
Iktatószám: KI/651-6/2008/XV.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. augusztus 14-én 8 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

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

Jelen vannak: Hunvald György polgármester
Devosa Gábor, Gergely József, Koromzay Annamária alpolgármesterek
dr. Albert István, Ádler György, Bán Imre, Berki Béla, dr. Bolesza Emőke, Fedrid Gábor, Gál
György, prof. Dr. Hahn György, Kardos Péter, dr. Kecskés Gusztáv, dr. Kispál Tibor, Lendvai
Béla, Puskás Attila Sándor, Ripp Ágnes, Simon Péter, Solymári Gabriella, Vajda Gábor,
képviselők

Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Hollósi Géza, Polgár Endréné, dr. Szász Eleonóra

Távol maradt: dr. Deutsch-Für Tamás, Gerenday Ágnes, Molnár István, Parnó Román,
Vattamány Zsolt képviselők

Az ülést vezette: Hunvald György polgármester és
Gergely József alpolgármester

Jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia

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. augusztus 14-i rendkívüli
nyilvános ülését megnyitja

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jelen van 21 fő.

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

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

378/2008. (VIII. 14.) számú határozat:
- Napirendi pontok elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
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1.) Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat
felújításának támogatása (TEUT) II. kör KMRFT-TEUT-2008 kódszámú
pályázati felhíváson való indulás
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

2.) Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-
környezetvédelem) (kódszám: KMOP-2008-3.3.4.C) című pályázaton való
indulás
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Zárt ülés keretében:

3.) A Budapest VII. kerület Kazinczy u. 23-27. szám alatti ingatlanok cseréje
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

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

1. napirendi pont:
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának
támogatása (TEUT) II. kör KMRFT-TEUT-2008 kódszámú pályázati felhíváson való
indulás
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

Prof. Dr. Hahn György
Valószínűleg ez egy nagyon fontos napirendi pont, amit ide hozott a polgármester úr, de ennél
egy sokkal fontosabb volt, mely a lakókat érinti és ez most itt nem szerepel a napirenden.
Kéri, hogy ebben az ügyben is tartsanak megbeszélést.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

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

379/2008. (VIII. 14.) számú határozat:
- Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának
támogatása (TEUT) II. kör KMRFT-TEUT-2008 kódszámú pályázati felhíváson való
indulásról -
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1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy indul a Települési önkormányzati szilárd burkolatú
belterületi közutak burkolat felújításának támogatás (TEUT) II. kör KMRFT-
TEUT-2008 kódszámú pályázaton a Budapest VII. kerület Rózsa u. felújítása
III. ütem (Jósika utca, Király utca közötti szakaszon) című projekttel, melynek
elszámolható összköltsége 27.751.317.-Ft, ebből az igényelt támogatás
13.875.658.-Ft, a saját forrás 13.875.659.-Ft, mely az elszámolható összköltség
50%-a.

2. Az Önkormányzat a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.) rendeletében,
a 6302 útfelújítás címről történő átcsoportosítással a 7203 központilag kezelt
pályázati önrész cím alatt új sorban biztosítja jelzett pályázat önrészét, a
13.875.659.-Ft-ot.

Felkéri a polgármestert a pályázat határidőre történő benyújtására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont:
Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem)
(kódszám: KMOP-2008-3.3.4.C) című pályázaton való indulás
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

Prof. Dr. Hahn György
Ennél a napirendi pontnál is sokkal fontosabb egy olyan ház sorsa, amely 60 nap határidőt
kapott a korábbi 90 helyett és a korábbi 20%-os vásárlási ajánlat, ugye a piaci érték 20%
helyett 35%-ot állapítottak meg, ami korábban a teljesen felújított házakra volt csak érvényes.

dr. Albert István
Megvallja tájékozatlanságát, tehát az előterjesztőt szeretné kérni, hogy néhány szót azért
szóljon hozzá, hogy mégis mi ez az agglomerációs környezettechnológiai információs
rendszer, mit fed.

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

Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Hunvald György
Helyette a választ dr. Szász Eleonóra az EU Integrációs és Informatikai Csoport vezetője adja
meg, amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul, hogy pár percben hozzászóljon, hogy Ők
írják a pályázatot.

Gergely József
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Szavazásra teszi fel az előterjesztő ügyrendi indítványát.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 1 nem 2 tartózkodás.

380/2008. (VIII. 14.) számú határozat:
- Hunvald György polgármester ügyrendi indítványáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Hunvald György polgármester ügyrendi indítványát, mely szerint a
Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-
környezetvédelem) (kódszám: KMOP-2008-3.3.4.C) című pályázaton való indulás
című napirendi pont vitájának megnyitása előtt dr. Szász Eleonórát az EU
Integrációs és Informatikai Csoport vezetőjét hallgassák meg.

Gergely József
Kéri dr. Szász Eleonórát az EU Integrációs és Informatikai Csoport vezetőjét, hogy
tájékoztassa a Képviselő-testületet a pályázatról 2 percben.

dr. Szász Eleonóra
A pályázat szakmai anyagának kidolgozását a Városüzemeltetési Csoport készíti, az EU
Integrációs és Informatikai Csoport csak az elkészült pályázatot fogja összerakni, tehát a
pályázatnak a tartalmáról nem tud részletes tájékoztatást adni. Most csak arról van szó, hogy
képviselő-testületi döntés szükséges ahhoz, hogy az Önkormányzat a pályázaton induljon.

Gergely József
A pályázat beadásának határideje 2008. szeptember 30-a lesz, jelenleg a Képviselő-testületnek
a részvételről kell dönteni, ha szükséges, akkor majd az előterjesztő visszahozza a testület elé
a pályázatot.

dr. Szász Eleonóra
Itt az volt a cél, hogy a testület az indulásról döntsön, hogy az Önkormányzat szeretne a
pályázaton részt venni.

Hunvald György
Az EU Csoporthoz tartozó kolléga, Szőke Zoltán tud róla mondani valamit.

Szőke Zoltán
Pár szóban összefoglalná, hogy miről is lenne szó. Ez egy olyan pályázat lenne, ahol egy
integrált térinformatikai rendszer kerülne kialakításra egy ASP szolgáltatás keretén belül,
tehát maga a központi rendszer itt futna a VII. kerület Önkormányzatánál, ehhez
kapcsolódnának rá azok a települések, akik a pályázathoz kapcsolódnak, és minden olyan
térkép réteg futhatna ezen a rendszeren, amiket helyi szinten meg akarnak valósítani.
Természetesen ugye a külső agglomerációba inkább ilyen mezőgazdasági meg zöldövezeti
dolgok, bent a belvárosban meg, ami a belvárosi kerületekre jellemző, tehát
környezetvédelem, közlekedés figyelése, zajszint mérés, rendezési tervek és ezeknek a
különböző térképrétegei lennének elhelyezve. Ezekkel nagyon hatékony elemzéseket és
hatékony hivatali munkát lehetne megvalósítani, erre már külföldön nagyon jó nemzetközi
példák vannak, tulajdonképpen a külföldi fővárosokban, nagyvárosokban ezek már általában
nyugaton mind működnek, éppen például Salzburgban fognak a közeljövőben egy ilyen
hasonló rendszert bevezetni.
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Gergely József
Prof. Dr. Hahn György képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót.

Prof. Dr. Hahn György
Eljuttatott ezzel kapcsolatban egy könyvet, a Corvinus Egyetem tanszékvezetője készített egy
ilyen összeállítást az e-közigazgatásról, gondolja, hogy azt kellene áttanulmányozni és ebbe
beépíteni. Javasolja, hogy ezt a napirendi pontot töröljék és az Ő javaslatát vegyék elő.

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

Gál György
Rendben van, hogy nyár közepén vannak és rendkívüli testületi ülés van, de kéri a
Polgármester Urat, hogy azért tartsák be a szabályokat, tehát ha valaki szót kap, akkor azért
szavazzák meg, hogy ki szóljon hozzá. Ez lenne az egyik ügyrendi javaslata. A másik pedig
az lenne, hogy nem lehetne-e azt esetleg megoldani, nagyon meg van néha elégedve a hivatal
munkájával, hogy mikor szólásra kérnek valakit, akkor olyat kérnek, aki tudja is, hogy miről
szól az előterjesztés, ez sokat segítene azért a döntésben.

Koromzay Annamária
Nagyon örül, hogy ha a hivatal informatikai fejlesztése, vagy a kerület informatikai
fejlesztése szóba kerül. Ez biztos, hogy nagyon fontos téma, de azért szeretné elmondani,
hogy évek óta nincsenek összekapcsolva a terület szociális ellátó rendszerében az
intézmények és papírral, kézzel folyik a munka, úgyhogy ha az ember adatokat kér, akkor
három fajtát is kap, mert amelyik munkatárs dolgozza fel az adatokat, az úgy értelmezi,
úgyhogy sokkal jobb volna, hogyha a fejlesztéseknél az intézmények összekapcsolása is végre
napirendre kerülne.

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

Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Hunvald György
Csak annyit szeretne mondani, hogy Prof. Dr. Hahn György képviselő út pontosan tudja, hogy
ahogy véget ér ez a testületi ülés, akkor arról fognak beszélgetni, amit Ő szeretne, ezt
pontosan tudja. Nem kellene összekeverni a dolgokat. Itt ebben a pályázati indulásban arról
van szó, hogy a 4.500.000,-Ft mellé 85.500.000,-Ft-ot tud kapni az Önkormányzat vissza nem
térítendő támogatásként, amennyiben indulnak. Azt gondolja, hogy ennyi pénzt megér ez a
nyári napirend.

Gergely József
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 1 tartózkodás.
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381/2008. (VIII. 14.) számú határozat:
- Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-

környezetvédelem) (kódszám: KMOP-2008-3.3.4.C) című pályázaton való
indulásról-

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy indul a Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a
közigazgatásban (e-környezetvédelem) (kódszám: KMOP-2008-3.3.4.C) című
pályázati felhíváson, melynek elszámolható összköltsége 90 millió Ft, ebből az
igényelt támogatás 85.500.000.-Ft.

A saját forrás - mely az elszámolható összköltség 5%-a, összesen 4.500.000.-Ft -
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008.(II.25.) rendeletének a
7203 „Központilag kezelt pályázati önrész és előfinanszírozás” című során
rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat határidőre történő
benyújtására.

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. augusztus 14-én 8 óra 21 perckor
bezárja.

Zárt ülés keretében:

3.) A Budapest VII. kerület Kazinczy u. 23-27. szám alatti ingatlanok cseréje
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 382-től 384-ig.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
címzetes főjegyző polgármester


