
Iktatószám: KI/1921-8/2008/XV.

K I V O N A T

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2009. január 12-én
8 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

1/2009. (I.12.) számú határozat:
- Napirendi pontok elfogadásáról -

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

1.) A 2009. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos feladatok
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

2.) A Kisdiófa utca 4. szám alatti ideiglenes piac létrehozása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

3.) Gyermek ifjúsági és iskola ifjúsági fogászat elhelyezése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Zárt ülés keretében:

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

2/2009. (I.12.) számú határozat:
- Puskás Attila Sándor, Kecskés Gusztáv módosító indítványáról “A 2009. évi
költségvetés előkészítésével kapcsolatos feladatok” című előterjesztés határozati
javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott - Puskás Attila Sándor,
Kecskés Gusztáv módosító indítványát “A 2009. évi költségvetés előkészítésével
kapcsolatos feladatok” című előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak
szerint:
A határozati javaslat az alábbi 6., 7. és 8. pontokkal kiegészül:
6. felkéri a polgármestert, a 2009. évi költségvetési előterjesztésben a Dob utca
teljes hosszának felújítása tervezési és kivitelezési feladatát szerepeltesse,
7. felhatalmazza a polgármestert, folytasson tárgyalásokat a Klauzál utcában
magán kivitelezést folytató vállalkozókkal közös megállapodás megkötéséről, a
Klauzál utca teljes hossza felújításának összehangolt megvalósítása érdekében,
8. a 2009. évi költségvetés előterjesztés összeállításának időszakára a képviselő-
testület költségvetési munkacsoportot hoz létre, amelynek tagjai:
 a polgármester,
 a frakcióvezetők,
 a frakciók által delegált, frakciónként egy fő külső szakértő.
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3/2009. (I.12.) számú határozat:
- Berki Béla módosító indítványáról “A 2009. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos
feladatok” című előterjesztés határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – Berki Béla
módosító indítványát “A 2009. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos
feladatok” című előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak szerint:
Az előterjesztés határozati javaslatának 1., 2., 3., és 4 pontja törlésre kerül.

4/2009. (I.12.) számú határozat:
- A 2009. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos feladatokról -

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

1. kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009. évi költségvetés terhére biztosítja az
Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközlépiskola Kertész utca
30. szám alatti iskolaépületének felújításához szükséges fedezetet, bruttó
596.388 ezer Ft-ban;

2. a Százház utcai Rekreációs Központ beruházás forrását 2,9 milliárd Ft-ban az
OTP Bank Nyrt. Által korábban lejegyzett kötvényből, 1,1 milliárd Ft-ban
pedig a 2009. évben felvenni tervezett kedvezményes kamatozású hitelből
biztosítja. A beruházás forrása a hitelszerződés aláírásáig változatlanul, teljes
összegében a kötvényből származó bevétel;

3. felkéri a Polgármestert, a “Sikeres Magyarországért” Önkormányzati
Infrastrukturafejlesztési Hitelprogram lehetőségét kihasználva 3,8 milliárd Ft
összegben közbeszerzési eljárás lefolytatására a következő célok fedezetének
biztosítása érdekében;

 2. Általános beruházási célok
Szinva utca felújítása 38.000 ezer Ft,
Hernád utca felújítása 207.000 ezer Ft,
Barcsay utca felújítása 85.000 ezer Ft,
Carl Lutz park felújítása, 10.000 ezer Ft,
Síp utca felújítása 95.000 ezer Ft,
Kazinczy utca felújítása 80.000 ezer Ft,
Rumbach Sebestyén utca felújítása 105.000 ezer Ft,
Rózsa utca felújításának befejezése 70.000 ezer Ft,
Rózsák tere és környéke közterületei
felújításának befejezése 173.000 ezer Ft,
Egyéb intézmény: Okmányiroda
felújítása 290.000 ezer Ft,
Szociális intézmények körében a
Peterdy utca 16. szám alatti és
a Dózsa György út 40. szám alatti
épület tervezése és felújítása 222.000 ezer Ft.
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 3. Közoktatási célú beruházások
Erzsébetvárosi Általános Iskola és
Informatikai Szakközépiskola
Kertész utca 30. szám alatti
iskolaépület felújítása 596.388 ezer Ft,
Baross Gábor Általános Iskola
Hernád utca 42. szám alatti
iskolaépület felújítása 829.000 ezer Ft.

 4. Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása
Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény
udvari épületének a felújítása 200.000 ezer Ft,

Összesen: 3.000.388 ezer Ft,
10 % önrésszel számolva: /-/ 300.388 ezer Ft,
Részösszesen: 2.700.000 ezer Ft,

Százház utcai Rekreációs Központ
beruházása 1.100.000 ezer Ft,

Mindösszesen: 3.800.000 ezer Ft.

4. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 4 milliárd forint kötvény kibocsátásból
származó bevétel terhére, visszapótlási kötelezettség mellett 500.000 ezer Ft-ot
a 2008. évről áthúzódó és 2008. évi, 2009. évre szóló kötelezettségvállalások
teljesítéséhez felhasználja;

5. az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Budapest VII. Dohány u. 34.
(hrsz: 34474) szám alatti ingatlant elidegenítésre kijelöli, egyben felkéri a
Polgármestert, hogy a Dohány u. 32. és 34. szám alatti ingatlanokra a
Versenyeztetési Szabályzat előírásai szerint nyilvános pályázatot tegyen közzé,
a pályázat eredményének megállapítására vonatkozó javaslatát pedig terjessze a
Képviselő-testület elé;

6. felkéri a polgármestert, a 2009. évi költségvetési előterjesztésben a Dob utca
teljes hosszának felújítása tervezési és kivitelezési feladatát szerepeltesse;

7. felhatalmazza a polgármestert, folytasson tárgyalásokat a Klauzál utcában
magán kivitelezést folytató vállalkozókkal közös megállapodás megkötéséről, a
Klauzál utca teljes hossza felújításának összehangolt megvalósítása érdekében;

8. a 2009. évi költségvetés előterjesztés összeállításának időszakára a képviselő-
testület költségvetési munkacsoportot hoz létre, amelynek tagjai:
 a polgármester,
 a frakcióvezetők,
 a frakciók által delegált, frakciónként egy fő külső szakértő.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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

Érintett irodavezető: Hollósi Géza a Művelődési Iroda vezetője, Hangyál Imre a
Városüzemeltetési és Beruházási Iroda vezetője, dr. Villányi Tibor a
Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
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5/2009. (I.12.) számú határozat:
- A Kisdiófa utca 4. szám alatti ideiglenes piac létrehozásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az 554/2008. (XII.23.) határozatában a soron következő testületi ülésre
megkért, a Kisdiófa utca 4. szám alatti ideiglenes piac létrehozása tárgyában eddig
megtett intézkedésekről adott polgármesteri jelentést elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: ERVA Zrt.

6/2009. (I.12.) számú határozat:
- Gyermek ifjúsági és iskola ifjúsági fogászat elhelyezéséről -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. hozzájárul a gyermek ifjúsági és iskola ifjúsági fogorvosi tevékenység
Budapest Főváros Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház kezelésében lévő
Budapest VII., Rottenbiller u. 26. szám alatti elhelyezéséhez az előterjesztés
mellékletét képező használati szerződésben foglaltak szerint.

2. felhatalmazza a polgármestert a helyiség használati szerződés aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Baranyi Péter
az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat vezetője

Érintett irodavezető: Németh Márta a Szociális Iroda vezetője

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 7-től -10-ig.

A kivonat hiteléül:
Budapest, 2009. január 12.

Danó Jánosné
jegyzőkönyvvezető


