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Iktatószám: KI/665-53/2008/XV.

K I V O N A T

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. szeptember 19-én
9 órakor megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

385/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- Hunvald György módosító indítványáról a napirendi pontok elfogadásához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Hunvald György módosító indítványát, mely szerint a meghívó
szerinti 22. számú, Budapest VII. kerület Király u. 57. szám alatti ingatlanban lévő
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése című előterjesztést a Testület
nem veszi napirendjére.

386/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- Napirendi pont elfogadásáról -

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

1.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata képviselő-
testületének …/2008. (…) önkormányzati rendelete a 2008. évi
költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2008. ( ... ...) önkormányzati rendelete a Budapest VII. kerület
Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 4/2004.
(II. 23.) önkormányzati rendeletének Budapest Főváros VII. kerület Belső-
Erzsébetváros Erzsébet krt. - Rákóczi út - Károly krt. - Király utca által
határolt területre vonatkozó módosításáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

3.) Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi közbeszerzési
tervének módosítása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

4.) "Zsidó munkaszolgálatosok emlékműve" elhelyezése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

5.) Budapest VII. ker. Kazinczy u. 21. szám alatti ingatlanon lévő transzformátor
ház bérbeadása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

6.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi
fordulójához való csatlakozás
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester
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7.) Erzsébetváros Önkormányzata és a Facultas Cognoscendi Akadémia
Alapítvány közötti bérleti szerződés módosítása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

8.) A Városligeti Sportcentrum területén fedett, műfüves labdarúgópálya
kialakításának pénzügyi fedezete
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

9.) A Képviselő-testület 346/2008. (VI.16.) számú határozata 2. pontjának
visszavonása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

10.) Közterület elnevezése Teller Edéről
Előterjesztő: Kecskés Gusztáv képviselő

11.)Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2008. I. félévi
költségvetés végrehajtása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

12.)A szociális ágazat 2007. évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

13.)Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2007. évi munkájáról
Előterjesztő: Kardos Péter Pénzügyi Bizottság elnöke

14.)Az Informatikai tanácsnok, Parnó Román 2007 évi beszámolója
Előterjesztő: Parnó Román tanácsnok

15.)Puskás Attila Gazdasági tanácsnoki beszámolója a 2007. évről
Előterjesztő: Puskás Attila Sándor tanácsnok

16.)Interpellációk, képviselői kérdések

Zárt ülés keretében:

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

18.)A Budapest VII. kerület Rottenbiller u. 33. szám alatti önkormányzati
tulajdonhányadára kiírt pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

19.)Javaslat a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
Kórházi Felügyelő Tanácsa megválasztásához
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

20.)Személyi ügy
Előterjesztő: Gál György frakcióvezető

21.) Budapest VII. ker. Csengery u. 8. II. 26. szám alatti 47m2 alapterületű lakás
lakbér és közüzemi díjhátralék elengedése
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

22.)Budapest, VII. ker. Dohány u. 56. (Akácfa u. 9/a.) szám alatti nem lakás
céljára szolgáló helyiségcsoport elidegenítése
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke
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387/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- Elfogadott módosító indítványokról a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2008. évi költségvetésről szóló 5/2008. (II.25.) rendelet
módosításához-

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által benyújtott és elfogadott – az alábbi
módosító indítványokat a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2008. évi költségvetésről szóló 5/2008. (II.25.) rendelet
módosításához az alábbiak szerint:

Hunvald György

1. A „8102 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek" címen a Király utca 57. szám
alatti ingatlan értékesítés előirányzatát 20.000 ezer Ft-tal megemeli, ezzel
egyidejűleg a „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb
pénzeszközátadások államháztartáson kívülre" címen a működési célú
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatot azonos összeggel
megemeli,
ebből:
 Budapesti Görög Katolikus Egyházközség támogatása 5.000 ezer Ft,
 Budapesti Fasori Református Egyházközség támogatása 5.000 ezer Ft,
 Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség támogatása 5.000 ezer Ft,
 Szent Erzsébet Plébánia támogatása 5.000 ezer Ft.

2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2008. évi költségvetésről szóló 5/2008. (II. 25.) önkormányzati
rendelet 21. §-a kiegészül az új (5) bekezdéssel, s így a korábbi (5)-(10) pontok
számozása (6)-(11) számozásra változik.
(5) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, amennyiben folytatódik a Szent
Erzsébet templom épületének felújítása, úgy az önkormányzat a felújítási
munkálatokhoz 50.000 ezer Ft támogatást biztosít.

MSZP Frakció, SZDSZ Frakció

1. A „8102 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei" címen
az ingatlan értékesítése előirányzatát 411.746 ezer Ft-tal,
ebből:

 Király utca 57. szám alatti ingatlan
értékesítése 227.000 ezer Ft,

 Dohány utca 56. szám alatti ingatlan
értékesítése 74.000 ezer Ft,

 Verseny utca 16. szám alatti ingatlan
értékesítése 110.746 ezer Ft,

tervbe veszi, valamint a „6401 Önkormányzati fejlesztések" cím ingatlanok
vásárlása, létesítése előirányzatát 50.769 ezer Ft-tal,
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ebből:

 Rottenbiller utca 32. szám alatti orvosi
rendelő kialakítása 48.769 ezer Ft,

 Ruzinai tábor csónaktároló építése 2.000 ezer Ft,

a „6301 Intézményi felújítások támogatási kerete" cím intézményi felújítási
kiadások előirányzatát 23.691 ezer Ft-tal,
ebből:

 Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium
tetőszigetelés,
csatorna- és bádogrendszer javítása 5.178 ezer Ft,

 Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium Természet-
tudományi szaktanterem felújítása
41/1994. (VI.8.) MKM rendelet szerint 5.655 ezer Ft,

 Erzsébetvárosi Közösségi Ház
személyfelvonó teljes felújítása 12.858 ezer Ft,

az „5701 Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok" címen a dologi
kiadások - Baross Gábor Általános Iskola „Sport tagozat" - előirányzatát

3.100 ezer Ft-
tal,

a „6201 Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás"
címen a felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési
támogatás előirányzatát, valamint ezzel egyidejűleg az Alsóerdősori Általános Iskola
és Gimnázium - EPSZK - intézményi költségvetésében a támogatási és dologi
kiadások előirányzatát 11.000 ezer Ft-tal,

csökkenti és ezzel egyidejűleg az alábbi címek kiadási előirányzatát megemeli:
a) „5203 Településtisztasági és közterületi feladatok" címen a dologi kiadások
előirányzatot 12.000 ezer Ft-tal,
ebből:

 Játszóterek karbantartása 8.500 ezer Ft,
 Utcai bútorok beszerzése

 Damjanich utca padok 3.000 ezer Ft,

 Szemétgyűjtő edények 500 ezer Ft,

b) „5501 Sky-Park üzemeltetése" címen a dologi kiadások előirányzatot
20.510 ezer Ft-tal,

c) „5701 Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok" címen a dologi
kiadások
- Füst Milán Emléktábla készítése - előirányzatot 30 ezer Ft-tal,

d) „5702Diáksport feladatok" címenadologi kiadások -BVSC-be szervezett úszás
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–
gyermekek szállítása előirányzatot 2.875 ezer Ft-tal,

e)„6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb
pénzeszközátadások" címen a felhalmozási célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre - Számviteli „Akadémia" Menedzserképző
Szakközépiskola felújítási munkák megtérítése - előirányzatot 26.742 ezer Ft-tal,

f) „6106 Támogatásértékű kiadások" címen a támogatásértékű felhalmozási
kiadás - Heim Pál Gyermekkórház felújítás támogatása - előirányzatot

15.000 ezer Ft-tal,

g) „6201 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás"
címen a felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési
támogatás előirányzatát, valamint ezzel egyidejűleg az Erzsébetvárosi Közösségi
Ház intézményi költségvetésében a támogatási és dologi kiadások előirányzatát

1.723 ezer Ft-tal,
ebből:

 ERNA és TE-IS rendezvény költsége 346 ezer Ft,
 Nyári napközis tábor 1.177 ezer Ft,
 Petőfi Csarnok rendezvény költsége 200 ezer Ft,

h) „6302 Útfelújítás" címen a Rózsa utca útfelújítás III. ütem - Király utca és Jósika
utca közötti szakasz - előirányzatot 11.000 ezer Ft-tal,

i) „6401 Önkormányzati fejlesztések" címen az ingatlanok vásárlása, létesítése
előirányzatot 91.307 ezer Ft-tal,
ebből:

 Bethlen Gábor téren játszótér,
WC kialakítása 54.000 ezer Ft,

 Almássy téren kerítés létesítése 13.000 ezer Ft,
 Szenes Hanna téren kerítés létesítése 4.000 ezer Ft,
 Klauzál téren időskorúak fitness

játszótér létesítése 4.163 ezer Ft,
 Bethlen Gábor téri Zsidó Munkaszolgálatosok

Emlékműve talapzat tervezési és kivitelezési
munkák 5.000 ezer Ft,

 István utca 15. területén található játszótér
és emlékpark teljes rekonstrukciója 10.000 ezer Ft,

 Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános
Iskola és Vendéglátó Szakiskola
Csicsergő óvoda kerítés magasítása 1.144 ezer Ft,

a gépek, berendezések, felszerelések, szoftverek vásárlása, létesítése - Janikovszky
Éva Általános Iskola és Gimnázium számítógép vásárlás – előirányzatot

6.000 ezer Ft-tal,
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valamint az ingatlanértékesítéssel kapcsolatos épület kiürítések miatti
bérlőkihelyezés - Verseny utca 16. szám - előirányzatot 32.350 ezer Ft-tal,

és az egyéb lakással, helyiséggel kapcsolatos feladatok - lakások elővásárlási
jogának gyakorlása, lakásvásárlás – előirányzatot 4.000 ezer Ft-tal,

j) „6501 Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása" címen a
felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatot

30.420 ezer Ft-tal,
ebből:

 Thököly út 22. szám alatti lakóház
kémény felújítás támogatása 1.977 ezer Ft,

 Dózsa György út 80. szám alatti
lakóház nyílászáró csere támogatása 26.443 ezer Ft,

 Dózsa György út 68. szám alatti
lakóház gázvezeték felújítás támogatása 2.000 ezer Ft,

k) „6503 Dolgozói lakásvásárláshoz, építéshez támogatás és kölcsön nyújtása"
címen a felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Dolgozói
lakásvásárláshoz, építéshez nyújtott támogatás - előirányzatot 5.000 ezer Ft-tal,
valamint a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre
előirányzatot 10.000 ezer Ft-tal,

l) „6801 Pénzügytechnikai elszámolások előirányzatai" címen az egyéb folyó
kiadások - előző évek miatti befizetések - előirányzatot 62.840 ezer Ft-tal,

m) „6802Egyébpénzügyiműveletekelőirányzata"címenapénzügyi
befektetések –
részvény vásárlása - előirányzatot 104.800 ezer Ft-tal,

n) „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok" címen az egyéb ágazati
feladatok céltartalék előirányzatot 4.109 ezer Ft-tal,

o) „7203Központilagkezeltpályázati önrészéselőfinanszírozás" címena2008.
évi
pályázati önerő előirányzatot 20.000 ezer Ft-tal,

p) „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal működtetési
előirányzata" címen a személyi juttatások kiadási előirányzatot 30.000 ezer Ft-tal,
a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot 9.600 ezer Ft-tal.

2. A „8103 Önkormányzatok költségvetési támogatása" címen 824 ezer Ft
központosított előirányzatot tervbe venni, és ezzel egyidejűleg az alábbi címek
kiadási előirányzatát megemeli:

a) „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb
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pénzeszközátadások államháztartáson kívülre" címen a működési célú
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - vizitdíj visszatérítése lakosságnak -
előirányzatot 5 ezer Ft-tal,

b) „6700 Helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai" címen a céltartalék
előirányzatot a kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása miatt

819 ezer Ft-tal.

3. A „8103 Önkormányzatok költségvetési támogatása" címen tervbe veszi a
38.704 ezer Ft összegű normatív kötött felhasználású központi pótelőirányzatot és a
céloknak megfelelően az alábbi címek kiadási előirányzatát megemeli:

a) „5601Rendszeresszociálispénzbeliellátások"címtársadalom-,szociál-
politikai
és egyéb juttatás, támogatás kiadási előirányzatát 31.899 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

 időskorúak járadéka1.383 ezer Ft,
 rendszeres szociális segély 17.852 ezer Ft,
 ápolási díj alanyi jogon 4.842 ezer Ft,
 adósságcsökkentési támogatás 4.050 ezer Ft,
 lakásfenntartási támogatás 3.772 ezer Ft,

b) „5602 Rendszeres gyermekvédelmi ellátások" cím társadalom-,
szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadási előirányzatát a pénzbeli
gyermekvédelmi támogatás feladaton 5.643 ezer Ft-tal,

c) „5606 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás" cím ápolási díjhoz
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát 1.162 ezer Ft-tal.

4. A „8104 Támogatásértékű működési bevétel" címen tervbe veszi az 1.487 ezer
Ft összegű támogatásértékű működési bevételt, és ezzel egyidejűleg az alábbi címek
kiadási előirányzatait megemeli:

a) „5602 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások" címen a társadalom-,
szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás gyermektartásdíj megelőlegezése
kiadási előirányzatát 927 ezer Ft-tal, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
kiadási előirányzatát 353 ezer Ft-tal,

b) „5604 Egyéb pénzbeli szociális ellátások" címen a társadalom-, szociálpolitikai
és egyéb juttatás, támogatás - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - kiadási
előirányzatát 137 ezer Ft-tal,

c) „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok" cím szakértői díj céltartalék
előirányzatát 70 ezer Ft-tal.

5. A „8104 Támogatásértékű működési bevétel" címen tervbe veszi az 555 ezer Ft
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összegű Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatalától kapott támogatásértékű működési bevételt, és ezzel egyidejűleg az „5601
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások" címen azonos összeggel a társadalom-,
szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás - menekült támogatás - kiadási
előirányzatát megemeli.
ebből:

 menekült lakhatási támogatás 170 ezer Ft,
 menekült létfenntartási támogatás 385 ezer Ft.

6. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 16/2008. (06.18.) határozata alapján a „6707
Erzsébetvárosi Cigány Kisebbségi Önkormányzat" címen a támogatásértékű
működési bevétel - kulturális céltámogatás összegével - 230 ezer Ft-tal
megemelkedett, és ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen azonos összeggel a dologi
kiadások előirányzata megemelkedett.

7. Az „5107 Üdültetés kiadásai" címen a dologi kiadások előirányzatát 5.820
ezer Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a „6401 Önkormányzati fejlesztések"
címen az ingatlanok vásárlása, létesítése áfa-val - Ruzinai tábor villámvédelem
kiépítése, kültéri világítás, kerítésjavítás - előirányzatát azonos összeggel
megemeli.

8. Az „5202 Közutak üzemeltetése, fenntartása" címen a dologi kiadások - út- és
járdafenntartás, karbantartás és egyéb szolgáltatás - előirányzatát 100 ezer Ft-tal
csökkenti, és ezzel egyidejűleg az „5201 Parkosítás, zöldövezet gondozása" címen
a dologi kiadások - parlagfű mentesítés - előirányzatát azonos összeggel
megemeli.

9. Az „5601 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások" címen a társadalom-,
szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás - ápolási díj - előirányzatát 889 ezer Ft-
tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg az „5606 Egyéb szociális feladatok" címen a
munkaadókat terhelő járulékok - ápolási díj járuléka - előirányzatát azonos összeggel
megemeli.

10. Az „5702 Diáksport feladatok" címen a személyi juttatások előirányzatát 1.171
ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 340 ezer Ft-tal
csökkenti, és ezzel egyidejűleg a „6201 Felügyelet alá tartozó költségvetési
szervnek folyósított támogatás" címen a felügyelet alá tartozó költségvetési
szerveknek folyósított működési támogatás előirányzatát azonos összeggel, valamint
az intézmények költségvetésében a támogatási, személyi juttatások, munkaadókat
terhelő járulékok előirányzatot az alábbiak szerint megemeli:

 Alsóerdősori Általános Iskola és
Gimnázium 462 ezer Ft,
ebből:

 Alsóerdősori Általános Iskola
és Gimnázium
Személyi juttatások 266 ezer Ft,
Munkaadókat terhelő járulékok 77 ezer Ft,

 Brunszvik Teréz Óvoda
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Személyi juttatások 92 ezer Ft,
Munkaadókat terhelő járulékok 27 ezer Ft,

 Erzsébetvárosi Általános Iskola és
Informatikai Szakközépiskola 499 ezer Ft,
ebből:

 Erzsébetvárosi Általános Iskola és
Informatikai Szakközépiskola
Személyi juttatások 273 ezer Ft,
Munkaadókat terhelő járulékok 79 ezer Ft,

 Bóbita Óvoda
Személyi juttatások 114 ezer Ft,
Munkaadókat terhelő járulékok 33 ezer Ft,

 Janikovszky Éva Általános Iskola és
Gimnázium 189 ezer Ft,
ebből:

 Janikovszky Éva Általános Iskola és
Gimnázium
Személyi juttatások 146 ezer Ft,
Munkaadókat terhelő járulékok 43 ezer Ft,

 Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános
Iskola és Vendéglátó Szakiskola 361 ezer Ft,
ebből:

 Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános
Iskola és Vendéglátó Szakiskola
Személyi juttatások 120 ezer Ft,
Munkaadókat terhelő járulékok 35 ezer Ft,

 Csicsergő Óvoda
Személyi juttatások 88 ezer Ft,
Munkaadókat terhelő járulékok 25 ezer Ft,

 Dob Óvoda
Személyi juttatások 72 ezer Ft,
Munkaadókat terhelő járulékok 21 ezer Ft

11. A „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb
pénzeszközátadások" címen a Kapcsolat Alapítvány - kapcsolattartási ügyelet -
előirányzatát 290 ezer Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a „6201 Felügyelet alá
tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás" címen a felügyelet alá
tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás előirányzatát,
valamint ezzel egyidejűleg az ERISZ - SZOGYESZ Gyermekjóléti Központ -
intézményi költségvetésében a támogatási előirányzatát és a személyi juttatások
kiadási előirányzatát azonos összeggel megemeli.

12. A „6301 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete" címen az ERISZ -
Központi irányítás - Lakások felújítása előirányzatát 10.000 ezer Ft-tal csökkenti, és
ezzel egyidejűleg a „7203 Központilag kezelt pályázati önrész és
előfinanszírozás" címen a 2008. évi pályázati önerő előirányzatát azonos összeggel
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megemeli.

13. A „6301 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete" címen az
Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Molnár Antal
Zeneiskola tervezési költség - Ad-hoc bizottsági javaslat alapján 2007. évről
áthúzódó - felújítás előirányzatát 1.080 ezer Ft-tal, valamint a felújítás engedélyezési
és kivitelezési terv elkészítése előirányzatát 7.080 ezer Ft-tal csökkenti, ezzel
egyidejűleg a „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok" címen az egyéb ágazati
feladatok előirányzatát 4.080 ezer Ft-tal, és a „6201 Felügyelet alá tartozó
költségvetési szervnek folyósított támogatás" címen a felügyelet alá tartozó
költségvetési szerveknek folyósított felhalmozási támogatás előirányzatát, valamint
ezzel egyidejűleg az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskola Molnár Antal Zeneiskola intézményi költségvetésében a támogatási
és felújítási kiadások előirányzatát 4.080 ezer Ft-tal megemeli.

14. A „6401 Önkormányzati fejlesztések" címen a felhalmozási kiadások -
információbiztonsági audit - előirányzatát 14.000 ezer Ft-tal csökkenti, és ezzel
egyidejűleg az „5106 Informatikai kiadások" címen a dologi kiadások - számlázott
szellemi tevékenység - előirányzatát azonos összeggel megemeli.

15. A 322-327/2008. (VI.16.) Képviselő-testületi határozatok alapján a „7201
Központilag kezelt ágazati feladatok" címen az oktatási intézmények 2008-2009.
tanévi feladatváltozásával kapcsolatos tartalék előirányzatát 770 ezer Ft-tal
megemeli, ezzel egyidejűleg a „6201 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek
folyósított támogatás" címen a felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek
folyósított működési támogatás előirányzatát azonos összeggel csökkenti, valamint
az intézmények költségvetésében a támogatási, személyi juttatások, munkaadókat
terhelő járulékok és a létszám előirányzatot módosítani az alábbiak szerint:

 Baross Gábor Általános Iskola 315 ezer Ft-tal,
ebből:

 Baross Gábor Általános Iskola
Személyi juttatások 239 ezer Ft-tal,
Munkaadókat terhelő járulékok 76 ezer Ft-tal,
Létszám előirányzatát 0,5 fővel,

 Erzsébetvárosi Általános Iskola és
Informatikai Szakközépiskola 3.312 ezer Ft-tal,
ebből:

 Erzsébetvárosi Általános Iskola és
Informatikai Szakközépiskola
Személyi juttatások 957 ezer Ft-tal,
Munkaadókat terhelő járulékok 306 ezer Ft-tal,
Létszám előirányzatát 3 fővel,

 Bóbita Óvoda
Személyi juttatások 1.552 ezer Ft-tal,
Munkaadókat terhelő járulékok 497 ezer Ft-tal,
Létszám előirányzatát 4,5 fővel,
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 Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános
Iskola és Vendéglátó Szakiskola 631 ezer Ft-tal,
ebből:

 Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános
Iskola és Vendéglátó Szakiskola
Személyi juttatások 478 ezer Ft-tal,
Munkaadókat terhelő járulékok 153 ezer Ft-tal,
Létszám előirányzatát 1 fővel,

csökkenti,

 Alsóerdősori Általános Iskola és
Gimnázium 1.523 ezer Ft-tal,
ebből:

 Alsóerdősori Általános Iskola
és Gimnázium
Személyi juttatások 1.154 ezer Ft-tal,
Munkaadókat terhelő járulékok 369 ezer Ft-tal,
Létszám előirányzatát 2 fővel,

 Janikovszky Éva Általános Iskola és
Gimnázium 1.965 ezer Ft-tal,

 Janikovszky Éva Általános Iskola
és Gimnázium
Személyi juttatások 489 ezer Ft-tal,
Munkaadókat terhelő járulékok 476 ezer Ft-tal,
Létszám előirányzatát 2,75 fővel,

megemeli.

16. A „7201 központilag kezelt ágazati feladatok" címen az egyéb ágazati feladatok
előirányzatát 1.868 ezer Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a „6501 Társasházak
felújításához támogatás és kölcsön nyújtása" címen a felhalmozási célú
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Wesselényi utca 49. szám alatti társasház
függőfolyosójának felújítása előirányzatát azonos összeggel megemeli.

17. A „7201 központilag kezelt ágazati feladatok" címen az egyéb ágazati feladatok
előirányzatát 200 ezer Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a „6105 Ellátási
szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb pénzeszközátadások
államháztartáson kívülre" címen a működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre - Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület támogatása -
előirányzatát azonos összeggel megemeli.

18. A „7203 Központilag kezelt pályázati önrész és előfinanszírozás" címen Ad-hoc
Bizottság javaslata alapján a 2008. évi pályázati önerő előirányzatát 500 ezer Ft-tal
csökkenti, és ezzel egyidejűleg a „6201 Felügyelet alá tartozó költségvetési
szervnek folyósított támogatás" címen azonos összeggel megemeli a felügyelet alá
tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás előirányzatát,
valamint ezzel egyidejűleg az ERISZ - Külső-erzsébetváros területi, szakosított és
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nappali ellátás Dózsa György út 46. - intézményi költségvetésében a támogatási
előirányzatot 500 ezer Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatot 300 ezer Ft-tal, a
felhalmozási kiadások előirányzatot 200 ezer Ft-tal.

19. A „7203 Központilag kezelt pályázati önrész és előfinanszírozás" címen Ad-hoc
Bizottság javaslata alapján a 2008. évi pályázati önerő előirányzatát 8.779 ezer Ft-tal
csökkenti, és ezzel egyidejűleg a „6201 Felügyelet alá tartozó költségvetési
szervnek folyósított támogatás" címen azonos összeggel megemeli a felügyelet alá
tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás előirányzatát,
valamint ezzel egyidejűleg az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskola intézményi költségvetésében azonos összeggel a támogatási
előirányzatot és a felújítási kiadások előirányzatot.

20. A „7301 Központilag kezelt oktatási pályázatok és feladatok" címen a Bursa
Hungarica felsőoktatási ösztöndíj előirányzatát 2.175 ezer Ft-tal csökkenti, és ezzel
egyidejűleg az „5701 Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok" címen a
működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát azonos
összeggel megemeli.

21. A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 43/2008. (03.25.), 92-93/2008. (06.10.)
határozatainak megfelelően a „7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok
és feladatok" címen az oktatáspolitikai koncepció végrehajtása előirányzatát 1.830
ezer Ft-tal, a kulturális, oktatási és sport programok előirányzatát 21.000 ezer Ft-tal
csökkenti, és ezzel egyidejűleg a „6201 Felügyelet alá tartozó költségvetési
szervnek folyósított támogatás" címen a felügyelet alá tartozó költségvetési
szerveknek folyósított működési támogatás előirányzatát, valamint az Alsóerdősori
Általános Iskola és Gimnázium - EPSZK - intézményi költségvetésében a támogatási
és dologi kiadások előirányzatát azonos összeggel megemeli.

22. A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 36-40/2008. (03.25.), 60/2008. (04.15.)
és a 62-64/2008. (04.15.) határozatainak megfelelően a „7303 Központilag kezelt
sport pályázatok és feladatok" címen a céltartalék előirányzatot 10.250 ezer Ft-
tal csökkenti az alábbi feladatokon:

 Játszóház 1.000 ezer Ft,

 Ingyenes iskolai sporteszköz
kölcsönzési program 2.500 ezer Ft,

 Erzsébetváros legedzettebb lakosa
program 500 ezer Ft,

 Moccanj családi sportnapok500 ezer Ft,

 Gyógytorna időseknek 500 ezer Ft,

 Orth György emléktorna támogatása 1.200 ezer Ft,

 Élen a tanulásban, élen a sportban 1.000 ezer Ft,

 Kerületi sportegyesületek támogatása 700 ezer Ft,

 Utánpótlás nevelési program 600 ezer Ft,

 Nyári táborok 550 ezer Ft,

 Kerületi sportegyesületek létesítmé-
nyeinek felújítási pályázata 1.200 ezer Ft,
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ezzel egyidejűleg a „6103 Erzsébetvárosi Sportközpont üzemeltetéséhez
támogatás" címen a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
előirányzatot a fent felsorolt feladatokon 9.050 ezer Ft-tal, a felhalmozási célú
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Lövölde téri edzőterem felújítása -
előirányzatot 1.200 ezer Ft-tal megemeli.

23. A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 33/2008. (03.25.), 56-57/2008. (04.15.) és
a 77/2008. (05.06.) határozatainak megfelelően a „7302 Központilag kezelt
közművelődési pályázatok és feladatok" címen kulturális céltámogatás
előirányzatot 998 ezer Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a „6201 Felügyelet alá
tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás" címen a felügyelet alá
tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás előirányzatát azonos
összeggel megemeli, és az intézmények költségvetésében a támogatási, dologi
kiadások és ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot megemeli az alábbiak szerint:

 Baross Gábor Általános Iskola
Dologi kiadások 48 ezer Ft,

 Erzsébetvárosi Általános Iskola és
Informatikai Szakközépiskola 610 ezer Ft,
ebből:

 Bóbita Óvoda
Dologi kiadások 250 ezer Ft,

 Molnár Antal Zeneiskola
Dologi kiadások 360 ezer Ft,

 Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános
Iskola és Vendéglátó Szakiskola 340 ezer Ft,
ebből:

 Csicsergő Óvoda
Ellátottak pénzbeli juttatási 100 ezer Ft,

 Dob Óvoda
Dologi kiadások 88 ezer Ft,
Ellátottak pénzbeli juttatási 152 ezer Ft,

24. A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 21/2008. (02.26.) határozatának
megfelelően a „7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok"
címen a kulturális céltámogatás előirányzatot 230 ezer Ft-tal csökkenti, és ezzel
egyidejűleg azonos összeggel az „5701 Oktatási, közművelődési, sport és egyéb
feladatok" címen a támogatásértékű működési kiadások - Erzsébetvárosi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat - előirányzatot megemeli.

25. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 24/2008. (03.19.) határozatának megfelelően a
„7304 Központilag kezelt szociális és egészségügyi pályázatok és feladatok"
címen a szociális és egészségügyi programok előirányzatot 10.000 ezer Ft-tal
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csökkenti, és ezzel egyidejűleg a „6201 Felügyelet alá tartozó költségvetési
szervnek folyósított támogatás" címen a felügyelet alá tartozó költségvetési
szerveknek folyósított működési támogatás előirányzatát valamint az ERISZ
intézményi költségvetésében a támogatási és dologi kiadások előirányzatát azonos
összeggel megemeli.

26. A Képviselő-testület 259/2008. (V. 19.) határozatának megfelelően a „7303
Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok" címen a kerületi
sportegyesületek támogatása előirányzat 1.800 ezer Ft-tal csökkent, ezzel
egyidejűleg a „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb
pénzeszközátadások" működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
kerületi sportegyesületek támogatása előirányzat azonos összeggel növekedett:
ebből:

 BKV Technikai és tömegsportklubok
Egyesülete 250 ezer Ft,

 BKV Előre SC Szabadidősport 450 ezer Ft,

 Art-Corner SZ.S.K.E 300 ezer Ft,

 ELSE 500 ezer Ft

 ÁPISZ SE 150 ezer Ft,

 Bringabanda Sport Club 150 ezer Ft.

27. A Képviselő-testület 260/2008. (V. 19.) határozatának megfelelően a „7303
Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok" címen a kerületi
szakszövetségek támogatása előirányzat 500 ezer Ft-tal csökkent, ezzel egyidejűleg
a „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb
pénzeszközátadások" címen a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre kerületi szakszövetségek támogatása előirányzat azonos összeggel
növekedett:
ebből:

 Erzsébetvárosi Természetbarát
Sportszövetség 200 ezer Ft,

 VII. kerületi Labdarúgó Szövetség 300 ezer Ft.

28. A Képviselő-testület 261/2008. (V. 19.) határozatának megfelelően a „7303
Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok" címen az utánpótlás nevelési
program pályázat támogatása előirányzat 1.650 ezer Ft-tal csökkent, ezzel
egyidejűleg a „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb
pénzeszközátadások" címen a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre utánpótlás nevelési program - sportegyesületek, szövetségek - támogatása
előirányzat azonos összeggel növekedett:
ebből:

 BKV Modellező Sportegyesület 350 ezer Ft,

 VII. kerületi Labdarúgó Szövetség 500 ezer Ft,

 Art-Corner Sz.S.K.E. 800 ezer Ft.
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29. A Képviselő-testület 262/2008. (V. 19.) határozatának megfelelően a „7303
Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok" címen a kerületi
sportegyesületek létesítményeinek felújítási pályázata előirányzat 800 ezer Ft-tal
csökkent, ezzel egyidejűleg a „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott
támogatások és egyéb pénzeszközátadások" címen a felhalmozási célú
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre kerületi sportegyesületek létesítményei
felújításának támogatása előirányzat azonos összeggel növekedett:

ebből:

 Állatorvostudományi Egyetem
Sportegyesület 300 ezer Ft,

 Magányos Farkasok Sportegyesület 500 ezer Ft.

30. A Képviselő-testület 379/2008. (VIII. 14.) határozatának megfelelően a „6302
Útfelújítás" címen a Rózsa utca útfelújítás III. ütem - Király utca és Jósika utca
közötti szakasz - előirányzat 13.876 ezer Ft-tal csökkent, ezzel egyidejűleg a „7203
Központilag kezelt pályázati önrész és előfinanszírozás" címen a 2008. évi
pályázati önerő előirányzat azonos összeggel növekedett.

31. A Képviselő-testület 263/2008. (V. 19.) határozatának megfelelően a „7303
Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok" címen a nyári táborok pályázat
támogatása előirányzat 7.063 ezer Ft-tal csökkent, ezzel egyidejűleg a „6105
Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb
pénzeszközátadások" címen a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre nyári táborok támogatása előirányzat 3.813 ezer Ft-tal emelkedett,
ebből:

 Facultas Gimnázium 470 ezer Ft,

 Ruhaipari SE 150 ezer Ft,

 BKV Előre SC 500 ezer Ft,

 Art-Corner SE 500 ezer Ft,

 ELSE SE 450 ezer Ft,

 Magyar Vöröskereszt VII. kerületi
Szervezete 500 ezer Ft,

 Budapesti Görög Katolikus
Egyházközösség 350 ezer Ft,

 Regnum Marianum KKE 100 ezer Ft,

 Nagycsaládosok Országos
Egyesülete 293 ezer Ft,

 VII. kerületi Labdarúgó
Szövetség 500 ezer Ft,

valamint a „6201 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított
támogatás" címen a felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított
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működési támogatás előirányzata 3.250 ezer Ft-tal növekedett, valamint az
intézmények költségvetésében a támogatási és kiadási előirányzatok az alábbiak
szerint növekedtek:
ebből:

 ERISZ
 SZOGYESZ

Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 ezer Ft,

 Baross Gábor Általános Iskola
Ellátottak pénzbeli juttatásai 640 ezer Ft,

 Alsóerdősori Általános Iskola és
Gimnázium

 Brunszvik Teréz Óvoda
Ellátottak pénzbeli juttatásai 571 ezer Ft,

 Erzsébetvárosi Általános Iskola és
Informatikai Szakközépiskola

Ellátottak pénzbeli juttatásai 605 ezer Ft,

 Janikovszky Éva Általános Iskola és
Gimnázium

Ellátottak pénzbeli juttatásai 627 ezer Ft,

 Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános
Iskola és Vendéglátó Szakiskola 507 ezer Ft,
ebből:

 Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános
Iskola és Vendéglátó Szakiskola
Ellátottak pénzbeli juttatásai 307 ezer Ft,

 Dob Óvoda
Ellátottak pénzbeli juttatásai 200 ezer Ft.

32. A Képviselő-testület 351/2008. (VI. 16.) határozatának megfelelően a „7201
Központilag kezelt ágazati feladatok" címen az egyéb ágazati feladatok közüzemi
költségek céltartalék előirányzat 10.261 ezer Ft-tal, a „6105 Ellátási szerződések
alapján nyújtott támogatások és egyéb pénzeszközátadások" címen a működési
célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Lombikprogramban résztvevőkért
Alapítvány támogatása - előirányzat 104 ezer Ft-tal csökkent, ezzel egyidejűleg

a) az „5701 Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok" címen a dologi
kiadások előirányzata 1.950 ezer Ft-tal,
ebből:
 kiadványok készítése 1.500 ezer Ft-tal,
 Erzsébetvárosi Napok 450 ezer Ft-tal,

b) a „6401 Önkormányzati fejlesztések" címen a felhalmozási kiadások
előirányzata

3.350 ezer Ft-tal,



K I V O N A T
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. szeptember 19-én 9 órakor megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

17/29

ebből:
 Bajza utcai Reformáció Emlékparkban

őrház építése 1.510 ezer Ft-tal,
 Lövölde téri őrház építése 1.840 ezer Ft-tal,

c) „6201 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás"
címen a felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési
támogatás előirányzata 5.065 ezer Ft-tal, valamint a Janikovszky Éva
Általános Iskola és Gimnázium költségvetésében azonos összeggel a támogatás
előirányzata és a személyi juttatások kiadási előirányzata

növekedett.

33. A Képviselő-testület 2008. május 19-ei ülésén tárgyalta az Erzsébetvárosi
Egészségügyi Szolgálatnál 4 fő közalkalmazotti státusz megszüntetésével kapcsolatos
előterjesztést. A státuszok megszüntetésével kapcsolatos egyszeri kiadások rendezése
érdekében a „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok" címen a szociális és
egészségügyi feladatok kiadási előirányzatát 4.379 ezer Ft-tal, csökkenti, és ezzel
egyidejűleg a „6201 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított
támogatás" címen a felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított
működési támogatás előirányzatát azonos összeggel, valamint az ERISZ -
Egészségügyi Szolgálat - költségvetésében a támogatási, személyi juttatások,
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot az alábbiak szerint megemeli:

 Személyi juttatások 3.317 ezer Ft,
 Munkaadókat terhelő járulékok 1.062 ezer Ft.

továbbá a létszám-előirányzatot 4 fővel csökkenti. Az intézménynél keletkező
bérmegtakarítás terhére (személyi juttatásokon belüli átcsoportosítással), valamint az
esetleges pályázati támogatásból a különféle egyszeri személyi jellegű kifizetések
rendezhetőek.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 5/2008. (II.25.) rendelete normaszövegét érintő módosítás:

(1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.) önkormányzati rendelet címrendjét

a. az új „9501 UNDP Pályázat Peterdy utcai Nyugdíjasház"
címmel egészíti ki.

Gál György

a.) a „6401 Önkormányzati fejlesztések cím
Egyéb lakással, helyiséggel kapcsolatos feladatok
Osztatlan közös tulajdonú házfelügyelői szolgálati
lakások megszüntetése" kiadási előirányzat csökken 10.648 ezer forint

a.) a „6401 Önkormányzati fejlesztések cím
Egyéb lakással, helyiséggel kapcsolatos feladatok
Bérleti jog megszüntetése miatti pénzbeli térítés
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" kiadási előirányzat növekszik (Budapest,
II. ker. Margit krt. 58. IV. em. 2.) 10.648 ezer forint

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2008. (IX.26.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról

388/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- Vattamány Zsolt ügyrendi indítványáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Vattamány Zsolt ügyrendi indítványát, mely szerint a jelenlévő
civil szervezet egy tagja két percben hozzászólhat a Budapest VII. kerület
Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 4/2004. (II.
23.) önkormányzati rendeletének Budapest Főváros VII. kerület Belső-
Erzsébetváros Erzsébet krt. – Rákóczi út – Károly krt. – Király utca által határolt
területre vonatkozó módosítására vonatkozó napirendi pont vitájának elkezdése
előtt.

389/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- Hunvald György módosító indítványáról a Budapest VII. kerület Erzsébetváros
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 4/2004. (II. 23.)
önkormányzati rendeletének Budapest Főváros VII. kerület Belső-Erzsébetváros
Erzsébet krt. – Rákóczi út – Károly krt. – Király utca által határolt területre
vonatkozó módosításához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Hunvald György előterjesztő módosító indítványát, az 1.
számú melléklet szerinti szabályozási tervlap a Budapest VII. kerület
Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 4/2004. (II.
23.) önkormányzati rendeletének Budapest Főváros VII. kerület Belső-
Erzsébetváros Erzsébet krt. – Rákóczi út – Károly krt. – Király utca által határolt
területre vonatkozó - módosításához.
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1. sz. melléklet
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2008. (IX.19.) önkormányzati rendelete a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Kerületi
Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 4/2004. (II. 23.) önkormányzati rendeletének
Budapest Főváros VII. kerület Belső-Erzsébetváros Erzsébet krt. – Rákóczi út – Károly krt.
– Király utca által határolt területre vonatkozó módosításáról

390/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- Vattamány Zsolt, Berki Béla, Deutsch Tamás módosító indítványáról a Budapest VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi közbeszerzési tervének
módosításához –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Vattamány Zsolt,
Berki Béla, Deutsch Tamás módosító indítványát a Budapest VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi közbeszerzési tervének módosításához az
alábbiak szerint:
A közbeszerzési terv 4., 5., 6., pontjában a közbeszerzési eljárási forma
megnevezése az egyszerű helyett nyílt eljárásra változik.

391/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi közbeszerzési tervének
módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 115/2008.(IV.18.) számú határozatával elfogadott,
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint módosítja:

1. A Kbt. a „ Nemzeti értékhatárt elérő vagy azt meghaladó” közbeszerzési
eljárások körét kiegészíti Budapest VII. kerület Belső-Erzsébetvárosi
Általános Iskola és Szakközép Iskola bővítése és felújítására vonatkozó
közbeszerzési eljárással:
─ A munka a „ Nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó” eljárások körébe

tartozik.
– A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Budapest, VII. kerület Kertész u. 30.

Belső-Erzsébetvárosi Általános Iskola és Szakközép Iskola bővítése és
felújítása

─ Éves költségvetési előirányzat: 2009. évi költségvetés
─ Becsült érték: bruttó 700.000 ezer Ft
─ A Kbt. szerinti eljárási forma: nyílt
─ A megindítás várható ideje: 2008. szeptember
─ A megvalósulás várható: 2009. december

2. A Kbt. a „ Nemzeti értékhatárt elérő vagy azt meghaladó” közbeszerzési
eljárások körét kiegészíti Budapest VII. kerület Baross Gábor Általános
Iskola felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárással:
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─ A munka a “Nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó” eljárások körébe
tartozik.

─ A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Budapest VII. kerület Hernád u. 42.
Baross Gábor Általános Iskola felújítása

─ Éves költségvetési előirányzat: a 2009. és 2010. évi költségvetés
─ Becsült érték: bruttó 750.000 ezer Ft
─ A Kbt. szerinti eljárási forma: nyílt
─ A megindítás várható ideje: 2008. szeptember
─ A megvalósulás várható: 2010. május

3. A Kbt. a „ Nemzeti értékhatárt elérő vagy azt meghaladó” közbeszerzési
eljárások körét kiegészíti Budapest VII. kerület Színva utca, Hernád utca,
Barcsay utca, Karl Lutz park közterületek felújítására vonatkozó
közbeszerzési eljárással:
─ A munka a “Nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó” eljárások körébe

tartozik.
– A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Budapest VII. kerület Színva utca,

Hernád utca, Barcsay utca, Karl Lutz park közterületek felújítása
─ Éves költségvetési előirányzat: a 2009. évi költségvetés
─ Becsült érték: bruttó 375.000 ezer Ft
─ A Kbt. szerinti eljárási forma: nyílt
─ A megindítás várható ideje: 2008. szeptember
─ A megvalósulás várható: 2009. október

4. A Kbt. az „ egyszerű közbeszerzési eljárást igénylő beszerzések körét”
kiegészíti Budapest VII. kerület Síp utca (Dob utca és Wesselényi utca
közötti szakaszának felújítása) felújítására vonatkozó közbeszerzési
eljárással:
─ A munka az “egyszerű” eljárások körébe tartozik.
─ A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Budapest VII. kerület Síp utca (Dob

utca és Wesselényi utca közötti szakaszának felújítása)
─ Éves költségvetési előirányzat: a 2009. évi költségvetés
─ Becsült érték: bruttó 45.000 ezer Ft
─ A Kbt. szerinti eljárási forma: hírdetmény nélküli egyszerű eljárás
─ A megindítás várható ideje: 2008. október
─ A megvalósulás várható: 2009. június

5. A Kbt. az „ egyszerű közbeszerzési eljárást igénylő beszerzések körét”
kiegészíti Budapest VII. kerület Bethlen Gábor téren, játszótér és
illemhely kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárással:
─ A munka az “egyszerű” eljárások körébe tartozik.
─ A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Budapest VII. kerület Bethlen Gábor

téren, játszótér és illemhely kialakítása
─ Éves költségvetési előirányzat: a 2008. évi költségvetés
─ Becsült érték: bruttó 53.500 ezer Ft
─ A Kbt. szerinti eljárási forma: egyszerű hírdetmény nélküli egyszerű

eljárás
─ A megindítás várható ideje: 2008. szeptember
─ A megvalósulás várható: 2008. december
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6. A Kbt. az „ egyszerű közbeszerzési eljárást igénylő beszerzések körét”
kiegészíti a Budapest XIV. kerület 29723/1 hrsz. alatti Városligeti
Sportcentrum átalakításával fedett műfüves pálya kialakítása vonatkozó
közbeszerzési eljárással:
─ A munka az “egyszerű” eljárások körébe tartozik.
─ A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Budapest XIV. kerület 29723/1

hrsz. alatti Városligeti Sportcentrum átalakításával fedett műfüves
pálya kialakítása

─ Éves költségvetési előirányzat: a 2008. évi költségvetés
─ Becsült érték: bruttó 48.000 ezer Ft
─ A Kbt. szerinti eljárási forma: egyszerű hírdetmény nélküli egyszerű
eljárás
─ A megindítás várható ideje: 2008. október
─ A megvalósulás várható: 2008. december.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Hangyál Imre
a Városüzemeltetési és Beruházási Iroda vezetője

Érintett irodavezető: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

392/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- Devosa Gábor módosító indítványáról a "Zsidó munkaszolgálatosok emlékműve"
elhelyezéséről szóló előterjesztés határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott - Devosa Gábor módosító
indítványát a "Zsidó munkaszolgálatosok emlékműve" elhelyezéséről szóló
előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak szerint:

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Bethlen Gábor tér 2. sz. alatti ingatlan
előkertjében Baráz Tamás szobrászművész (építész-tervezők: Juhász István és
Szakál Ferenc) „A meggyilkolt zsidó munkaszolgálatosok emlékműve" elnevezésű
képzőművészeti kompozíciójának elhelyezését támogatja.
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393/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- "Zsidó munkaszolgálatosok emlékműve" elhelyezéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Bethlen Gábor tér 2. szám alatti
ingatlan előkertjében Baráz Tamás szobrászművész (építész-tervezők: Juhász
István és Szakál Ferenc) „A meggyilkolt zsidó munkaszolgálatosok emlékműve"
elnevezésű képzőművészeti kompozíciójának elhelyezését támogatja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Hollósi Géza a Művelődési Iroda vezetője

Érintett irodavezető: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

394/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- Budapest VII. kerület Kazinczy utca 21. szám alatti ingatlanon lévő transzformátor
ház bérbeadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában álló Budapest, VII. kerület Kazinczy utca
21. szám alatti 34262 hrsz-ú. ingatlanon lévő volt áramátalakító épületet 2008.
szeptember 22-től 15 +5 év határozott időre bérbe adja az Alternatív Kulturális
Közösségek Uniója Egyesület (székhelye: 2094 Nagykovácsi, Dózsa Gy. u. 11.),
illetve az egyesületet támogató AKKU Design Kft (székhelye: 2094 Nagykovácsi,
Dózsa Gy. u. 11.) részére, kulturális tevékenység végzésére, a következő
feltételekkel:
- a helyiségcsoport kizárólag kulturális tevékenység céljára használható,
- a bérlő a bérleti jog ellenértékének megfizetése alól mentesül,
- a helyiségcsoport éves bérleti díja nettó 4140.-Ft/m˛ + ÁFA,
- a bérbeadás nem mentesíti a bérlőt a tevékéenység folytatásához szükséges
hatósági engedélyek megszerzése alól,

- a bérleti szerződést a fent meghatározott főbb feltételek, egyebekben pedig a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII törvényben, valamint az Önkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 28/2000. (XII.23.) sz. önkormányzati rendeletben foglalt
rendelkezések figyelembe vételével köthető meg.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Villányi Tibor a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője

Érintett irodavezető: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője
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395/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi
fordulójához való csatlakozásról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja Erzsébetváros Önkormányzatának csatlakozását a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2009. évi
fordulójához. Egyidejűleg a pályázati felhívásban foglaltakat elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Hollósi Géza a Művelődési Iroda vezetője

396/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi
fordulójához való csatlakozásról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságát a beérkezett Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatainak elbírálására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Hollósi Géza a Művelődési Iroda vezetője

397/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi
fordulójához való csatlakozásról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2009. évi
fordulójához való csatlakozás fedezete a 2009. évi költségvetésben szerepeljen.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Hollósi Géza a Művelődési Iroda vezetője

Érintett irodavezető: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője
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398/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- Vattamány Zsolt, Berki Béla, Deutsch Tamás módosító indítványáról az
Erzsébetváros Önkormányzata és a Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány
közötti bérleti szerződés módosításához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Vattamány Zsolt,
Berki Béla, Deutsch Tamás módosító indítványát az Erzsébetváros
Önkormányzata és a Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány közötti bérleti
szerződés módosításához az alábbiak szerint:
A mellékleteként szereplő bérleti szerződés alábbiak szerint módosul:
Szerződés 3. pont:
Jelen bérleti jogviszony 2008. október 01. napjától 2013. június 30. napjáig
terjedő 5 év határozott időre szól.
Szerződés 5. pont:
Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő a bérleti jogviszony időtartamára
mentesül az épület szárnyra jutó közüzemi díjak megfizetése alól amennyiben
a 8./ és 9./ pontokban vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
(törlésre kerül a bérleti díj rész)

399/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- Vattamány Zsolt, Berki Béla, Deutsch Tamás módosító indítványáról az
Erzsébetváros Önkormányzata és a Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány
közötti bérleti szerződés módosításához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Vattamány Zsolt,
Berki Béla, Deutsch Tamás módosító indítványát az Erzsébetváros
Önkormányzata és a Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány közötti bérleti
szerződés módosításához az alábbiak szerint:
A határozati javaslatban a bérbeadás dátuma 2013. június 30.-ra változik.

400/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- Erzsébetváros Önkormányzata és a Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány
közötti bérleti szerződés módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvánnyal (1071 Budapest,
Dembinszky u. 34.) 2008. október hó 01. napjától 2018. június 30. napjáig terjedő
időszakra megkötendő bérleti szerződést a mellékletben foglalt tartalommal
jóváhagyja, a 527/2007. (IX. 21.) sz. határozattal elfogadott korábbi szerződés
pedig az új bérleti szerződés hatályba lépésével hatályát veszíti.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Hollósi Géza a Művelődési Iroda vezetője
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Érintett irodavezető: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője
401/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- Hunvald György módosító indítványáról a Városligeti Sportcentrum területén fedett,
műfüves labdarúgópálya kialakításának pénzügyi fedezetéről szóló előterjesztés
határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Hunvald György módosító indítványát – melyet az előterjesztő
is elfogadott – a Városligeti Sportcentrum területén fedett, műfüves
labdarúgópálya kialakításának pénzügyi fedezetéről szóló előterjesztés határozati
javaslatához az alábbiak szerint:

A határozati javaslatban "..., a Király utca 57. szám alatti üzlethelyiség eladásából
származó" helyett ,"egyéb ingatlan eladásból származó..." kerül.

402/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- A Városligeti Sportcentrum területén fedett, műfüves labdarúgópálya kialakításának
pénzügyi fedezetéről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Városligeti Sportcentrum területén kialakítandó
sportfelület fedett, műfüves pályává alakítását saját beruházásként valósítja meg,
egyéb ingatlan eladásából származó pénzügyi forrásból.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházás megvalósításához
szükséges szerződések megkötésére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Farkas Ferenc a Sport Csoport vezetője

Érintett irodavezető: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

403/2008.(IX. 19.) számú határozat:
-A Képviselő-testület 346/2008. (VI.16.) számú határozata 2.pontjának visszavonásáról-

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 346/2008. (VI.16.) számú határozat 2. pontját visszavonja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Németh Márta a Szociális Iroda vezetője
Medgyesi Judit aljegyző
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404/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- Közterület elnevezése Teller Edéről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el a közterület elnevezése Teller Edéről című előterjesztés
határozati javaslatát az alábbiak szerint:
“Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete javasolja a Fővárosi Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak, hogy a
Lövölde tér erzsébetvárosi oldalán (hrsz. 33530) kialakított, köz számára
részlegesen megnyitott zöldterület elnevezése Teller Ede emlékpark legyen és
felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal”

405/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2008. I. félévi
költségvetés végrehajtásáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2008. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

406/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- A szociális ágazat 2007. évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolóról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a szociális ágazat 2007. évi szakmai munkájáról szóló
beszámolót és a személyes gondoskodás körében megkötött ellátási szerződések
felülvizsgálatáról készült összefoglalót az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Németh Márta a Szociális Iroda vezetője
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407/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- A Pénzügyi Bizottság 2007. évi munkájáról szóló beszámolóról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Pénzügyi Bizottság 2007. évi munkájáról szóló beszámolót.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

408/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- Az Informatikai tanácsnok, Parnó Román 2007 évi beszámolójáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az Informatikai tanácsnok 2007. évben végzett munkájáról
szóló beszámolóját.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Szász Eleonóra

409/2008.(IX. 19.) számú határozat:
- Puskás Attila Sándor Gazdasági tanácsnoki beszámolójáról a 2007. évről -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a gazdasági tanácsnok 2007. évben végzett munkájáról szóló
beszámolóját.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős:

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 410-től - 423-ig.

A kivonat hiteléül:
Budapest, 2008. szeptember 19.
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Danó Jánosné
jegyzőkönyvvezető


