottságok tagjának megválasztásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
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megválasztja Gál Györgyöt az „Erzsébetváros Díszpolgára” cím adományozására
létrehozott ad hoc bizottságba.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, az elhangzott
javaslat szerint, 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.

334/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros Díszpolgára cím 2008. évi adományozását előkészítő "ad hoc"
bizottságok tagjának megválasztásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
megválasztja Gerenday Ágnest az „Erzsébetváros Díszpolgára” cím
adományozására létrehozott ad hoc bizottságba.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját, az elhangzott
javaslat szerint, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.

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

335/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros Díszpolgára cím 2008. évi adományozását előkészítő "ad hoc"
bizottságok tagjának megválasztásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
megválasztja Koromzay Annamáriát az „Erzsébetváros Díszpolgára” cím
adományozására létrehozott ad hoc bizottságba.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, az elhangzott
javaslat szerint, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség
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szükséges.

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

336/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros Díszpolgára cím 2008. évi adományozását előkészítő "ad hoc"
bizottságok tagjának megválasztásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
megválasztja Ripp Ágnest az „Erzsébetváros Díszpolgára” cím adományozására
létrehozott ad hoc bizottságába.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 6. pontját, az elhangzott
javaslat szerint, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.

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

337/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros Díszpolgára cím 2008. évi adományozását előkészítő "ad hoc"
bizottságok tagjának megválasztásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
megválasztja a művelődési ágazatért felelős alpogármestert az „Erzsébetváros
Díszpolgára” cím adományozására létrehozott ad hoc bizottságba.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

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

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

338/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros "Pro Urbe Erzsébetváros" díj 2008. évi adományozását előkészítő
"ad hoc" bizottság létrehozására vonatkozó javaslatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
2008. évben átadásra kerülő „Pro Urbe Erzsébetváros” díj adományozására tett
javaslatok elbírálásának előkészítésére 6 fővel ad-hoc bizottságot hoz létre.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.
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Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 8. pontját, az elhangzott
javaslat szerint, 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.

339/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros "Pro Urbe Erzsébetváros" díj 2008. évi adományozását előkészítő
"ad hoc" bizottság létrehozására vonatkozó javaslatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
megválasztja Gál Györgyöt a "Pro Urbe Erzsébetváros" díj 2008. évi
adományozására létrehozott ad hoc bizottságba.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 9. pontját, az elhangzott
javaslat szerint, 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.

340/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros "Pro Urbe Erzsébetváros" díj 2008. évi adományozását előkészítő
"ad hoc" bizottság létrehozására vonatkozó javaslatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
megválasztja Gerenday Ágnest a "Pro Urbe Erzsébetváros" díj 2008. évi
adományozására létrehozott ad hoc bizottságba.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

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

341/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros "Pro Urbe Erzsébetváros" díj 2008. évi adományozását előkészítő
"ad hoc" bizottság létrehozására vonatkozó javaslatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
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megválasztja Ripp Ágnest a "Pro Urbe Erzsébetváros" díj 2008. évi
adományozására létrehozott ad hoc bizottságba.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 11. pontját, az elhangzott
javaslat szerint, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.

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

342/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros "Pro Urbe Erzsébetváros" díj 2008. évi adományozását előkészítő
"ad hoc" bizottság létrehozására vonatkozó javaslatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
megválasztja a művelődési ágazatért felelős alpolgármestert a "Pro Urbe
Erzsébetváros" díj 2008. évi adományozására létrehozott ad hoc bizottságba.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 12. pontját, az elhangzott
javaslat szerint, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.

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

343/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros "Pro Urbe Erzsébetváros" díj 2008. évi adományozását előkészítő
"ad hoc" bizottság létrehozására vonatkozó javaslatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
megválasztja dr. Iván Gézát az Erzsébetvárosban regisztárt cilvil szervezetek
képviseletére delegált személyt, a "Pro Urbe Erzsébetváros" díj 2008. évi
adományozására létrehozott ad hoc bizottságba.

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

12. napirendi pont:
Füst Milán emlékét megörökítő tábla elhelyezése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egy módosító
indítványt is benyújtott, mégpedig a tábla szövegére vonatkozóan egy kiegészítést
szeretnének eszközölni.

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

Gerenday Ágnes
Örül ennek az előterjesztésnek, mert a ház közgyűlésén volt erről szól, ha a háznak van erre
igénye és tudnak valamit segíteni a finanszírozásban, amelyet örömmel lát, hogy ez
megvalósult.
Szeretne visszautalni az előző szavazásukra, ahol az ad hoc bizottságokat választották meg.
Aránytalanságot érzett abba, hogyha öt illetve hat fős lett a három fős ad hoc bizottság, akkor
miért nem lehetett minden frakciónak képviselője benne. Nem érti egészen, hogy a
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság nem volt erről szó, hogy legalább milyen arányok
alakuljanak ki, mert most furcsa módon a Fidesz Frakció tagjai minthogyha egy kicsit meg is
sértődtek volna, mert nem is szavaztak, de nem is igazán érti, hogy miért kerültek ki abból a
körből a saját frakciójuk nevében is képviseltessék magukat az ad hoc bizottságban.
A Füst Milán tábla elhelyezéséről szóló előterjesztésnek örül, de azért felhívná a figyelmet,
hogy a Dohány utca 63-ban is van Füst Milánnak egy illetősége, hiszen ott volt egy trafik,
amit az édesanyja vezetett hosszú ideig – nem azt javasolná, hogy most a trafiknak is emléket
állítva Füst Milánnal kapcsolatosan ott is legyen egy tábla, csak azért mondta el, hogy
legalább tudjanak arról, hogy ki mindenki élt ott és milyen vonatkozásai vannak a kerületben.

Gál György
Szeretné felhívni a Polgármester úr figyelmét, hogy az ülés vezetésére fordítson némi
figyelmet, ez a harmadik olyan eset amikor már nem a komoly dolgokkal foglalkoznak –
tehát szeretné, hogyha a Polgármester úr odafigyelne, hogy a Szervezeti- és Működési
Szabályzatban előírtakban megfelelően folyjon a testületi ülés.

Fedrid Gábor
Az előterjesztést támogatja. Azért jelentkezett hozzászólásra, hogy felhívja a Képviselő-
testület figyelmét arra, hogy Antal Imre a közelmúltban hunyt el, Erzsébetváros díszpolgára,
megilletné Őt is egy emléktábla a Damjanich utca 40-ben, ahol élt.

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

Hunvald György
Közli Fedrid úrral, hogy a legutóbbi testületi ülésen döntöttek egy rendeletről, ami
rendelkezik arról, hogy Erzsébetváros poszt humusz díszpolgárai illetve azok a sajnos elhunyt
díszpolgárok, akik a díszpolgári cím adományozása után elhunytak, azok számára a kerület
emléktáblát állít. Tehát ez a kérés a legutóbbi testületi döntés óta rendben van.
A benyújtott módosító indítványt elfogadta.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a benyújtott módosító indítványt, melyet az előterjesztő elfogadott.

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

344/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság módosító indítványáról a Füst Milán
emlékét megörökítő tábla elhelyezéséről szóló előterjesztéshez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott a Művelődési, Oktatási és
Sport Bizottság módosító indítványát a Füst Milán emlékét megörökítő tábla
elhelyezéséről szóló előterjesztéshez az alábbiak szerint:

Az emléktábla szövege az alábbira módosul:
"E HÁZBAN SZÜLETETT

FÜST MILÁN
(1888. JÚLIUS 17.- 1967. JÚLIUS 26.)

KÖLTŐ, ÍRÓ, ESZTÉTA

EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA:
ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A HÁZ LAKÓKÖZÖSSÉGE
A PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

MTA FÜST MILÁN FORDÍTÓI ALAPÍTVÁNY
2008."

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, az elfogadott módosító
indítvánnyal együtt.

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

345/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Füst Milán emlékét megörökítő tábla elhelyezéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete



51/65

1. az alábbi szövegezésű, Füst Milán emlékét megörökítő tábla Budapest, VII.
kerület Hársfa utca 6. szám alatti elhelyezésével egyetért;

E HÁZBAN SZÜLETETT
FÜST MILÁN

(1888. JÚLIUS 17.- 1967. JÚLIUS 26.)
KÖLTŐ, ÍRÓ, ESZTÉTA

EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA:
ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A HÁZ LAKÓKÖZÖSSÉGE
A PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

MTA FÜST MILÁN FORDÍTÓI ALAPÍTVÁNY
2008.

2. az emléktábla elhelyezésének költségeihez bruttó 30.000.-Ft-al az
Önkormányzat saját költségvetéséből hozzájárul.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 16.

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

13. napirendi pont:
Javaslat a Kapcsolat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés felbontására
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Koromzay Annamária
Nagyon sajnálja, hogy az Alapítvánnyal fel kell mondaniuk az együttműködési
megállapodást, de ez nem az Önkormányzat hibája, mert az Alapítvány megszűnik és ezért
kénytelenek bele menni abba, hogy az Alapítvánnyal való együttműködésüket megszűntessék
– sajnálja a Kapcsolat Alapítvány megszűnését, nagyon sokat segített a családok gyerekekkel
való kapcsolattartásában, ezt a feladatot most a Családsegítő Központ fogja átvenni.
Kéri képviselőtársait, hogy fogadják el az előterjesztést.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi Bizottság nagy sajnálattal vette tudomásul a Kapcsolat
Alapítvány megszűnésére vonatkozó törekvéseket, de tudomásul vette – tárgyalásra és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
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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 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.

346/2008.(VI. 16.) számú határozat:
-A Kapcsolat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés felbontására vonatkozó javaslatról-

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

1. 2008. június 30. napjával közös megegyezés alapján felbontja a
kapcsolattartási ügyeletre kötött szerződését a Kapcsolat Alapítvánnyal.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. június 30.

2. felkéri a polgármestert, hogy a szeptemberi testületi ülésre terjessze elő az új
szervezettel kötendő ellátási szerződés tervezetét.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30.

14. napirendi pont:
A Myrai Szent Miklós Keresztény Egyházzal kötött Együttműködési Megállapodás
kiegészítése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Koromzay Annamária
Ez az előterjesztés most azért került képviselőtársai elé, hogy a Myrai Egyház megkapja a
működési engedélyt a hajléktalan ellátásra, és ezért kéri, hogy fogadják el a határozati
javaslatot.
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Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi Bizottság az ülése időpontjában egy előterjesztés tervezetet
tudott tárgyalni, azóta ez az előterjesztés kisebb-nagyobb mértékben változott – a tervezetet
tárgyalásra és elfogadásra javasolta a Bizottság.

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

Vattamány Zsolt
Sajnos a hajléktalanok száma folyamatosan növekszik, a problémával tehát nyilvánvalóan
foglalkozni kell, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a kerület önmagában nem tudja ezt a
kérdést megoldani. Ami az átmeneti szálláshelyet illeti a szociális törvény a Fővárosban az
átmeneti szálláshelyek megszervezését és fenntartását a Fővárosi Önkormányzat feladatává
teszi, idézne a törvényből: 88. § (2) szakasz: a Fővárosban ha a Fővárosi Önkormányzat és a
kerületi önkormányzat másképp nem állapodik meg, a Fővárosi Önkormányzat gondoskodik
a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és hajléktalan szállásának megszervezéséről és
fenntartásáról.
Kérdése, hogy van-e a VII. kerületnek erre vonatkozóan megállapodás, és ha igen, akkor a
Főváros kötelezettségének átvállalása miatt illeti-e meg a kerületet valami anyagi
kompenzáció, vagy hozzájárulás.

Solymári Gabriella
Büszke rá, hogy Erzsébetváros Önkormányzata a lakosság felől érkező állandó problémák
jelzésére, ami a hajléktalanokat érinti nem becsukott szemmel és füllel ment el, hanem bizony
vállalták azt a felelősséget, hogy bár nem kötelességük, tehát önként vállalt feladatként
gondoskodnak a hajléktalanok utcáról biztonságosabb helyre történő elhelyezéséről, illetve
munkalehetőséget biztosítanak. Jelen esetben a Myrai Szent Miklós Egyházzal kötött
együttműködési szerződés meghosszabbítására és kiterjesztésére is azért került sor, mert az ott
lévő hajléktalanok munkát találtak az óta és nem szeretnék ezt az ideiglenes fedélt is elvenni a
fejük fölül. Azt gondolja, hogy igenis kerületi képviselőként valamennyien büszkék lehetnek
arra, hogy együttműködési megállapodás hiányában is a Fővárosi Önkormányzat kötelező
feladatát a kerület önként vállalt feladatként ellátják.

dr. Kecskés Gusztáv
Az egyik oldalon üdvözli, bár nem tudja, hogy milyen munkát sikerült találni, de hogyha
sikerült munkát találniuk és ha dolgozni a hajléktalanok egy részének, az biztos valahol
később majd az albérlet, vagy bérlet szerzéséhez is hozzájárul, és akkor nem hajléktalanok
lesznek, hanem valahol bérlőként élhetnek rendes keresettel. Ez jó, és üdítő kivételként
hangzik, de mégis saját maga azt látja problémaként, hogy a VII. kerület azzal, hogy
átvállalta a Fővárostól ezt a feladatot, ezáltal gyakorlatilag egy úgy nevezett ideszoktatás is
megkezdődött a VII. kerületben és nyilván tisztelet a kivételnek, aki munkát talált és
dolgozik, de vannak akik a guberálást tekintik megélhetési forrásnak és ennek során emberi
vizelettel és ürülékkel piszkítják Erzsébetváros utcáit. Erzsébetváros Önkormányzata
annyiban támogatja ezt a folyamatot, hogy minél több hajléktalant a kerület határain belül
szállásol el, amelytől óhatatlanul a nagy számok törvénye alapján növekedni fognak az ilyen
fertőződések. A kerületnek lehetne egy olyan koncepciója – de nincs, saját maga többször
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elmondta, nyilván nem saját maga a bizottság vezetője, sem az illetékes alpolgármester, hogy
a kerületben található hajléktalanoknak felajánlanak egy olyan a kerülettől távolabbi helyet,
ahol a VII. kerület ugyanígy gondoskodik ezekről az emberekről, de nem a VII. kerület kukái
lesznek azok a megélhetési források, amelyekből ők fenntartják magukat.

Hunvald György
Megjegyzi, hogy ez nem cseng össze az antiszegreációs programmal.

dr. Bolesza Emőke
A saját körzetét különösen érinti ez a hajléktalan probléma, de ahogy emlékszik a Menhely
Alapítvánnyal kötöttek valamiféle szerződést. A Menhely Alapítvánnyal az a nagy baj, hogy
délután 3 órakor kirakják a hajléktalanokat és attól kezdve elözönlik a környező utcákat. Most
sikerült a Kürt utca 8-ból egy magánterületről kitenni őket végül is, mert feltörték azt a
területet, erre most meglátták ezt az újságban és a saját képével a saját kapujukkal szemben
telepedtek le, pezsgőt bontottak, fenyegetőznek többen, tömegesen – úgyhogy most saját
maga a rossz. Ez nem megoldás, hogyha délután 3 óráig látják el őket és utána éjszakai
szállásról nem gondoskodnak.

Bán Imre
Nagyon megvan döbbenve Kecskés úr hozzászólásán. Az a döbbenetes ebben a dologban,
hogy itt hús, vér, élő emberekről beszélnek. A VII. kerület a kulturált és emberies lehetőséget
biztosít ezeknek a rászorult embereknek arra, hogy képezzék magukat, illetve munkát is
adnak nekik. Hogyha erre azt mondják a keresztényi szeretet jegyében, hogy ilyet nem
kellene felvállalnia a VII. kerületi Önkormányzatnak, sok szeretettel meghívja Kecskés urat,
nézze meg ezt az átmeneti szállást, nézze meg, hogy milyen emberek élnek ott. Többek között
vannak ott olyan idős nagymamák is akik egyszerűen kiszorultak, nézze meg, hogy kik élnek
ott és ne azonosítsa a hajléktalanokat az otthon- fedélnélküliekkel egy kalap alá.
Ezt az egyet kéri.

Gerenday Ágnes
Annyit szeretne csak mondani, hogy nem kell itt egymásra kígyót-békát hányni, mert az egyik
ember ezt megszenvedi, azért mert egy olyan körzetben lakik, ahol sajnos sokkal többen
vannak, a másik meg lakik egy másik helyen és nem is találkozik esetleg hajléktalannal –
senki ne vegye személyeskedésnek de az a tény.
Ezek után valóban az hogy 15 órakor befejeződik az, hogy ételt kapjon, hogy leülhessen azt
tudják, hogy nem jó, ezen kellene változtatni. Saját maga gondolja, és reméli is, hogy egyre
többet gondolkodnak azon, hogy vagy legyen egy nagyobb ház, hiszen vannak üres házak
amiben megoldható ez, csak ahhoz kell egy ellátó intézmény emberek kellenek, fizetés,
szociális munkások, satöbbi – ne döbbenjen meg azon Bán Imre képviselő társa, amit
mondott Kecskés Gusztáv képviselőtársa, hogy ez volt a Máltaiaknak is az elképzelésük, hogy
vidékre azért telepítetett és azért adott lehetőséget hajléktalanoknak vagy olyan családoknak,
akiknek a lakhatási lehetősége megszűnt, mert egyszerűen az, hogy magán előállíthasson
például egy kertes helyen valami kis ennivalót, veteményezhet, miegyéb, így lehet pszichésen
is visszavezetni abba, hogy munkát végezzen és a munka legyen egy fő motívum az életében,
mert tudják, hogy nagyon sok hajléktalan ha felajánlják neki, hogy valamit dolgozzon és azért
kap cserébe valamit visszautasítja és azt mondja sajnos, hogy csak nem képzeli, hogy
dolgozni fog. Ez egy könnyű állapot, de tudják azt, hogy ez sajnos pszichésen jut el egy olyan
állapotra, hogy nem érti meg azt, hogy ez nem az emberhez méltó gondolkodás és élet –
vissza kell őket vezetni. Erre sajnos nem a VII. kerület alkalmas, de persze hogy a
nagymamáknak is kell hogy lakjanak valahol – saját maga ilyesmire gondolt.
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Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Koromzay Annamária
Vattamány úrnak válaszolna először, valóban a VII. kerületnek nincs ellátási kötelezettsége a
hajléktalanok kérdésében ez fővárosi feladat, van együttműködési megállapodásuk a főváros
szerveivel, ilyen például a Menhely Alapítvány, amely a nappali ellátást végzi a kerületben.
Kecskés úrnak szeretné elmondani, hogy részben van igazsága, részben nincs igazsága. A VII.
kerületben azért keresték meg a Myrai Szent Miklós Egyházat, illetve a Menhely Alapítványt
és még több alapítványt is, mert probléma volt az éjszakai utcákon élő hajléktalanok helyzete.
Nem találtak más megoldást, ezért úgy gondolták, hogy a VII. kerület felvállalja ezt a
feladatot, hisz ez a lakosság érzékenységét is sértette valamilyen szinten, hogy emberek az
utcán élnek és nem tudják őket ellátni – ezért vették fel a kapcsolat a Myrai Szent Miklós
Egyházzal aki ezt a feladatot az Önkormányzattól átvállalta és működteti a hajléktalan
ellátórendszert, de nem csak a hajléktalan ellátást biztosítja az itt élő emberek számára, hanem
különböző programok kapcsán munkahelyet teremt, megpróbálja ezeket az embereket
visszahelyezni az utcai életből a normális életvitelbe.
Saját maga csak köszönetet tud mondani az Alapítványnak és ezt a témát már többször végig
gondolták és végig játszották. Ennek az előterjesztésnek pedig nem a hajléktalan ellátás
elsősorban a célja hanem az, hogy a Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház megkapja azt a
működési engedélyt, amellyel a hajléktalanok ellátást a VII. kerületben biztosítani tudja.

Hunvald György
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 19 igen 0 nem 2 tartózkodás.

347/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- A Myrai Szent Miklós Keresztény Egyházzal kötött Együttműködési Megállapodás
kiegészítéséről -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Myrai Szent Miklós Keresztény Egyházzal kötött együttműködési
megállapodás módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. felkéri a Polgármestert, hogy az Erzsébetváros illetékességi területén
tartózkodó hajléktalanok átmeneti szállásának folyamatos biztosítására
tekintettel, a Myrai Szent Miklós Keresztény Egyházzal való együttműködés
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érdekében gondoskodjon a fedezet biztosításáról.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: folyamatos

15. napirendi pont:
Budapest, VII. ker. Rákóczi út 30. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
elidegenítése
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, 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 17 igen 0 nem 6 tartózkodás.

348/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Budapest, VII. kerület Rákóczi út 30. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
elidegenítéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Rákóczi út 30. szám alatt
található 34541/0/A/5. helyrajzi számú, 294 m2 alapterületű, a tulajdoni lapon
üzlethelyiség megnevezésű ingatlant a hozzá tartozó 389/10000 tulajdoni
hányaddal elidegeníti a Vaskos-Könyv Kft. részére. Az ingatlan vételára a forgalmi
érték 100 %-a, azaz 75.332.000.-Ft, amelyet a vevőnek egy összegben kell
megfizetnie.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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

Gál György
Öt perc frakció szünetet kér elrendelni.

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.
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16. napirendi pont:
Utcai illemhelyek tárgyában pályázat kiírása
Előterjesztő: Kecskés Gusztáv frakcióvezető

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

dr. Kecskés Gusztáv
Tulajdonképpen nem is gondolta volna, hogy az előterjesztése ennyire kapcsolódik az előző
előterjesztéshez és mint előterjesztő köszöni, hogy nincs korlátozás a hozzászólásához, de
azért megpróbál a keretek között maradni.

Hunvald György
Közli Kecskés úrral, hogy az előző napirendi pontra vonatkozó előterjesztés a Rákóczi út 30.
szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítéséről szólt.

dr. Kecskés Gusztáv
Tudja, csak akkor nem észlelte a Polgármester úr.

Hunvald György
Elnézést kér Kecskés úrtól.

dr. Kecskés Gusztáv
Így kimaradt egy hozzászólása, de nem baj mert tudják, hogy hozzá lehet szólni a napirenden
belül máshoz is. Ezért elmondja, hogy a kerületnek az a közegészségügyi állapota ami főleg
így a nyárban megjelenik és itt nem az emberek egészségére, hanem az utcai egészségre
gondol ami a közterekre és az utcákon látható – tehát az az emberi szennyezés ürülék, és
vizelet formájában már felül múlja az állatok produktumát Erzsébetvárosban. Ezt csak azért
mondaná mert a keresztényi szeretetre utaltak az előbb és tudja, hogy ebben a napirendben
egyetértés van Bán Imre képviselőtársával aki egy illetékes bizottságot is vezet, mégis most
egy olyan vitát kell vele lefolytatnia, hogy reagál az előbb elmondottakra. Tehát nagyon-
nagyon tendenciósan sikerült neki félre értenie azt amit saját maga mondott, úgy beállítani
mint hogyha hiányozna belőlük az a keresztényi szeretet, amely az elesett embertársaikon
segíteni kíván. Egy percig nem mondták, hogy ne segítsenek, nem mondták azt hogy ez csak
a főváros feladata. Ha végig sétálnak a kerületben és nemcsak a kandeláberen akad meg a
szemük, és nemcsak azt fényképezik, hanem hogyha látnák az Erzsébetvárosba érkező
turistákat, amikor sétálgatnak, akkor látnák, hogy a hajléktalanokat most már nagyobb
szeretettel kapják lencsevégre, amikor végigsétálnak a kerületen. Lehet, hogy a kerület erről
lesz nevezetes, maga Budapest is és azon belül Erzsébetváros, hogy a legjobb kortárs portré
fotókat Erzsébetvárosban lehet elkészíteni, de az is biztos, hogy az itt tengődő emberek éppen
szállás miatt az utcán végzik el a dolgukat. Arra külön kitérhetnének, hogy a bírságolásra és a
tetten érésre mennyire van lehetőség a kerültben, de van egy előterjesztés, és akkor most térne
át az előterjesztésre, hogy az Önkormányzat volt szíves a költségvetésben tíz millió forintot
elkülöníteni utcai illemhely kialakítására. Felhatalmazást szeretne kérni a testülettől
bizottságok felé arra, hogy amennyiben lehetőség van - az üzemeltetés külön történet lesz,
már vannak rá jelentkezők, képviselőtársak is jeleztek ilyen dolgokat irányába, természetesen
ezt majd a testület felé továbbítsák és nagyobb nyilvánosság előtt, hogy mindenki tudomást
szerezzen róla – de a komolyan vett javaslatokkal foglalkozva azt tudja még
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kiegészítésképpen az előterjesztéshez, hogy nem biztos, de lehetséges, hogy és ezt tartalmazza
a javaslat, hogy ha lehet pályázatokat akár az Európai Uniótól, akár máshonnan szerezni,
akkor 10% önrész 90% támogatás esetén nem egy-kettő, hanem akár tizet elérő, nem mobil,
hanem lebetonozott, kulturált, öntisztító, stb. stb. toaletteket lehetne Erzsébetvárosban
fölállítani. Egy lépés lenne az irányában, hogy az ide érkező turista fiatalok és azok, akit
fényképeznek a turisták, a kerületben élő hajléktalanok viszonylag olcsón, kulturáltan, és
mindenki más, akinek éppen szüksége van, végezhesse a dolgát, és ne legyen olyan büdös a
kerület, mint amilyen büdös most, hogyha végigsétálnak rajta. Tehát szagmintát kell venni a
képviselők részéről, és akkor nagyon fogják tudni, hogy miről beszél, és akkor örül annak,
hogy a bizottság is és többen jelezték, hogy támogatni fogják, és csak reménykedik abban,
hogy nem csak a tízmillió, hanem ezt megsokszorozzák pályázattal, több millió lesz arra,
hogy valóban ebből a költségvetési tételből egy nagyobb beruházás legyen Erzsébetvárosban.
Köszöni a támogatásukat.

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

Gerendai Ágnes
Egyszer azt szeretné javasolni, hogy valamilyen módon gondolják végig, hogy ahol létezik
nyilvános WC, azt valahogy jelezni kéne, mert hogy tapasztalta a Rózsák terénél, hogy
eljutnak hátulról a Rákóczi út felől, megtalálják a templomnak az oldalát sajnos fényes nappal
tehát személyes tapasztalása, elbújnak valahová, és akkor mondja neki, mikor kibújik az
illető, hogy „Kedves jó polgártárs ott van egy nyilvános WC”, tehát nem tudja, hogy ott van,
el tudott volna talán odáig még sasszézni, de nem tudja, hogy ott van, tehát egyrészt jelezni
kéne, mert a fővárosban vannak ugye sok minden egyébre vonatkozó jelzések is, de eltűnt a
Rottenbiller utca sarkáról az, ami furcsa módon ott jelezte, hogy arra nyilvános WC, az hogy
arra nagy katolikus műemlék templom, azt nem, de nyilvános WC-t jelzett, de most már
nincs. Tehát egyrészt eleinknek volt annyi esze, hogy olyan helyekre telepítették a nyilvános
WC-ket, amik közforgalmú helyek voltak, nem tudja, hogy ezeket miért nem lehet akkor újra
üzembe helyezni, szokta mindig emlegetni a Blaha Lujza térnél azt a kis még nyomaiban
látható nyilvános toalettet, tehát nem kell most új, lebetonozott, és akármicsoda, amit Kecskés
képviselő társa mondott, kell persze az is, mert újabb csomópontok alakulnak ki, de tessék a
régieket felújítani, ott vannak kompletten, tehát nem kell nagy fantázia hozzá, hogy hol kéne
hogy legyen. Ez volt ugye egyszer a Városligetnél, a Dózsa György útnál, nagy forgalmú
útvonalaknál, és mindegyik bezárva, lomosodva, szemétlerakatnak vagy elálcázva, tehát
ezeket kéne kiásni. Ebben azt hiszi miután fővárosi útvonalon van, a fővárosnak is a
segítségét lehetne kérni. Keressék a régieket és ássák újra elő, és azokat is kéne újra
használni.

Prof. Dr. Hahn György
A WC téma az azonos a kutyaüggyel is. Ehhez mindenki hozzá tud szólni, mindenki tudja,
hogy ilyesmi anyagcsere termékeket valahol el kell helyezni. Arra gondol, hogy itt rengeteg
olyan bezárt WC van, amiket újra ki kell nyitni, nem kell újakat telepíteni. Ha azok mind
működnének, nem volna semmi baj. Megütötte a fülét, hogy Kecskés képviselő társa is a
kandeláberekre gondol, gondolt egy hónappal ezelőtt arra, hogy a 15. tömbben valamikor sok
kandeláber volt, és hármat most eltűntettek, be is jelentette a rendőrségnél, hogy ki az, aki
eltűntette, szeretné, ha a rendőrség egy hónap után ebben az ügyben intézkedne, annál is
inkább, mert azóta nem csak ez tűnt el, hanem a vízlevezető árkoknak a fedő-vasrácsozata, azt
is elemelik és azt is meg tudja mondani, hogy ki emeli el. Szeretné, hogyha a rendőrség egy
kicsit jobban a sarkára állna ezekben a kérdésekben. A Környezetvédelmi és Közrendvédelmi
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Bizottság elnöke jelezte, hogy összehozza valamikor a rendőrkapitánnyal, egy hónap óta még
ezt nem sikerült, reméli, hogy legközelebb, következő hónapban talán még sikerül is.

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

dr. Kecskés Gusztáv
Hiányolta a bizottsági elnök hozzászólását, legalábbis úgy, mint támogató. Mint támogató
hozzászólásra igényt tartott volna, és köszöni, hogy most már azokat nem ismétli meg ily
módon hozzászólásában – most véleményezi azt a nem megérkezett hozzászólást, mint
előterjesztő, tehát hogy nem kérdőjelezi meg a jóindulatukat hajléktalan kérdésben, csak most
már látják átgondoltan kell cselekedni. És akkor így válaszolna Prof. Dr. Hahn képviselő
úrnak, aki felvetette, hogy ez a kutyaürülékkel azonos fajsúlyú kérdés, egyébként nem olyan
sokan szóltak hozzá, tehát Ő volt az egyik, az ötven százalékot sikerült kimeríteni egy
személyben, de azt gondolja, hogy ez már súlyosabb kérdés. Az előterjesztésben is és most az
expozéban is azt mondta, hogy ez már nagyobb problémává válik, részben egyébként a
turisták miatt is szerinte. Lehet, hogy ki kellene nyitni a régi helyeket, de ezek már
modernebbek lennének, létezik olyan, hogy időkapcsoló, tehát, hogy nem légyottokra
használják ezeket a helyeket, létezik olyan, hogy teljes öntisztítás, ami a régi aluljárókba meg
nem tudja hova helyezett WC-ről nem mondható el, tehát ebben valóban a XXI. századba
léphetnének a közterületen Erzsébetvárosban. Miután egy látszólagos vita kialakult
képviselőtársam és frakciótársam tehát a SZEM egyik tagjával, azért elmondja, hogy
kétségtelen, hogy nem ezt tartja irányadónak, de például annak idején az antverpeni polgárok
azok kifejezetten a templom mellett – tehát még ma is megtekinthető és üzemelő WC –és a
számunkra annyira elborzasztó módon, hogy csak egy paraván takarja el az embereket és a
nyakuk és a lábuk kilátszik, úgyhogy hölgyek nem tudják igénybe venni, de sajnos ilyen a
gótikus templomok környékén már a középkorban is kialakult – „köszönöm, nincsen
korlátozás a válaszadásomnak, de mégis a végére értem”. Köszöni a támogatást
mindnyájuknak.

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

349/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Utcai illemhelyek tárgyában pályázat kiírásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. felhatalmazza a Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottságot utcai
illemhelyek létesítése tárgyában pályázat kiírására - a korábban a
költségvetésben meghatározott 10.000 e Ft-os keretösszegben - és a beérkezett
pályázatok szakmai elbírálására. Felhatalmazza továbbá a Gazdasági
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Bizottságot, hogy a Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság javaslata
alapján bírálja el a pályázatokat és döntsön a nyertes pályázóról;

2. felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg - a fenti összeget önrészként
felhasználva - e célra pályázati támogatás igénybevételének lehetőségét.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30.

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

17. napirendi pont:
Tájékoztató jelentés a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2008.
évi költségvetési előirányzatainak május 20. – június 12. közötti időszakban történt
változásairól
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 tárgyalta az előterjesztést, melyet tárgyalásra javasol. Az első kettő
határozati javaslatot elfogadásra, a harmadik határozati javaslathoz a Pénzügyi Bizottság
módosító indítványt adott be és annak a figyelembevételével kéri a Testületet, hogy a
harmadik határozati javaslatot azzal együtt fogadja el.

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 érkezett Devosa Gábor alpolgármester, valamint a
Pénzügyi Bizottság részéről, melyeket az előterjesztő elfogadott.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a módosító indítványokat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 0 nem 4 tartózkodás.

350/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- Elfogadott módosító indítványokról a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzat 2008. évi költségvetési előirányzatainak május 20. - június 12. közötti
időszakban történt változásairól tájékoztató jelentéshez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott - alábbi módosító
indítványokat a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat
2008. évi költségvetési előirányzatainak május 20. - június 12. közötti időszakban
történt változásairól tájékoztató jelentéshez:
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Devosa Gábor:

Az előterjesztés kiegészül az alábbi új határozati javaslatokkal:

1.) a 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.) rendelet 5701 sora egy új
sorral egészül ki melynek címe "Kiadványok készítése" és a sorhoz 1500000
forintot rendel a 7201 Központilag kezelt ágazati feladatok közüzemi költségek
sor terhére;

2.) a 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.) rendelet Miskolctapolcai
üdülő felújítási során szereplő összeget 3000000 forinttal csökkenti,
ugyanakkor a Miskolctapolcai üdülő bútorbeszerzési sorát azonos összeggel
megemeli;

3.) a 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.) rendelet 5701
Erzsébetvárosi Napok sorát 450000 forinttal megemeli a 7201 Központilag
kezelt ágazati feladatok közüzemi költségek sor terhére;

4.) a 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.) rendelet 6305 parkfelújítás
sora egy új sorral egészül ki „A Bajza u. Reformáció emlékpark és a Lövölde
tér őrház építése", ugyanakkor ezen a címen ezt a sort 3350000 forinttal
megemeli a 7201 Központilag kezelt ágazati feladatok közüzemi költségek sor
terhére.

5.) a 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.) rendelet 2104 Janikovszky
Éva Általános Iskola és Gimnázium során a 2008 évi kiadások előirányzat
személyi juttatások sorát 5065000 forinttal megemeli a 7201 Központilag
kezelt ágazati feladatok közüzemi költségek sor terhére.

Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés a Pénzügyi Bizottság által megtárgyalásra került. Ezt követően az
Erzsébetvárosi Civil Szervezetek keretének felosztásával kapcsolatosan az alábbi
módosító indítványt terjeszti a Képviselő-testület elé:
A civil szervezetek 2008. évi költségvetésről szóló 5/2008. (II.25.) rendeletében az
„5701 Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok" címen kezelt 5.000 ezer
Ft keretének felosztását a Pénzügyi Bizottság a 2. számú melléklet szerinti
tartalommal javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Az 1. számú melléklet szerinti civil szervezetek támogatását nem javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadásra.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, az elfogadott módosító
indítványokkal együtt.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 0 nem 5 tartózkodás

351/2008.(VI. 16.) számú határozat:
- A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2008. évi költségvetési
előirányzatainak május 20. - június 12. közötti időszakban történt változásairól
tájékoztató jelentésről -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
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testülete
1. elfogadja az előterjesztésben foglalt tájékoztató jelentést Budapest Főváros

VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési előirányzatainak
2008. május 20.-június 12. közötti időszakban történt változásairól, jóváhagyja
a feltüntetett előirányzat-módosításokat, a 350/2008. (VI. 16.) számú
határozatban elfogadottakkal együtt az alábbiak szerint:

Az előterjesztés kiegészül az alábbi új határozatokkal:

1.) a 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.) rendelet 5701 sora
egy új sorral egészül ki melynek címe "Kiadványok készítése" és a
sorhoz 1500000 forintot rendel a 7201 Központilag kezelt ágazati
feladatok közüzemi költségek sor terhére;

2.) a 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.) rendelet
Miskolctapolcai üdülő felújítási során szereplő összeget 3000000
forinttal csökkenti, ugyanakkor a Miskolctapolcai üdülő bútorbeszerzési
sorát azonos összeggel megemeli;

3.) a 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.) rendelet 5701
Erzsébetvárosi Napok sorát 450000 forinttal megemeli a 7201
Központilag kezelt ágazati feladatok közüzemi költségek sor terhére;

4.) a 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.) rendelet 6305
parkfelújítás sora egy új sorral egészül ki „A Bajza u. Reformáció
emlékpark és a Lövölde tér őrház építése", ugyanakkor ezen a címen ezt
a sort 3350000 forinttal megemeli a 7201 Központilag kezelt ágazati
feladatok közüzemi költségek sor terhére.

5.) a 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.) rendelet 2104
Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium során a 2008 évi
kiadások előirányzat személyi juttatások sorát 5065000 forinttal
megemeli a 7201 Központilag kezelt ágazati feladatok közüzemi
költségek sor terhére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-módosításokat a következő
költségvetési rendelet-módosításban szerepeltesse;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30.

3. jóváhagyja az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek keretének – a Pénzügyi
Bizottság által javasolt - felosztását a 350/2008. (VI. 16.) számú határozattal
elfogadott módosító indítvány 1. és 2. számú melléklete szerint.

1. számú melléklet
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KIMUTATÁS

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának

Pénzügy Bizottsága által támogatásra nem javasolt

Erzsébetvárosi Civil Szervezetekről

ezer Ft
Határozat   Támogatás összege Előirányzat
száma Módosítás témája Működésre Programra maradvány

         

1 2 4   5

  Magyar Rendezők Társasága   100  

  Ember Egyesület 50    

  Közlekedési Dolgozók Országos Egyesülete   150  

  LAKSZ 50    

  ETKE 100    

  Összesen: 200 250 450

2. számú
melléklet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Pénzügyi Bizottsága által támogatásra javasolt

Erzsébetvárosi Civil Szervezetekről
ezer
Ft

Határozat   Eredeti Támogatás összege Felosztásra

száma Módosítás témája előirányzat Működésre Programra került

          előirányzat

1 2 3 4 5 6

  Támogatásra javasolt szervezetek:        

  Művészetbarátok Egyesülete   60 60  

  Kiút Egyesület   50 120  

  Ezüst Hárs Egyesület   50 170  

  Közös Dolgaink Alapítvány   40 160  

  Küldetés Egyesület   100    

  Gr Brunszvik Teréz Óvodavédő Egylet   100    

  Bűnmegelőzési Polgárőri Egylet-Erzsébetváros   240    

  Erzsébetvárosi Polgárőrség   240    

  Kék Forrás Egyesület   80 50  

  Kiáltás az Életért Egyesület   60    

 
Dr. Hun Nándor Nyugdíjas Egyesület Erzsébetvárosi
Évgyűrűk Klub   80 50  

  Erzsébetvárosi Hadigondozottak Egyesülete   50 60  

  Magyar Vöröskereszt VI-VII. kerületi Szervezete     200  

  Közjóléti Szolgálat Alapítvány   50 50  
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  NOE erzsébetvárosi csoportja     80  

  MSZOSZ VII. kerületi Nyugdíjas Szervezete     100  

  Erzsébetvárosiak Klubja   100 100  

  Lombikprogramban Résztvevőkért Alapítvány   60    

  CBE Erzsébetvárosi Cukorbetegek Klubja   100 100  

  Madách-sétány Egyesület   60 90  

  HARKE   50    

  Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetsége   200 50  

  Drog-fék Egyesület   120    

  Palánta Sorsfordító Alapítvány     80  

  Magányos Farkasok Ökölvívó S.E.   100    

  Roma Nővédelmi Szervezet   80    

 
Mozgássérültek Budapesti Egyesületének
Erzsébetvárosi Szervezete   60 50  

  BARO Egyesület     60  

  Erzsébetvárosi Munkás Kultúr Egyesület   40 40  

  56-os Szövetség VII. kerületi Szervezete   40 70  

  Hársfa Egyesület     150  

  M.SZ.R.É.K.SZ.   50    

  Hetedhét Oázis Alapítvány   120    

  Orkesztika Alapítvány     50  

  JABKE     80  

  MAZSIKE     100  

  SZIKE VII. kerületi csoportja   50    

  Összesen: 0 2 430 2 120 4 550

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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

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

A Képviselő-testület – szünet nélkül - zárt ülés keretében folytatja a munkáját.

A Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 2008. június 26-án 11 óra 40 perckor bezárja.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:

18.) Szociális ügyekben I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
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Előterjesztő: Solymári Gabriella Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
19.) Ingatlancserével kapcsolatos határozat módosítása

Előterjesztő: Gergely József alpolgármester
20.) Budapest VII. Damjanich u. 6. szám alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés

megszüntetése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

21.) Belső-Erzsébetváros városrehabilitációjával kapcsolatban a sajtóban is megjelent
nyilatkozatok értékelése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

22.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok használatba illetve bérbe adása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

23.) Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokra kiírt pályázatok eredményének
megállapítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

24.) A Budapest VII. Rottenbiller u. 33. szám alatti ingatlanban lévő önkormányzati
tulajdoni hányad elidegenítése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

25.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan elidegenítése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

26.) II. Dózsa Gy. Út 42. I. 20. szám alatti 42m2 alapterületű lakás késedelmi kamat
elengedése
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 352-től - 378-ig.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
jegyző polgármester


