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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. március 27-én 8 óra 30 perckor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

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

Jelen vannak: Devosa Gábor, Gergely József, Koromzay Annamária alpolgármesterek
Ádler György, Bán Imre, Becskei Barbara, Berki Béla, dr. Bolesza Emőke, Csontos József,
Fedrid Gábor, Gerenday Ágnes, prof. Dr. Hahn György, dr. Kecskés Gusztáv, dr. Kispál
Tibor, Lendvai Béla, Molnár István, Parnó Román, Puskás Attila Sándor, Simon Péter, Ripp
Ágnes, Solymári Gabriella, Vattamány Zsolt, Vajda Gábor képviselők

Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsanna, Hangyál Imre, Holló Mária, Hollósi
Géza helyett Klein Gábor, Lantos Péter, dr. Máriási Károly, Németh Márta, Polgár Endréné,
dr. Saáry Tibor, Simon Elza, Simonné Müller Katalin, dr. Szász Eleonóra, dr. Villányi Tibor

Távol maradt: Hunvald György polgármester, dr. Albert István, Gál György képviselők

Az ülést vezette: Gergely József alpolgármester és
Devosa Gábor alpolgármester

Jegyzőkönyvet vezette: Danó Jánosné

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

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 27-i rendkívüli
nyilvános ülését megnyitja.

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

A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták a mai ülés napirendjére vonatkozó
javaslatot, amelyet megmutat a jelenlévő tévék kameráinak, hogy saját kezűleg a
Polgármester úr helyetteseként írt alá – azért tartja ezt szükségesnek megmutatni, mert
egyesek nem ismerik az Önkormányzati Törvényt, és újságokban komolytalan dolgok
jelentek meg.

A kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokhoz két módosító indítvány érkezett, az egyiket
saját maga terjesztette be, amely a napirendi pontok sorrendjének módosítására vonatkozik, a
másikat pedig a FIDESZ Frakció nyújtotta be, amely arról szól, hogy a 18. számú napirendi
pontot nyilvános ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület.
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Gergely József
Szavazásra teszi fel a saját módosító indítványát a napirendi pontok sorrendjének
megváltoztatására vonatkozóan.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 2 nem 4 tartózkodás.

95/2009. (III.27.) számú határozat:
- Gergely József módosító indítványáról a napirendi pontok elfogadásához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Gergely József módosító indítványát, mely szerint a mai ülésre
kiküldött meghívó szerinti napirendek sorrendje az alábbiak szerint változik:
– eredeti 4-es napirendi pontot 9-es pontként,
– eredeti 5-ös napirendi pontot 10-es pontként
– eredeti 6-os napirendi pontot 4-es pontként,
– eredeti 7-es napirendi pontot 5-ös pontként,
– eredeti 9-es napirendi pontot 6-os pontként,
– eredeti 10-es napirendi pontot 7-es pontként

Gergely József
Kérdezi, hogy a FIDESZ Frakció módosító indítványát kívánja-e valaki indokolni.

Vattamány Zsolt
Az a javaslatuk, hogy a meghívó szerinti 18. számú napirendi pontot nyilvános ülésen
tárgyalja a Képviselő-testület. Ez a napirendi pont arról szól, hogy hogyan zálogosítsák el a
kerület jövőjét. Úgy hiszi, hogy a kerület lakóinak joguk van megtudni, hogy milyen
megállapodásokat, milyen feltételekkel és milyen összegben kíván kötni az Önkormányzat –
ezért javasolják a nyilvános ülésen való tárgyalást.

Gergely József
Közli Képviselőtársával, hogy úgy látja, hogy nem olvasta el az előterjesztést, mert ezt arról
szól, hogy az Önkormányzat számlahitelének fedezetéhez a bank jelzálogot kér, ami nem azt
jelenti, hogy elzálogosítják, hanem azt, hogy fedezetet biztosítanak rá, mint ahogy az
Önkormányzat eddig minden hitelét visszafizette, ezt is fizetni fogja, tehát senkit semmilyen
kár nem ér.

Szavazásra teszti fel a FIDESZ Frakció módosító indítványát.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 9 igen 9 nem 2 tartózkodás.

96/2009. (III.27.) számú határozat:
- A FIDESZ Frakció módosító indítványáról a napirendi pontok elfogadásához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el a FIDESZ Frakció módosító indítványát, mely szerint a
mai ülés 18. számú napirendi pontját - Felvett beruházási hitelek jelzálogfedezete -
nyílt ülésen tárgyalja a testület.
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Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg kiküldött napirendi pontokra vonatkozó javaslatot, a
sorrendiségre vonatkozó elfogadott módosító indítvánnyal együtt.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 1 nem 1 tartózkodás.

97/2009. (III.27.) számú határozat:
- Napirendi pontok 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 …/2009. (…) 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 …/2009. (...) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 19/2000. (VI.16.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

3.) Bp., Főv. VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2009. (...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési szabályzatról
szóló 6/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: FIDESZ Frakció

4.) A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való csatlakozás
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

5.) A Budapest VII. ker Kisdiófa u. 7-9. szám alatt található ingatlanok
hasznosítása tárgyában korábban hozott képviselő-testületi határozatok
visszavonása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

6.) A "kultúra utcája" pályázattal kapcsolatos egyes döntések meghozatala
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

7.) Közoktatási megállapodások megkötése
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

8.) A Budapest VII. ker. Kazinczy u. 21. szám alatt található ingatlanra vonatkozó
tulajdonba adási szerződés módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

9.) A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitánysága 2008. évi
tevékenységének értékelése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

10.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2009. évi
közbeszerzési terve
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

11.) Közművelődési megállapodások kötése
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

12.) A ruzinai tábor ellátási szerződésének módosítása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester
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13.)Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
Közfoglalkoztatási terve
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

14.) Lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó 26/2009. (II. 11.) sz. határozat
módosítása
Előterjesztő: Fedrid Gábor Gazdasági Bizottság elnöke

Zárt ülés keretében:
15.) Szociális ügyekben hozott I. fokú határozatok ellen benyújtott fellebbezések

Előterjesztő: Solymári Gabriella Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
16.) Könyvvizsgáló megbízása a 2009. május 1-től 2011. április 30-ig terjedő

időszakra
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

17.)Az ERVA Zrt. részére 50 millió Ft folyószámlahitel felvételéhez
önkormányzati készfizető kezességvállalás
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

18.) Felvett beruházási hitelek jelzálogfedezete
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

19.) Személyi ügy
Előterjesztő: Molnár István képviselő

Gergely József
Prof. Dr. Hahn György képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót.

Prof. Dr. Hahn György
Az Alpolgármester úr elfelejtette azt, hogy volt egy napirendi javaslata, még a vezetői
értekezleten sem került szóba, és most is kifelejtette a módosító indítványok közül az általa
beterjesztett napirendi pontot. Ha gondolja, akkor ismerteti.
Úgy véli, hogy az mellett nem lehet szó nélkül elmenni, hogyha egy képviselő beterjeszt egy
napirendi javaslatot és az nem kerül a Képviselő-testület elé. Ez véleménye szerint sokkal
súlyosabb, mintha valaki módosító indítványokat terjeszt elő már meglévő napirendi
pontokhoz, annál is inkább, mert ezt olyan ügyben terjesztette elő, amely mindannyijukat
érinti.

Gergely József
Nem kíván szó nélkül elmenni a Képviselő úr javaslata mellett, annyira komolyan veszik,
hogy az áprilisi testületi ülésen napirendre kerül, az ezzel kapcsolatos rendeletek módosítása,
amelynek az előkészítése most folyik. A legutóbbi megbeszélésen a Képviselő úr is ott volt.

A napirendi pontok tárgyalása előtt eskütételre kerül sor.
A Képviselő-testület február 11-i ülésén a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának
megválasztotta Merényi Katalin Gabriellát.
Kéri, hogy a teremben lévők álljanak fel, és felkéri Merényi Katalint, hogy fáradjon ki, az
eskü szövegét mondja utána.

„Én Merényi Katalin Gabriella esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű
leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm; a képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Erzsébetváros fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében
lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
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Gergely József
Gratulál Merényi Katalin Gabriellának, és a bizottsági munkájához sok sikert kíván a
Képviselő-testület nevében.

A következő napirendi pont előterjesztője a Polgármester úr nevében, saját maga, ezért átadja
az ülés vezetésének jogát Devosa Gábor alpolgármester úrnak.

1. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2009. (…) önkormányzati rendelete a 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.)
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Szeretné, ha Fitosné Z. Zsuzsanna Pénzügyi Irodavezető asszonynak adná meg a szót a
szóbeli kiegészítésre.

Devosa Gábor
Kérdezi a Jegyző asszonyt, hogy a felvetett javaslatról kell-e szavaznia a Képviselő-
testületnek.

Dr. Kálmán Zsuzsanna
Közli, hogy igen természetesen ez ügyrendi indítványnak minősül.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel Gergely József ügyrendi indítványát.

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

98/2009. (III.27.) számú határozat:
- Gergely József ügyrendi indítványáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Gergely József ügyrendi indítványát, mely szerint a 2008. évi
költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.) rendelet módosítására vonatkozó
előterjesztés – rendelettervezet – szóbeli kiegészítését Fitosné Z. Zsuzsanna a
Pénzügyi Iroda vezetője teszi meg.

Devosa Gábor
Az elfogadott ügyrendi indítvány alapján megadja a szót Fitosné Z. Zsuzsanna Pénzügyi
Irodavezető asszonynak a rendelettervezet szóbeli kiegészítésére.

Fitosné Z. Zsuzsanna
Legelőször egy jogszabály helyet szeretne ismertetni, az Önkormányzat gazdálkodására
vonatkozó jogszabályok közül a módosított 217/1998. december 30-i Kormányrendelet
rendelkezik erről a most beterjesztett rendeletmódosításról.
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Ennek a Kormányrendeletnek az 53. paragrafus (2) bekezdésében szerepel a szöveg, amelyet
idéz “év közben az Országgyűlés a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet, vagy
elkülönített állami pénz alatt, a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként
legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő
megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal
dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.”
Tulajdonképpen ez a jogszabály az ami alapján az előző évet le tudják zárni.
Az előző év gazdálkodásának szerves része a havonta október 20-a, és jelen esetben október
20. és december 31. között a központi költségvetéstől az Önkormányzathoz befolyt különféle
állami támogatások értéke, amely most 132 millió forint, aminek be kell épülnie a tavalyi
költségvetésbe. E nélkül nem tudja elfogadni a központi költségvetés a Kincstár a tavalyi év
költségvetésének lezárását.
Ebből még az következik, hogyha ezt a rendeletet nem alkotja meg az Önkormányzat akkor
nem tud jogszerűen, szabályszerűen elkészülni a zárszámadási rendelet sem, és ami a saját
esetükben még nagyobb bonyodalmakat okozna, hogy a pénzmaradvány jóváhagyása sem tud
megtörténni. Tehát hogyha ez az utolsó költségvetést módosító rendelet nem kerülne
elfogadásra, akkor nem tudják megállapítani, jóváhagyni és felhasználni a 2008. évi
pénzmaradványt.
A 2009. évi költségvetés jóváhagyásakor a költségvetésben született egy olyan döntés,
amelyet a 17. § (7) bekezdése szabályoz – több egyházi és egyéb támogatást az előterjesztés
8. számú mellékletétben mutatattak be. Úgy rendelkezik a 2009. évi költségvetésnek ez a
bekezdése, hogy a pénzmaradvány felülvizsgálatánál rendelkezik a Képviselő-testület ezekről
a támogatásokról. Úgyhogy amennyiben nem fogadja el a Testület a költségvetés utolsó
módosítását, akkor a 2009. évi költségvetésnek ezt a passzusát sem tudják végrehajtani.

Devosa Gábor
Köszöni Irodavezető asszony tájékoztatóját.

Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság a napirendi pontot tárgyalásra javasolja.

Csontos József
A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztést.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Prof. Dr. Hahn György
Kérdése lenne a költségvetéssel kapcsolatban. Úgy tudja, hogy több bizottság szokott
foglalkozni az Önkormányzat pénzügyi helyzetével – gondolja, hogy a Pénzügyi- Gazdasági,
satöbbi. Ezek a bizottságok tavaly véletlenül jóváhagyták azt, hogy ne csak a társasházak
kapjanak több százmillió forintot, hanem a saját körzetében is a Kisdiófa utcában a 6., 8., 10.
és 12. 22 millió forintot kapott volna például olyasmire, hogy a leszakadás előtt álló
függőfolyosót, ami életveszélyes azt megjavítsák, és hogy a gázt bevezessék ezekbe a
házakba. Szeretné tudni, hogy hol van ez a 22 millió forint.
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Devosa Gábor
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót az Alpolgármester úrnak válaszadásra.

Gergely József
Hahn úrnak mondja, hogy tavaly valóban volt bizottsági döntés önkormányzati lakóházak
felújítására is, ezek közül mindaz megtörtént – elsősorban a gázvezetékekről beszél –
ameddig pénz volt rá, a többit erre az évre kell áthozniuk.

Devosa Gábor
Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett az MSZP Frakció és SZDSZ Frakció
részéről, melyet 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 13 igen 4 nem 4 tartózkodás.

99/2009. (III.27.) számú határozat:
- Az MSZP Frakció, SZDSZ Frakció módosító indítványáról a 2008. évi
költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.) rendelet módosítására vonatkozó
rendelettervezethez –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő elfogadott - az MSZP Frakció, SZDSZ
Frakció módosító indítványát a 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.)
rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezethez az alábbiak szerint:

“A "8102 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek" címen az ingatlanok
értékesítése előirányzatát 171.000 ezer Ft-tal növeli,
ebből:

- Kazinczy utca 40. szám alatti telek értékesítése 90.100 ezer Ft,
- Kazinczy utca 42. szám alatti telek értékesítése 28.000 ezer Ft,
- Kazinczy utca 44. szám alatti telek értékesítése 26.500 ezer Ft,
- Kazinczy utca 46. szám alatti telek értékesítése 26.400 ezer Ft,

ezzel egyidejűleg a "6802 Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata" címen az
egyéb pénzügyi befektetések előirányzatot - a Kazinczy utcai Projekt Kft.
részesedése miatt - azonos összeggel megemeli.”

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 1 nem 3 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2009. (III.30.) rendelete a 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.) rendelet
módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.
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Devosa Gábor
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Gergely József alpolgármester úrnak.

2. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2009. (...) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 19/2000. (VI.16.)
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Koromzay Annamária
Az előterjesztés a szociális törvény szabályai szerint került beterjesztésre, ezenkívül szeretné,
hogyha a Képviselő-testület azokat az új javaslatokat elfogadná, amely a fűtéstámogatásról és
a munkahelyteremtésről szól.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
rendeletmódosítást.

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 a FIDESZ Frakciótól, melyet az előterjesztő
nem fogadott el – megállapítja, hogy az indítványt tevő nem kívánja az indítványt indokolni.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 7 igen 10 nem 2 tartózkodás.

100/2009. (III.27.) számú határozat:
- A FIDESZ Frakció módosító indítványáról a szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 19/2000. (VI.16.) rendelet módosításra vonatkozó rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – a FIDESZ
Frakció módosító indítványát a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
19/2000. (VI.16.) rendelet módosításra vonatkozó rendelettervezethez az alábbiak
szerint:

A rendelettervezet 4. §-a az alábbiak szerint módosul:
(5) A közüzemi hozzájárulás a (2) bekezdés b) és d)-e) pontjai tekintetében a
hivatalos fűtési szezonra - október 15. - április 15. -, az a) és c) pont tekintetében
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az év bármely időszakában megállapítható az alábbi feltételekkel:
a) a (2) bekezdés a), pontjában foglalt támogatási forma tekintetében annak, aki

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény végrehajtására kiadott
273/2007. (X.19.) kormányrendelet 30. §-ának (1) bekezdése, valamint a
földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény végrehajtására kiadott
111/2003. (VII.29.) kormányrendelet 34/B.§ (1) bek. a)-e) pontjai szerint nem
minősül un. védendő fogyasztónak és háztartásában az egy főre eső jövedelem
nem haladja meg az érvényes öregségi nyugdíjminimum 200 %-át , egy fős
háztartás esetében az érvényes öregségi nyugdíjminimum 250 %-át, valamint
nem részesül az Ör. 17. §-a szerinti helyi lakásfenntartási támogatásban,

b) a (2) bekezdés b) pontjában foglalt forma tekintetében annak, aki rendelkezik
előre fizetős mérővel, és akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem nem
haladja meg az érvényes öregségi nyugdíjminimum 200 %-át egy fős
háztartás esetében az érvényes öregségi nyugdíjminimum 250 %-át, valamint
nem részesül az Ör. 17. §-a szerinti helyi lakásfenntartási támogatásban,

c) a (2) bekezdés c) pontjában foglalt támogatási forma tekintetében annak,
akinek a szolgáltató igazolható módon mérőóráját kikapcsolta és a
visszakapcsolás feltételei ugyanilyen módon fennállnak, valamint
háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az érvényes
öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egy fős háztartás esetében az érvényes
öregségi nyugdíjminimum 250 %-át és nem részesül az Ör. 17. §-a szerinti
helyi lakásfenntartási támogatásban,

d) a (2) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott támogatások esetében annak,
akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az érvényes
öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egy fős háztartás esetében az érvényes
öregségi nyugdíjminimum 250 %-át és nem részesül méltányos lakásfenntartási
támogatásban.

Gergely József
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 21 igen 0 nem 1 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2009. (IV. 1.) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 19/2000. (VI.16.) rendelet
módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.
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3. napirendi pont:
Bp., Főv. VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének .../2009. (...)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 6/2000. (V.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: FIDESZ Frakció

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőknek szóbeli kiegészítésre.

Becskei Barbara
A köztisztviselő jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályozza a közigazgatási
szerveknél foglalkoztatott politikai tanácsadók, illetve főtanácsadók létszámát.
Ezt az 5 százalékot 8 százalékra emelték 2006-ban.
A javaslatuk arról szól, hogy a jelenlegi pénzügyi válság hatásai miatt arra szeretnék kérni a
Képviselő-testületet, hogy 5 százalékban határozzák meg a politikai tanácsadók és
főtanácsadók létszámát, amelyet kérnek elfogadni.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Csontos József
A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

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

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

Fedrid Gábor
Nagyon örül, hogy a Szervezeti- és Működési Szabályzathoz hozzányúl valaki
frissítésképpen, támogatni is fogja a javaslatot, amelyet benyújtott a FIDESZ, de az volna a
javaslata, hogy egy kicsit tovább kellene lépni, saját maguknak méghozzá ennek a
módosításához, esetleg az Ötv. módosításához, mindenképpen a képviselők jogállásról szóló
részről, amiről az előbb szó volt.
Valahogy ki kellene venni, hogy fenyegetni lehet vagy nem lehet egy képviselőnek,
köztisztviselőt, közalkalmazottat vagy esetleg képviselőt is miért fenyegethet vagy mivel és
mikor nem. Ezt jó lenne megszövegezni akár a Szervezeti- és Működési Szabályzatban, akár
az Ötv-ben.
A másik kérdés, amihez szintén ki lehetne egészíteni mind a két dolgot – a rendeletet is meg a
törvényt is -, hogy a képviselőnek például felelőssége van olyan értelemben is, hogy az
állampolgári kötelezettségének minden időben, mindenkor eleget tegyen – és ne húzzák el
három-négy-öt évre ezeket a kötelezettségeket, amelyeket akkor már szinte nem is lehet
teljesíteni.
Úgyhogy javasolja, hogy próbálják megfogalmazni ezeket a dolgokat és behozni a
Szervezeti- és Működési Szabályzat módosítását ilyen értelemben is

Vattamány Zsolt
Fedrid Gábor hozzászólására szeretne reagálni.
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Nagyon jó dolgok voltak amiket elmondott, ha behozza őket az ülésre támogatni fogják.
Gergely József
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 0 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2009. (III.30.) a Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 6/2000. (V.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról

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

4. napirendi pont:
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való csatlakozás
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
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, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 1 tartózkodás.

101/2009. (III.27.) számú határozat:
- A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való csatlakozásról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy
- a Település Önkormányzatok Országos Szövetségének alapszabályában

megfogalmazott célkitűzésekkel egyetért, azt magára nézve kötelezőnek
ismeri el és csatlakozni kíván a szövetséghez;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. május 1.

- felkéri a Polgármestert a belépési nyilatkozat aláírására valamint arra, hogy
gondoskodjon a 2009. évi tagdíj költségvetési fedezetének biztosításáról.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont:
A Budapest VII. ker Kisdiófa u. 7-9. szám alatt található ingatlanok hasznosítása
tárgyában korábban hozott képviselő-testületi határozatok visszavonása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Két évvel ezelőtt hozták ezeket a határozatokat ingatlanok vásárlásáról, miután az ingatlanok
nem eladók, így ezt a határozatot célszerű visszavonni.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy bizottsági vélemény nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Prof. Dr. Hahn György
Szomorúan hallja, mert arról volt szó korábban, hogy a Kisdiófa utcában a páros szám alatti
épületekben lakók kerülnének ide a páratlan számú épületekbe, vagy annak a felújított
variációjába. Ez azt jelenti, hogy a páros számú épületekben a XIX. századi körülmények
továbbra is megmaradnak.

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

Gergely József
A Képviselő úr által említett probléma egy valós és megoldandó feladatat, meg fogják
csinálni, másképpen kell megoldani, mint ahogy eredetileg tervezték.

Devosa Gábor
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 22 igen 0 nem 1 tartózkodás.

102/2009. (III.27.) számú határozat:
- A Budapest VII. kerület Kisdiófa utca 7-9. szám alatt található ingatlanok
hasznosítása tárgyában korábban hozott képviselő-testületi határozatok
visszavonásáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 34122 helyrajzi számú, természetben Budapest, VII.
kerület Kisdiófa utca 7. és a 34121 helyrajzi számú, természetben Budapest, VII.
kerület Kisdiófa utca 9. szám alatt található ingatlanok hasznosítása tárgyában
hozott 686-700/2007.(XII.14.) határozatait visszavonja.
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Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

6. napirendi pont:
A "kultúra utcája" pályázattal kapcsolatos egyes döntések meghozatala
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Mint azt a Tisztelt Képviselő-testület tudjak a kultúra utca pályázatról egy hónappal ezelőtt
kaptak döntést, hogy az első fordulón túljutottak, amely egy 1 milliárd forintos pályázat 800
millió forint állami támogatással. Ahhoz hogy most már érdemben el lehessen kezdeni a
munkát szükséges néhány határozatot meghozni, amelyben kéri a Testület támogatását.

Devosa Gábor
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Csontos József
A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Gerenday Ágnes
Egy dolgon akadt meg a szeme, hogy szükség van itt egy bizonyos társaság létrehozására, aki
összefogja ezt az egész munkát, ha jó látja 800 millió forintos támogatással létrejövő program
lenne, amelyre egy ajánlás van az előterjesztésben, amiben az Erzsébetváros Kft. találják
alkalmasnak erre. Ezt itt helyből tulajdonképpen elutasítaná, ugyanis az Erzsébetváros Kft-
vel, személyesen, mint VII. kerületi lakosnak sok problémája volt már élete folyamán és ahol
neki egy olyan választ adnak egy januári kiszállásnál, hogy nem tudnak még júniusban, egy
jegyzőkönyvben háromnegyed lapon, mert nincs gépírónőjük. Elhiszi, hogy 800 millió
forintból lehetne fejleszteni sok mindent, de gondolja, hogy ne ezt a társaságot fejlesztgessék,
hanem legyen egy olyan talpraesett, direkt egy ilyen programmal foglalkozó projekt
menedzseri iroda, aki ezt majd fogja figyelni és szervezni.

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

Gergely József
Gerenday képviselő asszonynak mondja, hogy az Erzsébetváros Kft. az Önkormányzat és az
ERVA Zrt. tulajdonában álló társaság, két éve ez egy üres cég, tehát annak se személyzete, se
tevékenysége nincs, ezzel szemben viszont éppen ezért lehet alkalmas arra, hogy ezt a
feladatot menedzselje. A Képviselő asszony által említett jegyzőkönyvet valószínűleg másutt
kellene keresni – nagy hiba egyébként, hogy hónapokon keresztül nem kapta meg, de ebben
ez a társaság egész biztos, hogy ártatlan.
Kéri az eredeti javaslatának az elfogadását.

Devosa Gábor
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dr. Kecskés Gusztáv képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót.

dr. Kecskés Gusztáv
Öt perc frakciószünet elrendelését kéri.

Devosa Gábor
dr. Kecskés Gusztáv frakcióvezető úr kérésére öt perc frakciószünetet rendel el.

S z ü n e t

Devosa Gábor
Szünet után megállapítja, hogy az ülés határozatképes, folytatják a munkát.

Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett Gergely József alpolgármester úrtól – az
előterjesztőtől -, amelyet szavazásra tesz fel.

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

103/2009. (III.27.) számú határozat:
- Gergely József módosító indítványáról a "kultúra utcája" pályázattal kapcsolatos
egyes döntések meghozatala című előterjesztés határozati javaslata 4. pontjához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által tett - Gergely József módosító
indítványát a "kultúra utcája" pályázattal kapcsolatos egyes döntések meghozatala
című előterjesztés határozati javaslata 4. pontjához az alábbiak szerint:
Az előterjesztés 4. határozati javaslata:

4. határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a projekt lebonyolítása érdekében felhatalmazza a
Polgármestert arra, hogy a Budapest VII. Dob. u. 29. és Kazinczy u. 21. és 34.
szám alatti ingatlanokra nyilvános pályázatot írjon ki az ingatlanoknak a pályázati
dokumentációban meghatározott funkciójának megfelelő, bérbeadás útján történő
hasznosítására, lehetőség szerint oly módon, hogy az épületek felújítása,
átalakítása forrását legalább részben a pályázó biztosítsa, amely költségeket a
pályázó a vonatkozó rendelet szerint a bérleti díjba beszámíthat.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: folyamatos

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, az elfogadott módosító
indítvánnyal együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.
104/2009. (III.27.) számú határozat:
- A "kultúra utcája" pályázattal kapcsolatos egyes döntések meghozataláról -

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

1. megbízza az Erzsébetváros Kft-t a Kazinczy utcai „kultúra utcája” pályázat
projekt menedzsment feladatainak ellátásával, továbbá felhatalmazza a
Polgármestert a megbízási szerződés aláírására, a projekt teljes lebonyolítása
alatt a pályázatban elfogadott költségek Erzsébetváros Kft-re vonatkozó
kereteinek meghatározására, illetve az Erzsébetváros Kft. tulajdonosa
képviselőjeként e tárgyban a Társaság tulajdonosi képviseletére, illetve a
projektmenedzser díjazásának megállapítására;

2. az ERVA Zrt. tulajdonosaként felkéri a Társaságot, hogy a rendelkezésére álló
erőforrásait az Erzsébetváros Kft. részére - a projekt eredményes és
költséghatékony lebonyolítása érdekében – biztosítsa;

3. a projekt lebonyolítása érdekében a szükséges forrást 2009. évben 100 millió
forintban az előkészítő munkákra, illeteve a kivitelezési munkákra további 200
millió Ft-ban biztosítja, a forrást az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló 1/2009.(II.16.) számú rendeletébe beépíti;

4. a projekt lebonyolítása érdekében felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a
Budapest VII. Dob utca 29. és Kazinczy utca 21. és 34. szám alatti
ingatlanokra nyilvános pályázatot írjon ki az ingatlanoknak a pályázati
dokumentációban meghatározott funkciójának megfelelő, bérbeadás útján
történő hasznosítására, lehetőség szerint oly módon, hogy az épületek
felújítása, átalakítása forrását legalább részben a pályázó biztosítsa, amely
költségeket a pályázó a vonatkozó rendelet szerint a bérleti díjba beszámíthat.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: folyamatos

Devosa Gábor
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Gergely József alpolgármester úrnak.

Gergely József
Mielőtt elkezdik a következő napirendi pont tárgyalását, elmondja, hogy az előbb a szünetben
szóba került a kultúra utcája pályázat további folytatása.
Két mondat kiegészítést szeretne megtenni: július 24-ig kell ennek az engedélyezésre
alkalmas dokumentációját elkészíteni, ehhez van operatív sürgős munka, amely minden héten
folyik és a projekt menedzsment maximum három fő lehet, egy vezető, egy pénzügyi, és egy
műszakis – tehát itt nem egy nagy céget akarnak csinálni.
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7. napirendi pont:
Közoktatási megállapodások megkötése
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Devosa Gábor
Minden esztendőben kötnek közoktatási megállapodást a kerületben működő intézményekkel,
ezt a hagyományt szeretnék az idei évben is folytatni, azzal, hogy két új közoktatási
megállapodás megkötésére is sor kerülne – itt most négy közoktatási megállapodásról van
szó.
A Facultas Gimnáziummal kötnének egy közoktatási megállapodást, amely a Hernád utcai
iskola épületben működik; az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karral
kötnének egy közoktatási megállapodást, itt elsősorban szolgáltatási jellegű programról van
szó, amely az Önkormányzat számára költségtakarékosságból is megfelelő. A harmadik a
Montessori Erzsébetvárosi Gimnáziummal kötendő megállapodást, mely 35 fő hátrányos
tanuló részére térítés mentes gimnáziumi oktatás biztosítását jelenti, természetesen kerületi
fiatalokról van szó, valamint az Amerikai Alapítványi Iskola, mely a Wesselényi utca 44.
szám alatt található, az iskola létének és működésének további biztosítása érdekében
kötnének egy közoktatási megállapodást.
Azt gondolja, hogyha részleteiben kérdés merül fel bármelyikre, akkor szívesen válaszol.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tárgyalásra és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

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

Gerenday Ágnes
Egy módosító indítványt adtak be ehhez a napirendi ponthoz. Az előterjesztésben négy
intézményről van szó, és miután ismeri az ember az iskolák helyzetét a kerületben, és tudják
azt, hogy milyen nehezen lehet az alapvető feltételeket biztosítani az iskolákban, ezen
körülmények között úgy tudja, hogy az iskola vezetők körében is megdöbbentő lenne az,
hogyha kiderülne az, hogy nem egy önkormányzati fenntartású intézménynek ilyen hatalmas
támogatást adnak.
El kell hogy mondja, hogy saját maga tudja ennek az iskolának múltját, tehát azt, hogy egy
alapítvány támogatta, és annak a pénzügyi helyzete úgy alakult, vagy nem is tudja, hogy
emberi kapcsolatok szakadtak meg, aminek a révén kiléptek a támogatók köréből, így egy
intézmény lehetetlen helyzetbe került. Saját maga úgy gondolja, hogy egy precedens
teremtődne ezzel és ahhoz képest – mondja, hangsúlyozza -, hogy az önkormányzati
fenntartású és kötelezettséget jelentő ellátásoknál milyen gondok vannak az intézményekben.
Azt hiszi, hogy ez egy kicsit túlzás, hogy 50 millió forintot egy intézménynek adnának.
Alapvető problémája az, hogy sehol nem láttak semmiféle megállapodást, tehát azt, hogy
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konkrétan ez miről szólna, nem tudja azt, hogy ezt egy évre adják-e, vagy hány évre, hogy
ebből rendszeres támogatás készülne-e.
Az előterjesztésből az derül ki, hogy körülbelül 30 százalékát tudták a gyerekeknek
bizonyítottan kerületi lakosként, tehát nem is a kerületben élő gyerekeket támogatják – hozzá
kell tennie, hogy mindig vannak aggályai bizonyos iskolákkal kapcsolatosan, ugyanis az
oktatásban részt vett mint oktató többféle iskolatípusnak ismeri a mai helyzetét. Úgy
gondolja, hogy a saját önkormányzati iskoláikat kellene támogatni, persze adjanak segítséget,
de ne ilyen mértékben.

Simon Péter
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság ülésén kisebbségben maradt a javaslatával,
amelyet most módosító indítványként előterjesztett a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Az előtte szóló Képviselő asszonyhoz csatlakozik egyébként a mondandóját illetően, hiszen
azok az érvek, amiket elmondott mind megállják a helyüket.
Függetlenül a módosító indítványától szeretné azt az aggályát kifejezni, hogy általában kötik
ezeket a közművelődési- közoktatási megállapodásokat különböző intézményekkel,
szervezetekkel, nem egyszer profitorientált cégekkel, és igazából sosem kaptak a bizottság
vagy a Testület részére egy olyan anyagot, amelyben egzakttúl ki lenne mutatva, hogy a
kerületi lakosságot, a kerületi gyermekeket, a kerületben érintett személyeket milyen
arányban érinti a tevékenységük, amelyeket komoly pénzekkel támogatnak évente.
Azt szeretné kérni, hogy a jövőben az ilyen előterjesztéseket egészítsék ki egy ilyen
kimutatással, hiszen akkor fogják tudni, hogy a pénzt jó helyre tették-e.

Prof. Dr. Hahn György
Az a problémája, hogy pár évvel ezelőtt az ÁNTSZ vezetője már kapott egy lakást azért mert
beküldött ide egy gyilkost, akkor leszúrta a vallási igazgatót – úgyhogy tényleg pénzükbe
került ez az iskola. Nem tudja, hogy miért adtak neki egy lakást, ezt a Schiffer Pétertől
kellene megkérdezni.

Gergely József
Közli Hahn úrral, hogy erre nincs most mód.

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

Devosa Gábor
Hahn képviselő társa által felvetettek számára történelem előtti időknek számít a maga
tekintetében, erre nem tud válaszolni – nem is krisztus előtti, de régi eseményről van szó,
úgyhogy erre nem tud válaszolni.
Gerenday képviselő asszonynak és Simon Péter képviselő úrnak próbál egyben válaszolni.
Azt gondolja, hogy a kerület által fenntartott iskolának nem kell irigynek lennie senkire, azért
mert valaki más kap valamit ettől a kerülettől. A kerület iskoláit próbálják tisztességesen,
becsületesen fenntartani, működtetni. Nézzék meg felújították a Janikovszky Általános Iskola
és Gimnáziumot nem kevés pénzért. Már zajlik a Kertész utcai iskolaépület felújítása 600
millió forintért. Terveztetés, illetve közbeszerzés alatt van a Baross Gábor Iskola felújítása,
tehát azt hiszi, hogy mindenkivel kellő mértékben foglalkoznak. Nem történtek elbocsájtások
pedagógus téren Erzsébetvárosban, kivéve azt amit a törvényi előírás miatt az
óraszámcsökkenés miatt kötelező volt mindenhol az országban meghozni. Nem zártak be
iskolát, óvodát. Minőségi pótlékot adnak az iskolákban, ami azt hiszi, hogy a fővárosban
szintén egy kiemelt helyzetet jelent az iskoláknak. Felé nem jelezték még az
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intézményvezetők, hogy bármiféle problémájuk lenne egy másik iskola megmentésével, azt
gondolja, hogy ebben szolidárisnak kell lenni.
Saját maga eddig is támogatta az egyházaknak nyújtott támogatásokat, ezután is támogatni
fogja, azt gondolja, hogy – és ezért nem fogja elfogadni Gerenday Ágnes képviselő asszony
módosító indítványát, mert nem hiszi azt, hogy ebben a gazdasági helyzetben pont az
egyházaktól kellene megvonni a támogatást. Ez az iskola 113 éves intézmény, Közép-
európában, a Kárpát-medencében egyedülálló a maga nemében. Az Iskola azért fordult az
Önkormányzathoz segítségért, mert hogyha nem segítenek máshonnan nem tudja
előteremteni a működésének az 50 százalékát, tehát a működés másik felét ők maguk
hozzáteszik. Ez egyébként az általa benyújtott anyagban meg is található, hogy hogyan
számolnak el, hogyan ellenőrizhetik ennek a pénznek az elköltését.
Amennyiben nem adják oda ezt a nagyságrendű összeget – és ebben kéri majd a Tisztelt
Képviselő-testület bölcsességét -, akkor nincs lehetősége az Intézménynek a további
működésre. Ha kevesebb pénzt adnak, azzal nem segítenek rajtuk – ez olyan példa, mint
ahogy Kecskés úrnak is négy gumi van az autóján, ha csak hármat adnak neki oda, és egy itt
marad az asztalon, akkor Kecskés úr azzal az autóval nem fog tudni elindulni. Ez a helyzet
ezzel az Intézménnyel is, ha nem adják oda nekik ezt a támogatást akkor Közép-európában
egyedülálló intézmény fog megszűnni.
Azt gondolja, nagyon sokszor elhangzik Erzsébetvárosban a régi zsidó negyed védelme,
amiről teljesen másra gondolna, hogy zsidó negyed, vagy nem zsidó negyed – azt gondolja,
hogy itt nemcsak az épületek megóvása az érdekük, hanem a kultúra, a vallás, az oktatás
megóvása, mind ennek a kerületnek a történelmi része.
Azt is hozzá kell tennie, hogy az Iskola igyekszik megoldani úgy is a saját helyzetét, hogy
tudja azt, hogy ki kell költözzön ebből az iskolaépületből, hiszen a gyermeklétszám
csökkenésével már nem tartható fent ez a nagy iskolaépület, valamint a megszűnő
támogatások mellett sem tartható fent – de mindaddig, amíg ki nem alakítják a Dob utcában
az új iskolaépületet, a vallási követelményeknek megfelelően, addig nem tudnak ebből az
iskolaépületből mozdulni. Tehát Ők tesznek a saját maguk helyzetének megoldásáért, de
addig is kérik az Önkormányzat segítségét.

Gergely József
Az előterjesztéshez három módosító indítvány érkezett, melyekből az elsőt Devosa Gábor –
az előterjesztő nyújtott be -, amelyet szavazásra tesz fel.

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

105/2009. (III.27.) számú határozat:
- Devosa Gábor módosító indítványáról a közoktatási megállapodások megkötésére
vonatkozó előterjesztés határozati javaslataihoz -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által tett - Devosa Gábor módosító indítványát
a közoktatási megállapodások megkötésére vonatkozó előterjesztés határozati
javaslataihoz az alábbiak szerint:

Az 1., 2., 3. és 4. számú határozati javaslatok 2. pontjai az alábbiak szerint
módosulnak:
Felhatalmazza a polgármestert a mellékletet képező Közoktatási Megállapodás
aláírására.
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A közoktatási megállapodások módosító indítvány mellékletét képezik.

Gergely József
A következő módosító indítványt Gerenday Ágnes képviselő asszony nyújtotta be, kérdezi,
hogy kívánja-e indokolni.

Gerenday Ágnes
Lényegében elmondta a hozzászólásában a véleményét, illetve azt szerette volna kérni,
hogyha visszavonódik ez a 4. számú határozat, akkor ennek az iskolának a helyzetéről
döntsenek később, mert most ez egy esztendőnek a támogatása – tehát van-e arra reális esély,
hogy ők meg tudják-e oldani, hiszen oda gyerekek járnak, akiknek folyamatosan kell tovább
mennie a következő években is. Ha most ilyen helyzetben vannak, a jövő esztendőben ki
garantálja azt, hogy ha iskolaépületet változtatnak is, ahol két felekezetnek a kezében vannak
a dolgok, az egyik Ortodox felekezet, aki az oktatási intézményt fenntartja, az iskolának a
tulajdonosa épületileg a Mazsihisz. Tudvalevőleg ők valahogy egymással sem tudnak kijönni.
Tehát megoldódik-e majd valamikor az a helyzet, hogy ők fenn tudják magukat tartani,
hiszen az az alapítvány, aki létesítette ezt Amerikából kilépett a támogatók köréből, vagy
pedig akkor mindig arra gondolnak, hogy majd az Önkormányzat fog tudni segíteni.
Tehát azt szeretné kérdezni, hogyha beszéltek erről, látnak-e arra reményt – vagy ők látnak-e
arra reményt -, hogy valamilyen módon saját magukat tudják majd működtetni, mert akkor
vagy segítsen az Önkormányzat végleg és akkor önkormányzati fenntartású legyen az
intézmény, ez képtelenség, amit most mond, csak nem látja a folytatást.
Tehát ezért kéri, hogy vonják vissza ezt a róluk szóló határozatot, döntsenek, tehát nem rossz
szándékúan mondja, hogy szűnjön meg, érti azt, hogy ők küzdenek a létükért, persze,
segítsenek is nekik, csak nem tudja, hogy hogyan tovább. Tehát hogyha ha azt látnák itt, hogy
most ők kérnek ennyit és látják a folytatást, akkor másképp gondolkodik az ember, hogy ez
most tényleg egy gyorssegély, de utána mi lesz, minden évben ugyanez a helyzet áll elő.
Minden évben az Önkormányzat kell hogy valahogy segítsen, mert az akkor kellemetlen és
azért mondja, hogy ez egy precedens teremtés, hogy mindig az Önkormányzat csak az aki tud
majd rajtuk segíteni.

Devosa Gábor
Elmondja újra, hogy amennyiben most elhalasztják a döntést, abban az esetben az Iskola
működése lehetetlenné válik, nem tud új tanévet kezdeni. Tehát el lehet halasztani a döntést,
de akkor azzal az Iskola működését teszik lehetetlenné.
A második amire szeretne válaszolni – már ezt is elmondta – az Iskola igyekszik megoldani
saját helyzetét, valószínűleg a jövő esztendőben még fog kérni az Önkormányzattól
támogatást, hiszen a Dob utcai épület, amelyben most könyvtártól kezdve egy csomó minden
működik más funkcióval, az átalakítása a vallási előírásoknak megfelelően nem megy egyik
napról a másikra. Ezt nekik el kell végezniük, tehát várhatóan a jövő évben kell segítséget
nyújtani nekik, de utána meg tudják oldani a kisiskola épületben saját maguk az iskola
működését.
Ebben kéri a bölcs döntést, hogy ne szűnjék meg ez az Iskola – segítsék őket.

Gergely József
Szavazásra teszi fel Gerenday Ágnes képviselő asszony módosító indítványát, melyet az
előterjesztő nem fogadott el.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 5 igen 11 nem 7 tartózkodás.
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106/2009. (III.27.) számú határozat:
- Gerenday Ágnes módosító indítványáról a közoktatási megállapodások megkötésére
vonatkozó előterjesztés határozati javaslata 4. pontjához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – Gerenday Ágnes
módosító indítványát a közoktatási megállapodások megkötésére vonatkozó
előterjesztés határozati javaslata 4. pontjához az alábbiak szerint:

A 4. számú határozati javaslatot az előterjesztő visszavonja.

Gergely József
Simon Péter képviselő úr is ugyanerre a 4. számú határozati javaslatra nyújtott be módosító
indítványt, melyet az előterjesztő szintén nem fogadott el – kérdezi, hogy kíván-e indokolni.

Simon Péter
Mint ahogy az indítványában is olvasható méltányolja ennek az iskolának a tevékenységét,
csak azért zárójelben megjegyezné, hogy itt a kerületben ezen az iskolán kívül
magánfenntartásban, alapítványi fenntartásban van legalább még nyolc – tíz iskola, amelyek
hasonló fennkölt célok és különböző vallási előírásoknak megfelelő oktatásokat folytatnak.
Ez precedenst teremtene, hogyha egy ilyen komoly összeggel, jelen világgazdasági,
magyarországi gazdasági helyzetben egy iskolát így tudnak támogatni, akkor a többiek is
jelentkeznek rövid időn belül és kérik az Önkormányzat támogatását.
Itt meglehetősen tisztázatlan, mint az előbbi hozzászólásában is kifejtette a tanulók létszáma,
a korosztályi megoszlás ezekben az iskolákban – ezekben az Önkormányzaton kívüli
intézményekben – azt sem tudják, hogy egy kifutó rendszerben hány évig van egyáltalán még
szükség egy ilyen iskolára.
Ezek az értékek becsült értékek, tehát nem tudhatnak pontos számokat, úgy gondolta, hogyha
durván visszaosztva a másik három iskolára jutó tanulónkénti 30 ezer forintot, így
tanulónként 60 ezer forintot adhatnának – ilyen módosító indítványt nyújtott be.

Devosa Gábor
Még egyszer csak azt tudja mondani, hogyha az Iskola fenntartásához számításoknak
megfelelően ennyi összeg szükséges – tehát ez csak egy része az Intézmény fenntartásának, a
másik részét magának az Intézmények kell előteremteni -, akkor ennyit kellene adniuk, hogy
működjék.
Még egyszer mondja, hogyha ennél kevesebbet adnak azzal nem segítenek, egyébként akkor
adják oda feleslegesen a pénzt, hiszen nem fog tudni működni.
A Képviselő úr kérte a különböző elszámolásokat, mellyel egyetért. A két intézmény
esetében, amely az Amerikai Alapítványi Iskola, illetve a Montessori Gimnázium az egy új
megállapodás, tehát nyilvánvalóan, majd évközben a teljesítés szakaszában tudnak erről
beszámolót kérni, de a többi esetben természetesen be fogja kérni minél hamarabb a
beszámolókat, és lehetőség szerint ha a Képviselő-testület elé nem is de a Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottság elé be fogja vinni ezeket, ahogy egyébként a Facultas
Gimnáziummal kötött szerződés kitételeinek megfelelően a legutóbbi Művelődési, Oktatási és
Sport Bizottság ülésen tájékoztatta arról a Tisztelt bizottsági tagokat, hogy hány gyermek,
címmel, tanulói számmal, hány VII. kerületi gyermek az aki például tandíjmentesen tanul a
Gimnáziumban, és milyen típusú támogatásokat kap. Tehát ezeket össze fogja szedni.
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A közművelődési megállapodásnál majd ki fog térni arra, hogy ott be lehet kérni ezeket
pontosan, hiszen azok, amelyeket támogatnak, mind jegyeket adnak, tehát itt is mérhető a
visszaadott segítség az Önkormányzat felé.

Gergely József
Szavazásra teszi fel Simon Péter képviselő úr módosító indítványát, melyet az előterjesztő
nem fogadott el.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 6 igen 11 nem 4 tartózkodás.

107/2009. (III.27.) számú határozat:
- Simon Péter módosító indítványáról a közoktatási megállapodások megkötésére
vonatkozó előterjesztés határozati javaslata 4. pontjához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – Simon Péter
módosító indítványát a közoktatási megállapodások megkötésére vonatkozó
előterjesztés határozati javaslata 4. pontjához az alábbiak szerint:
A 4. határozati javaslat teljes 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
Budapest VII. Kerület, Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri az Alpolgármestert, hogy a költségvetés következő módosításakor
gondoskodjon az Amerikai Alapítványi Iskola (Bp. VII. Wesselényi utca 44.)
tanuló létszámának pontosítása után a nevezett iskolába járó, VII. kerületi
gyermekenként (az előterjesztés szerint az összlétszám mintegy 30 %-a ) 60.000.-
Ft előirányzat biztosításáról.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, az elfogadott
módosító indítvánnyal együtt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

108/2009. (III.27.) számú határozat:
- Közoktatási megállapodás megkötéséről (Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány) -

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

1. a Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvánnyal Közoktatási Megállapodást
köt;

2. felhatalmazza a polgármestert a mellékletet képező Közoktatási Megállapodás
aláírására;

3. felkéri a polgármestert, hogy az intézmény részére a 2 000 eFt átutaltatásáról
gondoskodjon.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. március 31.

A Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás a
jegyzőkönyv 4. számú melléklete.
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Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, az elfogadott
módosító indítvánnyal együtt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.

109/2009. (III.27.) számú határozat:
- Közoktatási megállapodás megkötéséről (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Főiskolai Kar) -

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

1. az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karral Közoktatási
Megállapodást köt;

2. felhatalmazza a polgármestert a mellékletet képező Közoktatási Megállapodás
aláírására;

3. felkéri a polgármestert, hogy az intézmény részére a 2 000 eFt átutaltatásáról
gondoskodjon.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. március 31.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karral kötött Közoktatási
Megállapodás a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, az elfogadott
módosító indítvánnyal együtt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.

110/2009. (III.27.) számú határozat:
- Közoktatási megállapodás megkötéséről (Erzsébetvárosi Reformpedagógiai
Alapítvánnyal) -

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

1. az Erzsébetvárosi Reformpedagógiai Alapítvánnyal Közoktatási
Megállapodást köt;

2. felhatalmazza a polgármestert a mellékletet képező Közoktatási Megállapodás
aláírására;

3. felkéri a polgármestert, hogy az intézmény részére a 1 750 eFt átutaltatásáról
gondoskodjon.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. március 31.

Az Erzsébetvárosi Reformpedagógiai Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás a
jegyzőkönyv 6. számú melléklete.
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Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, az elfogadott
módosító indítvánnyal együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 0 nem 1 tartózkodás.

111/2009. (III.27.) számú határozat:
- Közoktatási megállapodás megkötéséről (Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita
Hitközség) -

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

1. a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközséggel Közoktatási
Megállapodást köt;

2. felhatalmazza a polgármestert a mellékletet képező Közoktatási Megállapodás
aláírására;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: március 31.

3. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításakor
gondoskodjon 50.000 eFt előirányzat biztosításáról.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. április 30.

A Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközséggel kötött Közoktatási
Megállapodás a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.

Gergely József
A következő napirendi pontok előterjesztője saját maga – illetve a Polgármester úr - , ezért
átadja az ülés vezetésének jogát Devosa Gábor alpolgármester úrnak.

8. napirendi pont:
A Budapest VII. ker. Kazinczy u. 21. szám alatt található ingatlanra vonatkozó tulajdonba
adási szerződés módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Ennek az ingatlannak a tulajdonba adásáról tavaly született döntés, ez az Elektrotechnikai
Múzeum épülete. Itt az Állam nevében eljáró Nemzeti Vagyonkezelő kérte az akkori
adásvételi szerződésnek azt a pontosítását, hogyha netalán az Önkormányzat tovább adná ezt
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az ingatlan az ott lévő Elektrotechnikai Múzeumnak az ingyenes elhelyezését a leendő vevő
is garantálja – ilyen szándék egyébként nincs, tovább nem is annyira fontos, mivel ez benne
volt az eredetiben, de úgy gondolja, hogy ezen a módosításon ez nem múlik.
Kéri a Képviselő-testület támogatását a határozat elfogadásához.

Devosa Gábor
Megállapítja, bizottsági vélemény nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Becskei Barbara
Egyetértenek azzal, hogy ez a mondat kerüljön bele a tulajdonba adási szerződésben, de
tekintettel az elmúlt időszak eseményeire, arra szeretné kérni az Alpolgármester urat, hogy
figyeljen oda, hogyha ez véglegesen aláírásra kerüljön, akkor ne azért ne kerüljön, mert bárki
arra spekulál, hogy ezt majd itt jó áron tovább adják, és eladják, hanem ténylegesen egy
kulturális központ működjön majd benne.

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

Gergely József
Becskei Barbara képviselő asszonynak válaszolva elmondja, hogy amit javasolt azt komolyan
veszik, az előző napirendi pontok egyike szólt a kultúra utcájáról, ami részben erre az
ingatlanra is vonatkozik, ennek az ingatlanak a fejlesztésére, programmal való megtöltésére –
úgyhogy ezt nem továbbadni akarják, hanem használni.

Devosa Gábor
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.

112/2009. (III.27.) számú határozat:
- A Budapest VII. kerület Kazinczy utca 21. szám alatt található ingatlanra vonatkozó
tulajdonba adási szerződés módosításáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és a Magyar Állam között a 34262 helyrajzi számú, természetben
a Budapest VII. kerület Kazinczy utca 21. szám alatt található, az állami vagyonba
tartozó ingatlannak ingyenes önkormányzati tulajdonba adása tárgyában 2008.
július 29. napján kelt szerződés - az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
javasolt szöveggel megegyező módon - kerüljön módosításra az alábbiak szerint:
A Szerződés 16. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„16. Az Önkormányzat az Ingatlant csak olyan feltétellel értékesítheti, hogy az
Elektrotechnikai Múzeum által használt területen a tulajdonosváltást követően is
megmarad a Múzeum ingyenes használati joga.”
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont:
A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitánysága 2008. évi
tevékenységének értékelése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Ügyrendi javaslata van, szeretné kérni, hogy a VII. kerületi Kapitányság vezetője Nagy
Zoltán alezredes úr tehesse meg a szóbeli kiegészítést, és itt van a teremben Bozó Zoltán
dandártábornok úr a Budapesti Rendőrfőkapitány helyettese, amennyiben olyan kérdés lesz,
ami a BRFK vonatkozik, Ő adhasson választ – tehát az a kérése, hogy adjanak lehetőséget
arra, hogy az általa előbb felsoroltak szót kaphassanak.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel Gergely József – előterjesztő – ügyrendi indítványát.

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

113/2009. (III.27.) számú határozat:
- Gergely József ügyrendi indítványáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Gergely József ügyrendi indítványát mely szerint a Budapesti
Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitánysága 2008. évi
tevékenységének értékeléséről szóló előterjesztés szóbeli kiegészítését Nagy
Zoltán r. alezredes VII. kerületi kapitányságvezető úr teszi meg, valamint, hogy a
képviselők által felmerült kérdésekre a BRFK-tól jelenlévő Bozó Zoltán
dandártábornok úr is válaszol.

Devosa Gábor
Kéri az érintett jelenlévő vendégeket, hogy foglaljanak helyet a képviselői asztalnál.
Megadja a szót Nagy Zoltán kapitány úrnak.

Nagy Zoltán
Nem az anyaghoz szeretne hozzászólni, mert úgy gondolja, hogy az magáért beszél.
Egy kérést szeretne tolmácsolni, amikor lakossági fórum van szeretné, hogyha a jövőben a
körzeti megbízottak részt tudnának venni a lakossági fórumokon – egyrészt azért, mert a
lakossággal való kapcsolatot így jobban tudnák ápolni, másrészt lenne a lakosság részére egy
kontakt személy, akit el lehetne érni, illetőleg az adott területnek a közbiztonságról tudná a
lakosokat tájékoztatni és ismertetni azokat a bűncselekmény típusokat amelyek a
legveszélyeztetőbbek a számukra. A kerületi Kapitányság nem rendelkezik ilyen
információval, hogy mikor vannak ilyen lakossági fórumok, de amennyiben őt saját magát,
vagy bármelyik kollégáját akár telefonon, emailban, vagy faxon tájékoztatást kapnak, akkor
oda küldené az illetékes körzeti megbízottat.
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Devosa Gábor
Az ülés mente a továbbiakban, hogy először kéri az előterjesztéshez a bizottsági
véleményeket, majd a képviselők hozzászólása a Kapitány úr beszámolójához, utána, ha a
Kapitány úrhoz érkezik kérdés arra válaszadás.

Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztés mellékletét képező
beszámolót tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Ripp Ágnes
Nagyon egyetért a Kapitány úr által felvetett javaslattal, azt gondolja, hogy a lakosság is
igényli a szorosabb együttműködést a rendőrséggel, illetve a szorosabb kapcsolattartást,
úgyhogy véleménye szerint ez egy nagyon logikus, és jó kérés, és ennek semmi akadálya,
hogy ezt a jövőben így tegyék.

Ádler György
Mindenekelőtt szeretné megköszönni a Rendőrségnek ezt a fantasztikus beszámolóját, amely
évek óta ilyen jó minőségű.
Ettől függetlenül volna egy köszönete és két kérdése.
A köszönet – a Garay térnek a tavalyi rendezése miatt szól, hiszen tudják, hogy a tavalyi év a
megnyitás előtti március és augusztus közötti időszakban minősíthetetlen állapotok voltak, és
ezt a helyzetet a Rendőrség a Kerület-őrséggel együtt nagyon jó módon kezelte, szeretné ha
folytatódna ez az együttműködés és úgy érzi, hogy a jeleit a továbbiakban is látni lehet.
A másik – a körzetében a Hernád utca helyzete, itt főleg a lakók, tehát az István utca és a
Hernád utca sarkán lévő pizzázó, illetve a lakásokban történő botrányokozásokra gondol.
Tudja, hogy a tavalyi év folyamán többször kint volt már a rendőrség, volt amikor naponta
háromszor-négyszer kellett menni, és tudja, hogy a jogszabályok nem mindent tesznek
lehetővé, de szeretné, hogyha erre a területre szintén fokozott felügyelet lenne.
A harmadik pedig, hogy egy kérdése lenne, az előbb vetődött fel a körzeti megbízottak
helyzete, hogy a Péterfy Sándor utcában elhelyeztek egy irodát évekkel ezelőtt, és nem tudja,
hogy ennek a működésével mi történik – ez régen egy nagyon jól működő volt, a körzeti
megbízott ismerte a környék lakóit, tehát valóban hozzá lehetett menni, és ő is látta, és
közelebbről, könnyebben tudta kezelni a helyzetet.
A beszámolót mindenképpen szeretné még egyszer megköszönni, és gratulál a tavalyi évhez.

Gerenday Ágnes
Nagyon jó lesz az említett találkozás, mert eddig a saját körzetében a közterület-felügyelettel
tudta megszervezni, hogy menjenek el, mert az a fontos, hogy az embereknek legyen valami
közvetlen kapcsolata.
Azt látja szomorúan – hogyha jól értelmezte -, hogy pont a Közrendvédelmi Osztálynál
vannak létszámhiányok, tehát pontosan ott, ami a mindennapi életünkkel kapcsolatos.
Ilyenkor merül fel az emberben az, hogyha valahol segíteni kellene, és ez a saját kerületük,
akkor ilyenek is kellene anyagilag segíteni. Tehát sok-sok szükség van, ezt most csak úgy
felvetette, nem is vár senkitől választ erre, de véleménye szerint a Rendőrséget kellene
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segíteniük, mert a lakosság mindennapi életét meghatározza az, hogy hogy érzik maguk,
hogy ki tudjanak menni az utcára, hogy biztonságban el tudnak-e menni, úgyhogy valaki nem
gáncsolja el, nem tépi ki a kezéből a táskát, satöbbi. Tehát véleménye szerint ebben valahogy
kellene segíteni a saját Kapitányságuknak.
Két kérdése van: ott ahol az Alsóerdősor utcában és a Péterfy Sándor utcában a lopások nagy
része nagyságrendileg megsokszorozódik, az feltételezése szerint – mert ezt egyszer kapta
már válaszként – a Kórház miatt van. A másik pedig az, hogy gyerekkorában voltak még
úgynevezett körzeti megbízotti irodák, tehát ezzel kapcsolódik Képviselőtársához, amelyről
azt gondolja, hogy ez megint pénz, ezt fenn kell tartani, infrastruktúra és miegyéb is kell. Az
lenne valamelyest az ideális, mert ahogy saját maga sokszor és sok helyen elmondta az
embernek nagyon sokszor van gondja azzal, hogy egy kicsi utcai problémánál hívja-e a
rendőrséget, amikor a másik utcasarkon meg valakit éppen ölnek. Tehát mérlegelni kell azt,
hogy egy történésnél az ember tűzet oltson, vagy sem, tehát hogy ezt meg tudják-e valahogy
oldani majd, mert az volna jó, hogy amikor gyorsan el lehet valakit érni, és nem a
rendőrséget kell kapacitálni, akik tudják, hogy annyi a létszáma amennyi és annyi a
lehetősége, ami most nagyon hiányos.

Dr. Kispál Tibor
Nem csak a beszámolót köszönné meg, hanem a e mögött rejlő munkát, mert hiszen erről szól
a beszámoló. Egyben szeretné az is megköszönni, hogy a Kapitány úr illetve kollégája,
amikor személyesen felkereste őket a választókörzetében lévő problémákkal kapcsolatban
akkor azokat megoldották.
Mind azon által saját maga azt hiszi, hogy már jó pár éve jelzi, különösen az óta, amióta a
térfigyelők kamerák működnek a kerületben, hogy a bűnözés bizonyos formái az utcáról
beszorulnak a társasházakba és ezt talán mutatja az a térkép is, ami a lopásokat,
lakásbetöréseket illeti – vannak frekventált pontok a kerületben.
Nagyon örül a javaslatnak, azt gondolja, hogy ez előrevivő és tenne hozzá még egy
javaslatot, de azt hiszi, hogy ezt már Kapitány úrnak személyesen egyszer mondta, de most
megteszi a dandártáborok Úr előtt is, hiszen ez Budapest összes kerületét érintheti. Ahol van
kerület- vagy polgárőrség, a rendőrséggel együtt egy harmonikus integrációban működve azt
gondolja, hogy a térfigyelő kamerák által fedett területek problémáiban is előre tudnak lépni,
különösen azokon a területeken, ahol ez igen gyakran előfordul, vagy előfordulhat, és
egyébként ez még segíthet az iskolák és a közparkok környékén előforduló különböző
hasonló – a Képviselő asszony által emlegetett – bűncselekmények, szabálysértések
előfordulásának megakadályozásához.
Köszöni szépen még egyszer a Kapitányság munkáját.

dr. Kecskés Gusztáv
Először is szeretné biztatni a kerületi Rendőrséget, hogy éljen azzal a lehetőséggel, hogy az
idén három szolgálati lakást biztosít a kerületi Önkormányzat részükre, és ne történjen meg
az az eset, hogy esetleg ezek nem kerülnek felhasználásra és rendőrök azért távoznak akár
vidékiek, a kerületi állományból, mert nem tudják családi vagy személyes dolgaikat
megoldani a kerületben.
A Kapitányság jelentését 2008. évre el fogja fogadni, a 2009-est már jelzi, hogy érintettség
miatt nem tudja, hogy hogyan kell majd akkor jeleznie, ugyanis is az idei évben történt meg
vele először, hogy sértetti minőségben is el kellett menni a kerületi Rendőrkapitányságra, az
asztalon előtte lévő autógumi kapcsán. Reméli, hogy 2009. évben az egyik felfedezése lesz
akár az utcai kamerák segítségével, akár egyéb felvételek alapján hogy hogyan eshetett meg
ez az eset, amire nem volt még példa, hogy ilyen jellegű politikai színezetű bűncselekmények
történjenek Erzsébetvárosban.
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Devosa Gábor
Bejelenti, hogy az előterjesztéshez saját maga is szeretne hozzászólni.
Puskás Attila képviselőtársával együtt szeretnék kérni, hogy mivel jön a jó idő, és nekik egy
állandó problémájuk a Dohány utca – Akácfa utca kereszteződés, illetve az azt környékező
szórakozó helyekről ki- beáramló jó hangulatú csoportok éjszakai zajongásai. Jól tudja, hogy
e tekintetben a rendőrségnek nagyon kevés lehetősége van, de mégis kéri, hogy a jó idő
beálltával azért a hétvégi időszakokban többet ellenőrizzenek ezen a területen. Azt gondolja,
hogy szimplán a rendőri jelenlét is egy visszatartó erő attól, hogy teljesen tönkre tegyék az itt
élők hétvégéjét a mulatozni járók – úgyhogy e tekintetben szeretnének majd segítséget kérni.

Prof. Dr. Hahn György
Két problémát szeretne megemlíteni, de saját maga is természetesen - mint mindannyian -
meg van elégedve a Rendőrség munkájával, de azért két probléma adódott.
Az egyik korábban éveken keresztül jelzéseket adtak a kerületi Rendőrkapitányság felé –
illetve a Kapitányságvezető felé -, hogy hol tapasztalták, vagy ők, vagy a lakosság és jelezték,
hogy hol van kábítószer elosztási központ. Úgy tudta, hogy korábban a kerületi
Rendőrkapitánynak ebben nem volt hatásköre, szeretné, hogyha ilyen jelzéseket ad a kerületi
Rendőrkapitány, akkor az országos is lépjen valamit.
A másik pedig tett egy bejelentést, hogy a 15-ös park területén elloptak három darab
kovácsoltvas kandelábert – nem biztos, hogy ilyenkor a bejelentő a felelős ezért az ügyért, és
nem pedig az, akit megnevezett, hogy mikor és hol lopta el, és ki volt az.

Molnár István
Kecskés Gusztáv képviselőtársa hozzászólásával kapcsolatban szeretne egy megjegyzést
tenni. Behozta a kiszúrt gumiját az ülésre, az újságban pedig lenyilatkozta, hogy fenyegető
telefont kapott, amit összefüggésbe hoz a kiszúrt gumival. Saját maga tiszteletbe tartja, hogy
azt írta, hogy nem kívánja megnevezni a Képviselőtársát, de azért azt szeretné elmondani,
hogyha ez már így megjelent, hogy az a fenyegető képviselőtárs nem Szabad Demokrata volt.

Devosa Gábor
Megjegyzi, hogy nem is MSZP-s képviselő volt.

Bán Imre
Most nem, mint a Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke kért szót, de
tényleg kiváló és példaértékű a kapcsolat a Bizottság és a Rendőrség között és a beszámoló
valóban magáért beszél – hanem azért kért szót, hogy elmondja – az Alpolgármester úr meg
említett -, hogy a Magyar Szocialista Párt Frakciója nevében is mélységesen elítélik az ilyen
jellegű politikai indíttatású cselekedet.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót válaszadásra az elfogadott határozat értelmében a Dandártábornok úrnak, illetve a
Kapitány úrnak.

Bozó Zoltán
Néhány dolog, amiben mindenféleképpen saját maga szeretne válaszolni, és magára vállalja a
válaszadási lehetőséget.
A körzeti megbízotti irodával kapcsolatban elmondja, hogy több mint hatvan ilyen van a
Fővárosban, ezeknek egyébként a felülvizsgálata most folyik, ugyanis vannak olyan körzeti
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megbízotti irodák különböző kerületekben, ahol szinte évek óta semmilyen jellegű jelzés nem
volt, tehát nem ment be senki, nem hívták fel – az ilyen irodák fenntartását nem tartják
célszerűnek. Természetesen vannak olyan körzeti megbízotti irodák, ahol meg igény van, és
nagyon sokan keresik azt fel. Ennek az úgymond felülvizsgálata és elbírálása, hogy melyik az
amire szükség lesz a későbbiekben és melyik az amit teljesen értelmetlen fenntartani, hiszen
költségszempontjából csak problémás az rövid időn belül el fog dőlni. Ezen kívül 16
rendőrőrsnek is a felülvizsgálata folyamatban van a Fővárosban, itt is vannak olyan
rendőrőrsök a különböző kerületeknél, ahol az elmúlt egy évet figyelembe véve egyetlen egy
panaszos nem ment be és egyetlen egy telefonhívás nem érkezett. Hiszen hogyha bárkinek
bármilyen jellegű gondja, problémája volt az elsősorban a 112-es, vagy a 107-et hívta és így a
központi ügyeleten keresztül lehetett intézkedni arra, hogy a problémáját megoldják. Tehát
azt gondolja, hogy ebben rövid időn belül megoldások lesznek.
A létszámhelyzetről had mondjon el annyit, hogy az elmúlt évben – 2008-ban – közel 600 fős
kontingenst kaptak az iskoláról végzettek összlétszámából, ebben benne vannak a rendészeti
szakközépiskolások illetve a rendőrtiszti főiskolások. Csak hogy érzékeltesse az első napon,
amikor megérkeztek a Budapesti Rendőr-főkapitányságra és a fogadásuk megtörtént, tehát
elmondták nekik, hogy hova kerülnek, mit fognak csinálni, több mint 80-an adták be az
áthelyezési kérelmüket – tehát az első nap. Az óta ebből a 600 főnek a közel a fele, aki már
nem itt teljesít szolgálatot a Fővárosban, vagy éppen áthelyezés alatt van valamelyik másik
megyébe. Mennek haza ezek a kollégák, tehát nagyon nehéz őket itt tartani a Fővárosban. Az
egy nagyon példás és nagyon jó dolog, hogyha valamelyik kerületben tudnak biztosítani
lakást, mert ezzel röghöz lehet kötni ezeket az embereket és itt lehet tartani. Hogyha ezt nem
tudják megoldani, és nem csak itt, hanem a Főváros tekintetében, akkor sajnos olyan
helyzetben lesznek, hogy ez a 600 fő, amikor majd az idén jön a következő kontingens
addigra el fog fogyni, ugyanis a törvény adta lehetőségeik az, hogy hat hónapnál tovább nem
lehet visszatartani a kollégát. Hat hónap után el kell odaengedni, ahol fogadják, és ezek a
fiatalok az ország különböző részeiből jönnek fel az iskolákba, és ha nem köti ide őket
semmi, akkor ők vissza fognak menni abban a környezetbe, ahonnan jöttek, ahol laknak, ahol
ismerőseik, barátaik, rokonaik, szeretteik vannak. Tehát nem egy egyszerű helyzet, több mint
ezerfős létszámhiánya van most jelenleg a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak, ezért
fordulhat elő az, hogy például a közrendvédelmi területen nagyon kevés járőrt látnak az
utcán, hiszen zömében onnan hiányoznak ezek a kollégák.
A különböző szolgálatszervezési módszereikkel és praktikáikkal megpróbálnak ezen úrrá
lenni, de azért azt látni kell, hogy ez egy óriási szám, ez az ezerfős létszámhiány, és ennek a
80 százaléka az utcáról hiányzik. Tehát nehogy azt gondolja valaki, hogy az irodai és egyéb
más jellegű helyekről, hanem a közterületről hiányzó, közrendvédelmi, körzeti megbízotti,
közlekedésrendészeti állományból hiányoznak ezek – nagyon nehéz őket pótolni. Itt jönne be
az egyébként, hogy ahol tudnak biztosítani például lakást, egyebet, akkor már meg lehet
tartani őket ezekben a kerületekben, ezen dolgoznak folyamatosan.
Az együttműködést köszönik. Minden olyan együttműködő szervezettel, aki annak érdekében
szeretne tenni, hogy egy kerületben, egy városrészben, egy lakótelepi részen biztonságba
érezzék magukat az emberek ők azt fogadják és köszönik, hiszen a vázolt problémák miatt
nem egy egyszerű a helyzetük ilyen értelemben, tehát minden segítségre szükségük van.
Természetesen a térfelügyeleti rendszereket is nagyon jónak tartják, hiszen azokon a részeken
ahol ezek kiépítésre kerültek bizonyos bűncselekményi fajták látványosan visszaestek vagy
megszűntek, illetve vagy egy másik probléma is, hogy általában áttevődik egy olyan területre
a bűnözés bizonyos fajtája, ahol még nincsenek ezek a kamerarendszerek és egyebek
kiépítve. Nagyon sok kerületben és nagyon sok helyen azon vannak, hogy egyre több ilyen
jellegű rendszer épüljön ki, ez által is lehet fedni adott esetben azokat a területeket, ahol
korábban gondok vagy problémák voltak.
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A kábítószer bűnözéssel kapcsolatban had mondja el, hogy továbbra is a Budapesti Rendőr-
főkapitányság központi egységei végeznek ilyen jellegű nyomázást. Hogyha az elmúlt
időszakban figyelemmel kísérték a médiát, akkor láthatták azt, hogy nagyon komoly
bűnszervezeteket derített fel a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kábítószer-bűnőzés Elleni
Osztály, illetve Főosztálya és ez folyamatban van, volt olyan nap, amikor húsz különböző
helyen házkutattak egyszerre és foglaltak le különböző kábítószert, vagy annak minősülő
anyagokat - úgyhogy nagyon komoly eredményeik voltak az elmúlt időszakban. Minden
egyes ilyen bejelentést, vagy ezzel kapcsolatos információt természetesen a kollégák
feldolgozzák, és azon vannak, hogy a lehető legrövidebb időn belül a különböző bizonyítékok
beszerzését követően adják tovább az ügyészségnek ezeket az anyagokat.
A Kapitány úr válaszol a többi felvetődött témára.

Nagy Zoltán
A jelzett problémákat megértette és igyekeznek orvosolni őket, viszont segítséget szeretne
ezzel kapcsolatban kérni, amit tavaly is megkaptak a nyári idegenforgalmi szezonra. Ahhoz,
hogy szabadidős egyenruhás rendőröket tudjanak pluszban vezényelni az utcára ahhoz kaptak
anyagi támogatást az Önkormányzattól, hogyha ezt most is megkapnák, akkor minden
napszakban kettő-négy fővel többet tudnak vezényelni az utcára.
A betöréses lopások alakulásával illetve a besurranásokkal valóban ők is azt tapasztalták,
hogy a térfigyelő rendszer, ahogy létre jött - illetve egyre jobban látják az emberek, hogy
fölösleges már a közterületen elkövetni - beszorult a bűnözés. Dolgoznak a Közrendvédelmi
és Környezetvédelmi Bizottsággal azon, hogy hogy tudják ezt megakadályozni, akár ott is
egy belső kamerarendszer kiépítésével, vagy több ötletük is van, ezen dolgoznak.

Devosa Gábor
Ez úton szeretné megköszönni Bozó Zoltán dandártábornok úrnak és Nagy Zoltán
rendőrkapitány úrnak, hogy személyesen jelenlétükkel megtisztelték a Testület munkáját, és
feltehették a kérdéseiket személyesen nekik – további jó munkát kíván.

Megadja a szót az előterjesztőnek.

Gergely József
A beszámolóból is látható, hogy a kerületi Rendőrkapitányság nagyon eredményes munkát
végzett, amely egyébként egy több éves folyamatnak a töretlen folytatása, remélik, hogy
2009-ről is majd hasonló beszámolót hallhatnak a jövő tavasszal.
Felmerült – Gerenday Ágnes képviselő asszony említette – a Rendőrség támogatása, nyitott
kapukat dönget a Képviselő asszony, évtizedes hagyománya van annak, hogy az
Önkormányzat rendőrlakásokkal, pénzzel, autóval, informatikával támogatja a kerületi
Kapitányságot. Nem olyan túl rég volt a Testület előtt egy döntés, személyautó vásárlásáról,
gondolja, hogy ezt még nem felejtette el senki – tehát ez volt is és ezt szeretnék fenntartani a
továbbiakban is.
Köszöni szépen Dandártábornok úrnak, köszöni szépen Alezredes úrnak a tájékoztatását, és
kéri a Testületet, hogy a beszámolót fogadja el.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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114/2009. (III.27.) számú határozat:
- A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitánysága 2008. évi
tevékenységének értékeléséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi
Rendőrkapitánysága 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Még egyszer köszöni a jelenlétet, és további jó munkát kíván a Képviselő-testület nevében.

10. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési
terve
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
A közbeszerzési terv készítését jogszabály írja elő, ami a 2009. évi költségvetés
végrehajtásához szükséges azok kerültek bele a tervbe – kéri az előterjesztés támogatását.

Devosa Gábor
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Csontos József
A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Becskei Barbara
Átnézte a táblázatot, és ami nagyon szemet szúrt neki itt a gazdasági válság kellős közepén,
hogy 47 millió forintot kívánnak fordítani a WIFI Hálózat kiépítésére. Azt gondolja, hogy
ennek a pénznek lenne jobb helye, bár egyetért azzal, hogy több olyan terület van
Erzsébetvárosban, ahol ez nagyon jó lenne. Arra a szeretné kérni a Testületet és azt aki ezt
előterjeszti, hogy picit jobban nézzenek utána, ugyanis az UPC-nek van egy új szolgáltatása,
ami annyit jelent, hogy műholdon keresztül oda tudnak lőni WIFI Hálózatot viszonylag nagy
területre és ez nagyjából tíz évnyi költségvetése lenne, tehát nagyjából tíz évig havi díjas
szinten tudnának ebből fizetni négy nagy területnek a WIFI szolgáltatást. Azt gondolja, hogy
a mostani helyzetben jobban járnának, hogyha ezt havonta fizetnék, mint ha egyszerre 47
millió forintot költenének erre.
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Devosa Gábor
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Gergely József
Közli a Képviselő asszonnyal, hogy mint említette itt a költségvetésben lévő tételek
végrehajtásához kérik a közbeszerzési terv elfogadását, egyébként minden tétel akkor kerül
sorra, amikor ennek a tényleges anyagi fedezete megvan. A javaslatát megvizsgálják és az
Önkormányzat szempontjából előnyösebb megoldást fogják választani.
Az előterjesztéshez saját maga és Puskás Attila Sándor képviselő úr nyújtott be módosító
indítványt - melyet elfogad.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott, illetve elfogadott módosító indítványokat.

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

115/2009. (III.27.) számú határozat:
- Elfogadott módosító indítványokról a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési tervéhez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott - módosító indítványokat a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2009. évi
közbeszerzési tervéhez az alábbiak szerint:

Gergely József
Közbeszerzési Terv "Nemzeti értékhatárt elérő vagy azt meghaladó beszerzések"
köre az alábbi 13. sorszámú tétellel kiegészül, egyidejűleg a további sorszámok
eggyel nőnek:
A közbeszerzés megnevezése:
A Király utcának a Deák tér és Nagymező utca közötti szakaszának javítási
munkái
Éves költségvetési előirányzat bruttó: (EFt)
28.800
Becsült érték: (EFt)
28.000
Kbt. szerinti eljárási forma megnevezése:
Nyílt
Várható megindítás ideje:
2009. április
Megvalósítás határideje:
2009. november
Megjegyzés:
A közbeszerzési eljárást a VII. kerületi Önkormányzat folytatja le. A költségek
felét azaz 14.400 eFt-ot a VI. kerületi Önkormányzat költségvetéséből fedezi.
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Puskás Attila Sándor

A Közbeszerzési Tervben az alábbi sorok változnak:

Sor-
szám

Közbeszerzés megnevezése,
tárgya

Várható megindítás ideje

6. Mobil internet (Wi-Fi) biztosítása.
Publikus nyílt hálózat

2009.április

7. HOT-SPOT Terminál beszerzése 2009. április
13. Erzsébetváros Közösségi Ház

zenestúdió kialakítás
2009. május

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, az elfogadott módosító
indítványokkal együtt.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 4 tartózkodás.

116/2009. (III.27.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2009. évi
közbeszerzési tervéről -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alábbi módosító indítványokkal elfogadja Erzsébetváros
Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési tervét:

Közbeszerzési Terv "Nemzeti értékhatárt elérő vagy azt meghaladó beszerzések"
köre az alábbi 13. sorszámú tétellel kiegészül, egyidejűleg a további sorszámok
eggyel nőnek:
A közbeszerzés megnevezése:
A Király utcának a Deák tér és Nagymező utca közötti szakaszának javítási
munkái
Éves költségvetési előirányzat bruttó: (EFt)
28.800
Becsült érték: (EFt)
28.000
Kbt. szerinti eljárási forma megnevezése:
Nyílt
Várható megindítás ideje:
2009. április
Megvalósítás határideje:
2009. november
Megjegyzés:
A közbeszerzési eljárást a VII. kerületi Önkormányzat folytatja le. A költségek
felét azaz 14.400 eFt-ot a VI. kerületi Önkormányzat költségvetéséből fedezi.



34/44

A Közbeszerzési Tervben az alábbi sorok változnak:

Sor-
szám

Közbeszerzés megnevezése,
tárgya

Várható megindítás ideje

6. Mobil internet (Wi-Fi) biztosítása.
Publikus nyílt hálózat

2009.április

7. HOT-SPOT Terminál beszerzése 2009. április
13. Erzsébetváros Közösségi Ház

zenestúdió kialakítás
2009. május

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: folyamatos

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési
terve a jegyzőkönyv 8. számú melléklete

Devosa Gábor
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Gergely József alpolgármester úrnak.

11. napirendi pont:
Közművelődési megállapodások kötése
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Devosa Gábor
Minden esztendőben a kerületben működő kulturális közösségi tereknek igyekeznek
támogatást nyújtani, vagy művészeti egyesületeknek. Az idei évben a Bihari János
Egyesületnek, a Godot Kulturális és Művészeti Kht-nak, a Madách illetve az Örkény
Színháznak, az Astoria Színházi Egyesületnek, amely a közismertebb nevét az RS9 Színház,
illetve a Fészek Művészklubnak szeretnének segítséget nyújtani.
Erről szól a napirendi pont nem nagy összegekről van szó, itt 1 millió és 300 ezer forint
közötti összegekről van szó.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

Gergely József
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
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Az előterjesztés Devosa Gábor előterjesztő nyújtott be módosító indítványt, melyet
szavazásra tesz fel.

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

117/2009. (III.27.) számú határozat:
- Devosa Gábor módosító indítványáról a közművelődési megállapodások megkötésére
vonatkozó előterjesztés határozati javaslataihoz -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által tett - Devosa Gábor módosító indítványát
a közművelődési megállapodások megkötésére vonatkozó előterjesztés határozati
javaslataihoz az alábbiak szerint:
Az 1., 2., 3. és 4. számú határozati javaslatok 2. pontjai az alábbiak szerint
módosulnak:
Felhatalmazza a polgármestert a mellékletet képező Közművelődési Megállapodás
aláírására.
A közművelődési megállapodások módosító indítvány mellékletét képezik.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, az elfogadott
módosító indítvánnyal együtt.

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

118/2009. (III.27.) számú határozat:
- Közművelődési megállapodás kötéséről (Bihari János Egyesület) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy
1. a Bihari János Egyesülettel 2009. naptári évre közművelődési megállapodást

köt;

2. felhatalmazza a polgármestert a mellékletet képező Közművelődési
Megállapodás aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. április 1.

A Bihari János Egyesülettel kötött Közművelődési Megállapodás a jegyzőkönyv 9. számú
melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, az elfogadott
módosító indítvánnyal együtt.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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119/2009. (III.27.) számú határozat:
- Közművelődési megállapodás kötéséről (Astoria Színházi Egyesület-RS9 Színház) -

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

1. az Astoria Színházi Egyesület-RS9 Színházzal 2009. naptári évre
közművelődési megállapodást köt;

2. felhatalmazza a polgármestert a mellékletet képező Közművelődési
Megállapodás aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. április 1.

Az Astoria Színházi Egyesület-RS9 Színházzal kötött Közművelődési Megállapodás a
jegyzőkönyv 10. számú melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, az elfogadott
módosító indítvánnyal együtt.

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

120/2009. (III.27.) számú határozat:
- Közművelődési megállapodás kötéséről (Godot Kulturális és Művészettámogató Kht) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy
1. a Godot Kulturális és Művészettámogató Kht-val 2009. naptári évre

közművelődési megállapodást köt;

2. felhatalmazza a polgármestert a mellékletet képező Közművelődési
Megállapodás aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. április 1.

A Godot Kulturális és Művészettámogató Kht-val kötött Közművelődési Megállapodás a
jegyzőkönyv 11. számú melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját, az elfogadott
módosító indítvánnyal együtt.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 1 tartózkodás.
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121/2009. (III.27.) számú határozat:
- Közművelődési megállapodás kötéséről (Madách Színház) -

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

1. aMadách Színházzal 2009. naptári évre közművelődési megállapodást köt;

2. felhatalmazza a polgármestert a mellékletet képező Közművelődési
Megállapodás aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. április 1.

A Madách Színházzal kötött Közművelődési Megállapodás a jegyzőkönyv 12. számú
melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, az elfogadott
módosító indítvánnyal együtt.

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

122/2009. (III.27.) számú határozat:
- Közművelődési megállapodás kötéséről (Fészek Művészklub) -

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

1. a Fészek Művészklubbal 2009. naptári évre közművelődési megállapodást köt;

2. felhatalmazza a polgármestert a mellékletet képező Közművelődési
Megállapodás aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. április 1.

A Fészek Művészklubbal kötött Közművelődési Megállapodás a jegyzőkönyv 13. számú
melléklete.
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12. napirendi pont:
A ruzinai tábor ellátási szerződésének módosítása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Devosa Gábor
Mindössze annyiról szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a tavalyi áron sikerül
tartani az étkeztetés biztosítását, erre azért van szükség mert májustól a Ruzinai táborban
indul a szezon az önkormányzati táborban.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

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

Becskei Barbara
Egy picit számolgatott 2.200 forintról beszéltek, tudomásul veszi, hogy euró övezetbe lépett
Szlovákia, de a 2.200 forint árfolyam szerint az 7,14 euró. A javaslat szerint 8 euróban
kívánják meghatározni a szolgáltatási díj mértékét. A forint és az euró árfolyama szintén a
gazdasági válságra hivatkozna, eléggé változó mostanában, és ráadásul az előterjesztő januári
árfolyamról beszél, ami az óta nagyjából 30.- forinttal nőtt az euró.
Saját maga mindezt úgy mondja, hogy abszolút egyetért a gyerekek táboroztatásával és
nagyon jó dolognak tartja, csak szeretné felhívni az alpolgármester úr és a Testület figyelmét
az árfolyamkockázat átgondolására.

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

Devosa Gábor
Valóban az árfolyamkockázattal sokat nem tudnak kezdeni, hiszen hogyha a közeljövőben
pozitív irányba változik az árfolyam, akkor ebben a tekintetben spórolnak, ha negatív irányba
– saját maga reméli, hogy innen már azért még negatívabb irányba sokat nem fog változni –
akkor pedig ez nem jelent további ráfizetést. Nem tudnak más módon fizetni, sajnos csak
euróban, sajnos Magyarország még nem euró zóna, nem fogadják el tőlük. Tehát a szlovákiai
üzemeltető nem igazán tud mit kezdeni a rendkívül erős forinttal most, nem tud ezért odakint
vásárolni.
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Egyébként az árfolyamkockázatról csak annyit, hogy az üzemeltető cég elhozta az elmúlt
három év záró egyenlegét, az Ő tekintetében, amellyel az Önkormányzat járt jól, mert az
elmúlt három esztendőben a megkötött szerződés szerint és az utalási időpontok szerint
sikerült mindig olyankor utalni, amikor erős volt a forint. E tekintetben Ő az eredetileg kötött
szerződéshez képest emiatt az árfolyam ingadozás miatt 2,5 millió forint mínusszal jött ki,
tehát a szerződésben kötöttekhez képest jött ki mínusszal, mert hogy mindig jól sikerült
utalni, jó időben, akkor amikor erősebb volt a forint. Sajnos most ez a helyzet, azt lehet még
tenni, hogy Magyarországról valahonnan szállítatják az ételt, amiről nem hiszi, hogy
költségében sokkal olcsóbb lenne, hiszen itt napi ötszöri étkezésről van szó.

Gergely József
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

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

123/2009. (III.27.) számú határozat:
- A ruzinai tábor ellátási szerződésének módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a STRAVER spol. s.r.o céggel 2006. május 31-én megkötött
ruzinai tábor ellátási szerződése 6. pontjának módosításához az ellátási díj
(étkeztetéssel kapcsolatos költségek) vonatkozásban és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. április 1.

13. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Közfoglalkoztatási terve
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Koromzay Annamária
Szintén egy törvényi előírásnak tesznek eleget ezzel a közszolgálati tervvel, szeretné ha
képviselőtársai ezt elfogadnák, mert ennek alapján tudják indítani a közhasznú programjaikat.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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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.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.

124/2009. (III.27.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Közfoglalkoztatási
tervéről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a - melléklet szerinti tartalommal - elfogadja Erzsébetváros
Önkormányzatának Közfoglalkoztatási tervét és felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására, valamint 5 napon belüli továbbítására a Magyar
Államkincstárhoz.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Erzsébetváros Önkormányzatának Közfoglalkoztatási terve a jegyzőkönyv 15. számú
melléklete.

14. napirendi pont:
Lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó 26/2009. (II. 11.) sz. határozat módosítása
Előterjesztő: Fedrid Gábor Gazdasági Bizottság elnöke

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

Fedrid Gábor
A Gazdasági Bizottság az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi
pontot.

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

Prof. Dr. Hahn György
Sajnos az általa beterjesztett javaslatok nem kerülnek a Képviselő-testület elé, ezért kénytelen
hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz, ami véleménye szerint egy jó előrelépés, de nem
teljes. Tudják nagyon jól, hogy itt az ügyészség vizsgálatot folytat lakásokkal és házakkal
kapcsolatban, gondolja, hogy előre kellene menniük és ezt a gyakorlatot megváltoztatni, de
ez a változtatás nem szorulhat csak arra, hogy a polgármesteri keretet szüntetik meg, hanem a
többi ilyen keretet is meg kellene nyirbálni. Az a véleménye, hogy a lakások vonatkozásában,
amelyek a vagyon részét képezik, a bérleti szerződésben megjelölt személyeknek lehet csak
kiutalni azokat. Ezt ellenőrizni kellene az ERVA-nak, 24 órán túl történő tartózkodás esetén a
bérleti jogviszonyt fel kellene mondani, nem lehet a bérleményeket eltartási vagy élettársi
szerződéssel bárkinek átjátszani.
A saját tapasztalata szerint az érintett négy házban egyedül a házmester volt olyan, aki nem
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volt hajlandó a lakását se a lányának, se az élettársának átjátszani, amikor már tudta, hogy
rákos beteg. Azóta abban a két házban amelyről ott szó van egy sereg lakást ilyen módon
átjátszottak. Ugyanez a helyzet a szolgálati lakások esetében, itt hoz egy példát
Mezővásárhelyről, ahol a lakások 92 százalékát a hivatali dolgozóknak utalják ki szociális
bérlakásként. A VII. kerület sem nagyon tér el ettől a gyakorlattól. Gondolja, hogy meg kell
vizsgálni, hogy kapott-e már az illető család a kerületben, mert az a gyakorlat a kerületben,
hogy egy-egy családnak három lakást is kiutalnak, ha kell ilyen példákat bőven mond.
Ugyancsak hasonló a helyzet ha a fiatalházasoknak adnak első lakáshoz jutási támogatást,
gondolja, hogy ilyenkor a kiutaltnak nem lehet a papája vagy az élettársa miniszter
semmilyen kormányban és nem lehet az apósának két háza Maglódon és az élettársának egy
110 négyzetméteres négy szobás öröklakása Óbudán.

Gergely József
Kéri Hahn urat, hogy fejezze be hozzászólását, mivel lejárt a hozzászólási ideje.

Prof. Dr. Hahn György
Köszöni szépen, be is fejezte.

Gergely József
Úgy gondolja, hogy a javaslatot ami lehetséges azt valamennyi jogszabály szerint
megvizsgálja a Gazdasági Bizottság és élni fog a lehetőséggel.

Vattamány Zsolt
Évek óta küzdenek ezért az előterjesztésért, a kiutalható önkormányzat lakások jogcímeiről
évente dönt a Testület. A FIDESZ Frakció minden évben megfogalmazta és módosító
indítvány formájában be is nyújtotta, az ezzel kapcsolatos álláspontját, ami konzekvensen
ugyan az volt, szüntessék meg a polgármesteri keretet, és az így felszabaduló lakások a
szociálisan rászorulók között kerüljenek szétosztásra. Sajnálatos, hogy mindez ideáig ügyet
sem vetettek ezekre a javaslatokra és ügyészségi meggyanúsítás kellett hozzá, hogy
felismerjék nem helyes dolog mindenféle világos kritérium rendszer mellőzésével
önkormányzati tulajdonú lakásokat osztogatni. Nem helyesen ennyire koncentráltan egy
kézbe adni az ilyen és ehhez hasonló jogköröket, mert az bizony visszaélésekre adhat
lehetőséget. Érdekes, hogy a városvezetők még az előző hónapban is kiálltak a polgármesteri
keret mellett. Személy szerint örül annak, hogy belátták, hogy ez az elmúlt években folytatott
gyakorlat hibás volt. Természetesen a felelősség továbbra is nyomni fogja azokat a vállát,
akik ezen ügyek létrejöttéhez asszisztáltak. Ez a mostani döntés a múltban elkövetett
visszaéléseket nem teszi jóvá.

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

Fedrid Gábor
Megpróbál válaszolni.
Nem egészen érti Hahn úr hozzászólását, itt fiatalokat nem lát, hogy ingyen osztogatnának
lakást, valóban van szolgálati jelleggel a bizottságoknak illetve a Jegyző asszonynak három-
három lakás, amit szóbeli megbeszélés alapján – mivel hogy nincs üres lakás ezért nem
fognak kihasználni, ez egy papír. Le lehet ellenőrizni a tavalyit csak akkor, lehet kiadni
lakást, hogyha megvan a keret és nem pedig először érvényesíteni a döntést.
A második, hogy eltartási szerződés – már bocsánatot kér, de azt törvény írja elő, hogy
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lehetőség van rá, a Hivatal csak az eltartási szerződés egyik aláírója és nem pedig a
létrehozója.
A harmadik dolog, hogy nem egészen érti még egyszer a hozzászólást.
Nem ragaszkodnak a régi Lakásbizottság gyakorlatához, hanem szeretnének egy újat
kialakítani a Képviselő-testület segítségével.
Vattamány úrral közli, hogy ismeretei szerint eddig a szociálisan rászorulók kaptak lakást.
Átvették ezt a dolgot – integetni is lehet, annak is örül, hogy együtt örülnek – átkerült ezt a
dolog ide, és nincs semmi probléma közöttük, átkerült a pályázat útján való keretbe a
polgármesteri keretből.

Gergely József
A FIDESZ Frakció nyújtott be egy módosító indítványt, amelyet az előterjesztő nem fogadott
el – kérdezi, hogy kívánják-e indokolni.

Becskei Barbara
Egyetértenek és támogatják az eredeti javaslatot, azonban szeretnék kiegészíteni.
Van egy plusz sor, licittárgyalás útján történő értékesítés, ahol 30 lakást jelölnek meg,
amelyet szeretnének átcsoportosítani a pályázati úti sorba. Hivatkozásul a gazdasági
helyzetre, amiért átcsoportosították szeretnék, hogyha szociális rászorultság alapján kerülne
ez kiosztásra és úgy szeretnék átcsoportosítani, hogy 28 darabot a pályázati útra és 2 darabot
pedig a családok átmeneti áthelyezése sorba. Ugyanis megtörtént pár hónappal ez előtt, hogy
egy önkormányzati lakásban tűz tört ki, és az ott lakók nem tudtak hova költözni, mert az
Önkormányzat nem tudott számukra másik lakást.
Így biztosíthatják véleménye szerint a családok lakáshoz jutását – bár nagyon nehéz
elmondania a véleményét így, hogy szemben mindig rázza a fejét és valaki közbeszól. Azt
gondolja, hogy a licit az nem a megfelelő formája ennek.

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Fedrid Gábor
Tegnap előtt volt Gazdasági Bizottság ülés, amelyen jelen voltak Vattamány úrral együtt, ott
is tárgyalták az előterjesztést, ott is megindokolhatta volna, de mivel most került elő, most
fogja megindokolni.
Egyik, hogyha kigyullad egy tűz akkor nem tudnak mindjárt egy szociális lakást létesíteni,
csak azért mert valahol valaki felelőtlen volt és meggyújtotta a lakását vagy felgyulladt akár
vétlenül is. Ha létrehoznak két családok otthonát, akkor az holnapután betelik, és újra
ugyanezen a kéréssel elő állhatnak, akkor nem tudja, hogy hányadiknál kell végezni.
A másik dolog, hogy szociális lakásra kellene ezeket kiadni. Jogos. Szeretné megkérdezni,
hogy ki az aki hét vagy tíz négyzetméteres lakásba be fog költözni szociálisan a XXI.
században, mert saját maga nem ismer ilyet. Ha megnézték volna a listát, ami a licitre megy
akkor láthatta volna a jobb oldali sorban, hogy hány négyzetméter a lakás területe és milyen a
komfort fokozata. A tegnapi listában, ami körülbelül 15-17 lakáslicitet tartalmazott abban
kettő darab komfortos lakás volt benne, a többi mint szükség lakás, vagy komfort nélküli
lakás. Az egyik komfortos lakást több mint ötször próbálták meg felajánlani lakásbérlőnek,
akiknek volt lehetőségük, hogy kapjanak lakást, és senki nem fogadta el, a rendelet úgy foglal
állást, hogyha öt alkalom felajánlása után nem kerül gazdára a lakás, akkor abban az esetben
licitre lehet bocsátani – ez az egyik, ha jól emlékszik a Rottenbiller utcai valamelyik lakás.

A másik az Erzsébet körúton egy szociális lakás, amiben a gondokolt lakott, illetőleg
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pillanatnyilag nem lakik a lakásban, és mivel körülbelül tíz gondokolt van, akinek a
lakásproblémáját le kell rendezni, valahol a dominót el kell indítani, pénze nincs az
Önkormányzatnak, ezért úgy indítanák el a dominót, hogy ezt az Erzsébet körúti komfortos
lakást licitre viszik, ami pénz bejön abból pediglen ezekre a többi gondokoltak lakásának a
rendezésére kerülne sor. Ami a liciten bejön pénz, az mindenképpen a lakásfelújítások és a
lakásgazdálkodásra megy, tehát nem veszik kárba. Kénytelenek pénzt csinálni, mert különben
nem tudnának még csak családok átmeneti otthonát sem áthelyezni.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az eredeti javaslatot fogadja el, saját maga nem tudja
elfogadni a módosító indítványt.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a FIDESZ Frakció által benyújtott módosító indítványt, melyet az
előterjesztő nem fogadott el.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 7 igen 11 nem 2 tartózkodás.

125/2009. (III.27.) számú határozat:
- A FIDESZ Frakció módosító indítványáról a lakások bérbeadási jogcímeire
vonatkozó 26/2009.(II. 11.) számú határozat módosítására vonatkozó javaslathoz -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - a FIDESZ Frakció
módosító indítványát a lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó 26/2009.(II. 11.)
számú határozat módosítására vonatkozó javaslathoz az alábbiak szerint:
A táblázatban szereplő "Licit tárgyalás útján történő értékesítés" 30 db keretszám
csökken : 0-ra, az innen elvett 30 db keretszámból 28 db átkerül a "Pályázat útján
30 db-os keretszámhoz, míg a fennmaradó 2 db keretszám: "Családok átmeneti
elhelyezése céljára" kerül beépítésre.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 1 tartózkodás.

126/2009. (III.27.) számú határozat:
- Lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó 26/2009.(II. 11.) számú határozat
módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó 2009. évi keretszámait - a
26/2009. (II.11.) számú határozatát módosítva - az alábbiak szerint határozza meg:

Jogcím 2009. év terv

Pályázat útján 30

Méltányosságból pályázaton kívül 0

Bérlőkijelölési vagy bérlőkiválasztási jog alapján (rendőrség részére) 3

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

0
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Másik lakás bérbeadására vállalt kötelezettség alapján (jogcím nélkül
visszamaradt lakáshasználók)

10

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

9

Nyugdíjasházi jelleggel 0

Lakásgazdálkodási feladatok ellátása érdekében 8

Közérdekű célok megvalósítása érdekében 0

Családok átmeneti elhelyezése céljára 0

Cserelakásként méltányosságból 6

Polgármester által a Gazdasági Bizottság egyetértésével 0

Piaci alapú bérbeadás pályázat útján 0

Licittárgyalás útján történő értékesítés 30

Összesen 96

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: folyamatos

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó
2009. évi keretszámok a jegyzőkönyv 16. melléklete

Gergely József
Megállapítja, hogy a mai ülés nyilvános részének a végéhez értek. A nézőktől és a
vendégektől elköszön, kéri, hogy a televízió munkatársai és a vendégek hagyják el a termet.
A Képviselő-testület öt perc szünet után zárt ülés keretében folytatja a munkáját.
A Képviselő-testület nyilvános ülését 10 óra 30 perckor lezárja.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:
15.) Szociális ügyekben hozott I. fokú határozatok ellen benyújtott fellebbezések

Előterjesztő: Solymári Gabriella Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
16.) Könyvvizsgáló megbízása a 2009. május 1-től 2011. április 30-ig terjedő időszakra

Előterjesztő: Hunvald György polgármester
17.) Az ERVA Zrt. részére 50 millió Ft folyószámlahitel felvételéhez önkormányzati készfizető

kezességvállalás
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

18.) Felvett beruházási hitelek jelzálogfedezete
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

20.) Személyi ügy
Előterjesztő: Molnár István képviselő

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 127-től - 147-ig

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
címzetes főjegyző polgármester


