
Iktatószám: KI/40528-71/2009/XV.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. május 22-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
dr. Albert István, 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, Puskás Attila Sándor (érkezett: 9 órakor),
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, Gábor Farkas, Hangyál Imre,
Hollósi Géza helyett Kádár Mihályné, Polgár Endréné, dr. Saáry Tibor, Simon Elza, Simonné
Müller Katalin, dr. Szász Eleonóra

Távol maradt: Hunvald György polgármester, Gál György, Parnó Román 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. május 22-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 minden képviselőtársa megkapott.

Megállapítja, hogy a napirendi pontokhoz módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontokat, elfogadásához egyszerű
szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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225/2009. (V.22.) 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 költségvetés
végrehajtásáról szóló 11/2009. (IV. 30.) rendelet módosításáról, valamint az
egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi kimutatás, pénzmaradvány-kimutatás és
független könyvvizsgálói jelentés közzétételéről
Előterjesztő: Hunvald György polgármester helyett Gergely József alpolgármester

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének .../2009.(... ...) rendelete a tulajdonában lévő lakások bérletéről és
bérbeadásának feltételeiről szóló 23/2006.(VI.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

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

4.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének ../.... (.....) önkormányzati rendelete az adósságkezelési
szolgáltatásról szóló 34/2004. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

5.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testülete Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

6.) Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának és Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

7.) Az Erzsébetvárosi Televíziós Közhasznú Társaság Alapító Okiratának
módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

8.) Az Önkormányzat képviselete az Első Energiabeszerzési Önkormányzati
Társulásban
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

9.) 3.8 milliárd Ft ÖKIF hitel felvétele tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

10.)Egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos döntések
meghozatala
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

11.)A Heim Pál Gyermekkórház részére Budapest VII. kerület Rózsa utca 11.
szám előtti kizárólagos használatú várakozóhelyének ügye
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

12.)Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester
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13.)Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és
tanulócsoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

14.)Magasabb vezetői (igazgatói) állás betöltésére pályázat kiírása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

15.)Az MTK-Erzsébetváros Sportegyesülettel kötött megállapodás módosítása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

16.)A Klauzál téren a gettó halottainak emlékére kialakítandó emlékhely és köztéri
alkotás helyszínének jóváhagyása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

17.)Makuszi Dezső emlékét megörökítő tábla elhelyezése
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

18.)Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, az Erzsébetvárosi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ, az Erzsébetvárosi
Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosításai, valamint az önállóan
működő és gazdálkodó közintézmény és az önállóan működő
közintézmény/közintézet közötti Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

19.)Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2008. évi
gyermekvédelmi munkájának átfogó értékelése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

20.)Szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

21.)Közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási rendjének véleményezése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

22.)A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalt pályázati
előirányzatok elfogadása
Előterjesztő: Ripp Ágnes Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke

23.)Garay téri piac, mint társasház és építőjével szembeni jogi lépések
megtételéről
Előterjesztő: Hahn György képviselő, Kecskés Gusztáv képviselő

24.)A Klauzál téri szabadpiacról szóló határozat visszavonása
Előterjesztő: Hahn György képviselő, Bolesza Emőke képviselő

25.)Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2009. évi
költségvetési előirányzatainak április 1.- május 8. közötti időszak előirányzat
változásai
Előterjesztő: Hunvald György polgármester helyett Gergely József alpolgármester

26.)Tájékoztató a szociális ágazat és az egészségügyi szolgálat 2008. évi
munkájáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Zárt ülés keretében:
27.)Szociális ügyekben I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések

Előterjesztő: Solymári Gabriella Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
28.)A "Kultúra Utcája" projekttel kapcsolatos döntések, az Erzsébetváros

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének
átruházása és társasági szerződésének módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

29.)Intézményvezetői pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester
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Gergely József
A következő két napirendi pont előterjesztője 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 költségvetés végrehajtásáról szóló
11/2009. (IV. 30.) rendelet módosításáról, valamint az egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi
kimutatás, pénzmaradvány-kimutatás és független könyvvizsgálói jelentés közzétételéről
Előterjesztő: Hunvald György polgármester helyett Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Az előterjesztésnek csak azért van ilyen hosszú címe, hogy az ülésvezető nehezebben
mondhassa el, egyébként arról van szó, hogy az előző testületi ülésen a rendelethez tartozó
egyik módosító határozatot nem fogadták el, viszont az a rendelet része, és ezért kéri a
testületet, hogy most ismételt olvasásban támogassa.

Devosa Gábor
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

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

Fedrid Gábor
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a testületnek.

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

Vattamány Zsolt
„Köszönöm a szót alpolgármester úr! Tisztelt alpolgármester úr, tisztelt Képviselő-testület!
Immáron 6 hónapja, hogy börtönben Gál György, 5 hónapja ül börtönben Kardos Péter és 3
és fél hónapja ül börtönben Hunvald György. Az ügyészség őket többek között
bűnszövetkezetben és üzletszerűen elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó
bűncselekmények sorával gyanúsította meg, emellett gyanúsítják őket hűtlen kezelés, hivatali
visszaélés, és számos más bűncselekménnyel is. A Képviselő-testület rendes üléseit az SZMSZ
rendelkezéseivel ellentétben több, mint fél éve nem hívják össze.
Nem érvényesül a munkaterv, a választott képviselőket jogaikban korlátozzák. Az

adósságállomány folyamatosan növekszik, a hitelező pénzintézet kedvezőtlenebb adós
kategóriába sorolta az Önkormányzatot. Nem érzik-e, hogy elfogyott a támogatottság, hogy
elfogyott a bizalom? Nem érzik-e, hogy az eddigi ügyletmenet nem visz sehová? Nem érzik-e,
hogy ebben a helyzetben új választásra, új gazdaságpolitikára és új stratégiára van szükség?
Nem érik-e, hogy Önök a szükséges változások útjában állnak?”
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Devosa Gábor
Köszöni a képviselő úr napirendi ponthoz való tartalmas hozzászólását. Prof. Dr. Hahn
György képviselő úrnak adja meg a szót.

Prof. Dr. Hahn György
Teljesen egyetért Vattamány Zsolttal, de gondolkodjon, 2010-ben valóban lesz választás, és
akkor azt küldenek be, akit akarnak a lakók, ilyen egyszerű ez. Négy évenként szoktak
felhatalmazást adni. Ugyan ezt csinálták Angliában is, hiába nyerte meg Churchill a háborút
1945-ben, szó nélkül elzavarták és 1951-ig várt közben az angol világbirodalom szétesett. És
nem küldte oda a Montgomeryt, hogy zavarja szét a parlamentet, nem küldte az utcára az
embereket, hogy tűntessenek, megvárták, míg 1951-ben új választás születik és akkor jött az
új kormány. Demokráciában ezt így szokták csinálni. Nem biztos, hogy Magyarország is
demokrácia.

dr. Kecskés Gusztáv
Ezen a korai órán azért megkérdezné az előterjesztőt, hogy akkor most egyszerűsített mérleg,
pénzforgalmi kimutatások elfogadása, nem fogadása milyen következménnyel jár
Önkormányzatot érintően. És ha erről a Jegyző Asszony is tájékoztatná őket. Mert pont az a
napirendi pont egyébként nincs előtte, csak a címét látja. Megpróbálja beszerezni még a
döntés előtt. Köszöni, hogy ha egy tájékoztatást kaphatnának.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.

Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Gergely József
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen az akkor jelen volt képviselők egyike sem volt korlátozva
a munkájában, ennek ellenére a 25 napirendi pontból a FIDESZ Frakció tagjai 20 alkalommal
nem szavaztak. Ma sincs korlátozva senki, reméli, hogy mind a 29 napirendi pontban
kinyilvánítják a véleményüket.
Ami az előterjesztés tartalmára vonatkozik a múltkori testületi ülésen volt beterjesztve a
zárszámadás, a mérleg. Az Önkormányzatra kötelező előírás az, hogy az egyszerűsített
mérlegét közzétegye. Ennek a közzétételnek feltétele az, hogy a mai nap döntsenek arról,
hogy egy korábbi módosítás átvezethető legyen a mérlegen. Ebben kéri a képviselők
támogatását minősített többséggel.

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 19 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 4 tartózkodás.
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226/2009. (V.22.) számú határozat:
-A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 11/2009. (IV. 30.) rendelet módosításáról-

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete
közzététel céljára elfogadja az előterjesztés mellékleteként bemutatott 2008. évi
egyszerűsített mérleget, egyszerűsített pénzforgalmi kimutatást, egyszerűsített
pénzmaradvány kimutatást, valamint a független könyvvizsgálói jelentést.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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 0 nem 4 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2009. (VI.1.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 11/2009. (IV. 30.) rendelet
módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

2. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2009.(... ...) rendelete a tulajdonában lévő lakások bérletéről és bérbeadásának
feltételeiről szóló 23/2006.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Ez a napirendi pont, tehát a szociális bérlakások pályáztatásáról szóló rendeletmódosítás a
múlt alkalommal is szerepelt, akkor nem kapott elegendő támogatást. Azóta a rendelettervezet
szövegében nem volt változtatás, a függelékben néhány olyan módosítás történt, ami az
akkori észrevételeket figyelembe veszi, reméli, hogy ma el lesz fogadva. Nagyon sokan
várják Erzsébetvárosban azt, hogy pályázhassanak szociális bérlakásra. A lakások, tehát az,
hogy legyen 15 lakás erről a Gazdasági Bizottság a jövő héten tud dönteni abban az esetben,
ha ma a rendelettervezetet elfogadják és ezt követően a Szociális és Egészségügyi Bizottság
ki tudja írni a pályázatot. Amennyiben mindez összejön, akkor július közepéig döntés is tud
születni a pályázat eredményéről.

Devosa Gábor
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.
Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Fedrid Gábor
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

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

Prof. Dr. Hahn György
A rendelettel a múltkori testületi ülésen több problémája volt. Egyrészt azért, mert
köztudomású, hogy az Állam 1990. óta nem épít évente 50-60 ezer lakás, tehát úgy osztogatni
nem nagyon tudnak, legfeljebb a kerületben elhunytak lakásait osztogathatják ki abban az
esetben, ha azok nem magántulajdonban, hanem önkormányzati tulajdonban vannak. De
ebben az esetben is jelentősen leszűkült a lehetőségük, mert ugye mindenféle eltartási
szerződések, meg a lakásba bejelentett mindenféle albérlők, ágybérlők, szívességi
lakáshasználók, stb. igénylik a lakásokat. Ezeken a problémákon kellene változtatni és ezért
javasolta, hogy a 6. és a 7., valamint a 10.§-okat módosítsák, nem tudja, hogy ennek milyen
támogatottsága van, és a rendelethez, valamint annak függelékeihez módosításokat terjesztett
elő. Ezek részben arra irányulnak, hogy a 6.§ b.) pontja kerüljön törlésre, részben a 7.§ és
10.§-nak azok a részei, amely paragrafusok más paragrafusokkal fedésbe kerülnek, vagy
pedig ingadoznak, mint a középparaszt, hogy most a Szociális és Egészségügyi Bizottság
vagy a Gazdasági Bizottság osztogassa-e ezentúl a lakásokat. A rendelethez való módosításait
szeretné, hogy ha ismertethetné, nem tudja, hogy most lehet-e?

Devosa Gábor
Elmondja, hogy Prof. Dr. Hahn György módosító indítványait az előterjesztő befogadta, tehát
most lehetett volna, de mivel az idő lejárt, 5 másodpercben úgysem lett volna lehetőség rá.

Becskei Barbara
Először is, ha elmegy a hangja, elnézést kér, de hangszál gyulladása van. Kettő dolgot vett
észre, amivel kapcsolatosan kérdései lennének: önkormányzati törvény 2.§ (5) bekezdés:
szeretné ezzel kapcsolatban megkérdezni, hogy a polgármester úr nyilván a jogait nem tudja
ellátni ezért került ez beiktatásra. A kérdése mégis az, hogy nem ütközik-e ez – és ez a jegyző
asszonytól – a szubdelegáció tilalmába, erre szeretné a választ. Mert ugye alapvetően jogosult
a Képviselő-testület, aki átdelegál a polgármesterre, aki tovább delegál. Ezzel nem tud
egyetérteni semmiféle formában. És van még egy rész, amivel kapcsolatosan kérdése lenne:
önkormányzati törvény 12.§ (6) bekezdése: a leszámlázott költségeket miért 4 éves
időtartamban hagyják beszámítani és milyen kontroll lesz e felett. Tehát bárki hoz egy
számlát a lakással kapcsolatosan háromszoros értékről, akkor azt csak úgy elfogadják
hasraütésszerűen?

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.

Megadja a szót Dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző asszony részére válaszadásra.

Dr. Kálmán Zsuzsanna
Általános szabály egyébként az Ötv. szerint, hogy a hatáskör címzettje, amennyiben a testület
és nem kizárólagos testületi hatáskör, az egyszer továbbruházható.
Tehát az átruházott hatáskör további átruházásáról tényleg nem lehet szó. Ez egészen biztos.
De a testület bizottságának közvetlenül adhat feladatot a saját hatásköréből, ha erre gondolt a
képviselő asszony. Legyen kedves még egyszer megismételni.
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Becskei Barbara
Tehát ugye a szubdelegáció tilalma az azt jelenti, hogy ha a megbízott a testület és a testület
valamilyen hatáskört átruház a polgármesterre, akkor a polgármester nem ruházhatja tovább.
Azt kérdezi, hogy jól értelmezi-e, hogy a testület van valamivel megbízva, majd a
polgármesternek továbbdelegálják, aki továbbdelegálja a vagyonkezelőnek.

Dr. Kálmán Zsuzsanna
Úgy értelmezem, hogy a Képviselő-testület az ilyen típusú hatáskörét a bizottságra ruházza.

Becskei Barbara
Tehát 1.§ önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése helyébe lép.

Devosa Gábor
Próbálná segíteni, tisztázni ezt a vitát. Ha jól érti, akkor a 2. számú napirendi pontban
szereplő rendelettervezet 1.§-ban szereplő szövegrészt kifogásolja képviselő asszony, amely
arról szól, hogy ha a jogszabály, illetve az önkormányzati vagyonkezelővel kötött külön
megbízási szerződés másként nem rendelkezik, a bérbeadói jogok és kötelezettségek a
polgármestert illetik, illetve terhelik. A polgármester feladatkörét a vagyonkezelő
közreműködésével látja el. Ez azt jelenti az Ő olvasatában, hogy a vagyonkezelő előkészíti a
bérleti szerződést, de megadja Jegyző Asszonynak a szót.

Dr. Kálmán Zsuzsanna
Most már előtte van a rendelet és így teljesen egyértelmű. Nem hatáskör átruházásról van szó,
nyilván senki személyesen, ahogy a jegyzőnek is millió egy hatásköre van, amit mások
közreműködésével lát el, ami nem átruházható, vagy a nevében gyakorolják, ez is semmi
másról nem szól, minthogy az Ő jogosítványait valakinek a szakmai közreműködésével látja
el. Az nem hatáskör átruházás, egyértelműen a közreműködési szó van odaírva. Ez szerinte
teljes mértékben rendben van.

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

Dr. Kecskés Gusztáv
A szavazás előtt szeretne frakció szünetet kérni, tekintettel arra, hogy a legutóbbi alkalommal
nem ment át, a szükséges szavazat nem volt meg a frakciók részéről. A SZEM-KDNP Frakció
szeretné megkérdezni majd a frakció szünetben a FIDESZ Frakciónak a véleményét, hogy
hogyan szavaznak erről a kérdésről. A múltkor volt egy módosító indítvány, amit nem
fogadtak el, amiatt nem ment át, ha jól emlékszik, az előterjesztés, most nem lát módosító
indítványt, úgyhogy ez alapján tudják kialakítani, hogy kell-e lakáspályázat Erzsébetvárosban
most a nyáron vagy nem kell, hogy ezt támogatják, vagy nem támogatják, tehát a szavazás
elrendelése előtt kér egy szünetet.

Devosa Gábor
Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett Prof. Dr. Hahn György képviselő úr részéről,
melyet az előterjesztő elfogadott.

Prof. Dr. Hahn György képviselő úr módosító indítványait az előterjesztő befogadta, akkor
nem kell ismertetni, de ha ragaszkodik hozzá, akkor megadja a szót, hogy ismertesse. Azt
gondolja, hogy ez egy fontos rendelet, ismerjék meg a kerület lakói a professzor úr javaslatát.
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Prof. Dr. Hahn György
A 2009. május 22-i tanácskozás 2. napirendi pontjához és annak mellékleteihez van módosító
indítványa. A módosító indítvány szerint a pályázathoz hiányosan csatolt mellékletek, vagy a
pályázat során valótlan adatok közlése estén a kérelem elutasításra kerül. Valótlan adatok
közlése utólagos lakásbérleti jogviszony felmondását vonja maga után. Valótlan adatok
közlése miatt soha többé – nem 5 év vagy 3 év, ami volt a tervezetben – nem vehet részt VII.
kerületi lakáspályázaton, illetve más jogcímen sem részesülhet VII. kerületi lakástulajdonban.
Ugyancsak javasolja a 8. számú függelékben az 5 éves rendelkezés törlését is, ott is valami
arról van szó, hogy 5 év múlva fel van mentve mindenféle hátrányos következmény alól. A
pályázat feltétele ugye 18 év, 1 éven belül vállalja, hogy a lakást rendbe hozza, nem kell
elszámolni senki elé semmit se, mert ugye fizetünk semmit neki, a pályázathoz előírt
igazolásokat hiánytalanul kell csatolni, önkényesen nem foglalt el soha lakást és lakásbérleti
jogviszonyát soha nem mondták fel, nemhogy 5 évvel ezelőtt fölmondták vagy eladta a lakást
és újra kér még egyet. Azt nem írta be, de szerinte célszerű lenne, hogy egy családnak 3
lakásnál többet ne utaljanak ki. Nem mondott le soha önkormányzati bérlakásról pénzbeli
térítésért, magánforgalomban sem cserélte el, beköltözhető ingatlanát nem idegenítette el, stb.
Van még egy módosító indítványa: a 9. számú függelékben szintén van egy 3 éves időtartam,
amit szerinte szintén törölni kell. Alulírottak nyilatkoznak, hogy az általuk megadott adatok a
valóságnak megfelelnek, és ahhoz hozzájárulnak, hogy azt ellenőrizzék, nyilvántartásba
közzétegyék, helyszíni környezettanulmányt készítsenek, egyben tudomásul veszik, hogy
hiányosan csatolt melléklet vagy valótlan adatok esetén a kérelme elutasításra kerül, illetve
valótlan adatok közlése utólagosan a lakásbérleti jogviszony felmondását vonja maga után, és
a további pályázatokból is kizárják az ilyet. Ami a házasságot illeti, nem élettársi meg egyéb
papírok, hanem a házassági anyakönyvi kivonat másolatát kelljen csatolni. Ezek a módosító
indítványai, ha egyáltalán lakásokat osztogatnak még.

Devosa Gábor
Vattamány Zsolt képviselő úrnak már nem tud szót adni, mert a vitát lezárta és a módosító
indítványok szavazásánál tartanak.

Dr. Kecskés Gusztáv képviselő úr kérésnek megfelelően 5 perc frakció szünetet rendel el.

S z ü n e t

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

Szavazásra teszi fel Prof. Dr. Hahn György képviselő úr módosító indítványait, melyeket az
előterjesztő elfogadott, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített többség
szükséges.

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

227/2009. (V.22.) számú határozat:
- Prof. Dr. Hahn György módosító indítványáról a tulajdonában lévő lakások bérletéről
és bérbeadásának feltételeiről szóló 23/2006.(VI.15.) önkormányzati rendelet
módosításához -
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott - Prof. Dr. Hahn György
módosító indítványát a tulajdonában lévő lakások bérletéről és bérbeadásának
feltételeiről szóló 23/2006.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosításához az
alábbiak szerint:
A 2. számú mellékletben, amely a pályázat elbírálási szempontjait tartalmazza, a
II. pont utolsó, vastagon szedett bekezdése törlésre kerül és a melléklet kiegészül
egy új III. ponttal, amely a jogkövetkezményeket tartalmazza az alábbiak szerint:
III. Jogkövetkezmények:
– A pályázathoz hiányosan csatolt mellékletek, vagy a pályázat során

valótlan adatok közlése esetén a kérelem elutasításra kerül.
– A valótlan adatok közlése utólagosan a lakásbérleti jogviszony

felmondását vonhatja maga után.
– A valótlan adatok közlése miatt a pályázó soha többé nem vehet részt VII.

kerületi lakáspályázaton, illetve más jogcímen sem részesülhet a VII.
kerületben önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásában

A 8. számú függelékben, amely a pályázat kiírását tartalmazza a pályázóra
vonatkozó 5 éves rendelkezések törlésre kerülnek az alábbiak szerint:
„A pályázat feltételei:
1.) A pályázó
2.) a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét betöltötte,
3.) egy éven belül vállalja a lakás rendeltetésszerű, lakható állapotba hozását,
4.) pályázatához az előírt igazolásokat hiánytalanul csatolja,
5.) önkényesen nem foglalt el lakást, vagy önkormányzati lakásbérleti

jogviszonyát soha nem mondták fel,
6.) aki a bérbeadást megelőzően:

- nem mondott le önkormányzati lakása bérleti jogáról pénzbeli térítés
ellenében, vagy

- magánforgalomban nem cserélte el, vagy
- beköltözhető ingatlanát nem idegenítette el, vagy a beköltözhetőség nem az
ő érdekkörében felmerült okból szűnt meg.

A 9. számú függelékben, amely a pályázati adatlapot tartalmazza a pályázó
nyilatkozatából törlésre került a „3 évig” rész az alábbiak szerint:
„Alulírott nyilatkozom, hogy az általam megadott adatok a valóságnak
megfelelnek és hozzájárulok azok ellenőrzéséhez, kezeléséhez,
nyilvántartásához, közzétételéhez, valamint helyszíni környezettanulmány
készítéséhez. Egyben tudomásul veszem, hogy hiányosan csatolt mellékletek,
vagy valótlan adatok esetén a kérelmem elutasításra kerül, illetőleg a valótlan
adatok közlése utólagosan a lakásbérleti jogviszony felmondását vonhatja
maga után és a továbbiakban nem vehetek részt lakáspályázaton.”

A 9. számú függelékben, amely a pályázati adatlapot tartalmazza a csatolandó
mellékleteknél a házassági anyakönyvi kivonatból is másolatot kell beadni:
“- Házassági anyakönyvi kivonat másolata,”
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Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, az elfogadott módosító
indítványokkal együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.

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

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2009. (VI.1.) önkormányzati rendelete a tulajdonában lévő lakások bérletéről és
bérbeadásának feltételeiről szóló 23/2006.(VI.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezet függelékét, az elfogadott
módosító indítványokkal együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.

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

228/2009. (V.22.) számú határozat:
- A tulajdonában lévő lakások bérletéről és bérbeadásának feltételeiről szóló
23/2006.(VI.15.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az elfogadott módosító indítványokkal együtt a tulajdonában
lévő lakások bérletéről és bérbeadásának feltételeiről szóló 23/2006.(VI.15.)
önkormányzati rendelet függelékének módosítását.

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

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

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

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 több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Dr. Kecskés Gusztáv
Szociális rendelet és ellátások szabályozásáról van szó, de itt ragadja meg az alkalmat, hogy
az előző napirendhez annyit hozzátegyen, hogy mint a szociális lakásoknak a lehetősége most
pályáztatás útján megnyílik Erzsébetvárosban, kifejezi ebbéli örömét, és különösen örül
annak, hogy a mellékletben szociáldemokrata Prof. Dr. Hahn György képviselő úr
előterjesztésében a házasság intézményének külön védelmét vélte felfedezni, tehát
üdvözölték, hogy kiemelte az össze többi kapcsolati forma közül és előnyben részesítette, ez
szívüknek nagyon kedves volt. Köszönik szépen.

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

Dr. Kecskés Gusztáv képviselő úr egyébként tévedésben van, tudniillik a módosítás az arról
szólt, hogy a házassági anyakönyvi kivonat eredeti helyett a másolatát kell beadni. A
Képviselő-testület nem kívánja a magyar törvényeket felülbírálni.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

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

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2009. (VI.1.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
19/2000. (VI.16. )önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.

4. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének ../....
(.....) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 34/2004. (XII.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi 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 előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

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

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2009. (VI.1.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 34/2004.
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.

Gergely József
A következő napirendi pontok előterjesztője – 5-11. napirendi pontig – saját maga, ezért
átadja az ülés vezetésének jogát Devosa Gábor alpolgármester úrnak.

5. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Ma rengeteg alapító okiratról kell dönteni, ezek 2009. januártól életbe lépett törvényi
változásoknak az átvezetéseit tartalmazzák.

Devosa Gábor
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Fedrid Gábor
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek a napirendi pontot.

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

Becskei Barbara
Többször jelezte már, de úgy tűnik, süket fülekre talál azon megállapítása és kérése, miszerint
minden esetben szeretné, hogyha amikor a polgármester urat jelölik meg, mint eljáró és aláíró
személy, akkor legyen feltűntetve, hogy ki fog eljárni és aláírni, hiszem köztudott, hogy
Hunvald György polgármester úr akadályoztatva van – ahogy fogalmaznak. Most is szeretné
kérni, hogy mindenki számára ez világos legyen, a 7. napirendi pontban egyébként ez sikerült
is jelezné, itt az 5. napirendi pontban nem.

Solymári Gabriella
Az szeretné megkérdezni a FIDESZ Frakciótól, hogy Ők mi által vannak akadályoztatva,
hogy nem bírják a szavazógombot megnyomni?
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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
A napirenddel kapcsolatban nem volt hozzászólás, így nem kíván válaszolni.

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

229/2009. (V.22.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint Alapító elfogadja Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának módosító és
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerint.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete
Polgármesteri Hivatalának módosító és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata a
jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.

6. napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.
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Gerenday Ágnes
Szeretné említeni, - tudja, hogy ennek anyagi akadályai vannak - sokszor felvetődik bizottsági
ülésen is, hogy bizony a hétvégén 16 órával nem szűnik meg a probléma, vagy 14 órával
pénteken. Tehát pontosan hétvégén vannak olyan ügyek és olyan problémák, mikor a lakosság
igazából nem tud kihez fordulni. Szeretné kérni képviselő társait, hogy valamilyen módon
gondolkodni kéne arról, hogy a hétvégé is biztosítsák a közterület-felügyeletet, mert ezt
használják ki azok, akik hétvégén lomokat tesznek le, vagy szemetelnek, vagy zajonganak.
Tehát egyszerűen nem tudnak hová fordulni az emberek, mert nagyon sok problémánál
lehetne mondani azt, hogy a rendőrséget hívja, de nagyon jól tudják, hogy a rendőrségnek
sincs akkora apparátusa, hogy minden egyes hívásra rohanjanak, hiszen oda mennek, ahol a
legszükségesebb. Ezért is volna a közterület-felügyeletnek egy nemes feladata. Úgy gondolja,
hogy ezt feltétlenül minél előbb meg kellene oldaniuk, hogy hétvégén is legyen a közterület-
felügyeletnek szolgálata.

Vattamány Zsolt
Az imént kaptak egy érdekes kérdést. Arra szeretné felhívni a képviselő asszony figyelmét,
hogy a képviselő kérdések intézménye az rögzítve van az SZMSZ-ben, ki kérdezhet, mikor és
miért. Arra kéri, hogy ehhez tartsa magát.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.

Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Gergely József
Gerenday Ágnes képviselő asszonynak igaza van, valóban több műszakban és hétvégén is
kellene közterület-felügyelő. Kéri, hogy majd a 2010. évi költségvetés elfogadásánál vegyék
ezt figyelembe.

Devosa Gábor
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

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

230/2009. (V.22.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő–
testülete az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítását
és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet módosító és egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirata a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete.
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Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

231/2009. (V.22.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Működési Szabályzatának módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő–
testülete az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet melléklet szerinti Szervezeti és
Működési Szabályzatát jóváhagyja és egyben hatályon kívül helyezi a 290/2003
(VI.20.) számú határozattal elfogadott korábbi Szervezeti és Működési
Szabályzatot.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 7.
sz. melléklete.

7. napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Televíziós Közhasznú Társaság Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen módosították az ETV együttműködési szerződését,
ebben a testületi ülés során elfogadtak egy módosító javaslatot, amit az Alapító Okiraton is át
kell vezetni, ezt hozta most vissza.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy 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 19 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 0 nem 5 tartózkodás.

232/2009. (V.22.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Televíziós Közhasznú Társaság Alapító Okiratának módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy
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1.) az Erzsébetvárosi Televíziós Közhasznú Társaság 210/2009.(IV.24.)
határozattal elfogadott egységes szerkezetű Alapító Okiratát az alábbiak
szerint módosítja:

Az alapító okirat 8.9. pontja („A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói
jogokat az ügyvezető gyakorolja.”) helyébe a következőek lépnek:
„A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető
gyakorolja.
A Gt. 22. § (5) bekezdésében írt rendelkezésnek megfelelően az Alapító a
vezető tisztségviselő részére írásban utasítást ad, amely szerint az ügyvezető a
főszerkesztő(je), valamint a szerkesztő(k) munkaviszonyát csak az Alapító
Képviselő-testületének egyetértésével hozhatja létre, illetve (a rendkívüli
felmondás esetét kivéve) szüntetheti meg.”

2.) az Alapító Okirat módosítást és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot
jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert azok aláírására, valamint a
szükséges egyéb intézkedések megtételére és felkéri a társaság ügyvezetőjét,
hogy a módosítások átvezetése tárgyában járjon el a Cégbíróság felé.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Televíziós Közhasznú Társaság módosító és egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirata a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete.

8. napirendi pont:
Az Önkormányzat képviselete az Első Energiabeszerzési Önkormányzati Társulásban
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Fedrid Gábor
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
napirendi pontot.

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

Vattamány Zsolt
„Csak röviden. Ugye ez a napirendi pont és a határozati javaslat arról szól, hogy
módosítsunk egy delegálást. Azért kell módosítani, azért kell ezt a napirendet egyáltalán
tárgyalnunk, mert polgármester úr börtönben van, hogy Önöknek ez nem kellemetlen-e?”

Devosa Gábor
Az ülés vezetésének jogát átadja Koromzay Annamária alpolgármester asszonynak.

Koromzay Annamária
Megadja a szót Devosa Gábor alpolgármester úrnak.
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Devosa Gábor
Az, hogy módosítanak, az nem kellemetlen. Természetesen politikai nyilatkozatait megteheti,
ez jogában áll, de azt kérné tényleg, hogy próbáljanak szakmai munkát végezni, és ha kérdése
van a napirendi ponthoz, és valamit nem ért azon, hogy olcsóbban tudják beszerezni a kerület
lakosságának a különböző szolgáltatásokat, tehát hogy azt nem érti, hogy olcsóbban lehet
megszerezni, akkor arra nyilván adnak választ, ilyen típusú szakmai kérdésekben szívesen
állnak rendelkezésére.

Koromzay Annamária
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Devosa Gábor alpolgármester úrnak.

Devosa Gábor
Megadja a szót Prof. Dr. Hahn György képviselő úr részére.

Prof. Dr. Hahn György
Az előzetes az nem börtön, majd ha elítélik, akkor lesz börtönben. Ez az egyik. A másik
pedig, hogy javasolja, hozzák egy kicsit nyilvánosságra, mert úgy hallotta, hogy 8%-os
költség megtakarítást eredményez ehhez a társasághoz való csatlakozás, ami ugye nem
mellékes, hogy a kerület lakói mennyi pénzért jutnak hozzá a gázhoz. És ha ez nem csak a
közintézményekre, hanem mindenkire vonatkozik, akkor ez egy jelentős megtakarítás, még
akkor is, hogyha a kőolaj és a földgáz ára most pillanatnyilag lefelé megy, de tudják jól, hogy
ez egy hullámvölgy, egyszer lemegy, egyszer felmegy. A földgáz-termelés viszonylag csekély
a korábbi 7,5 milliárd/évről 3-ra csökkent és reményeik vannak, hogy tovább fog csökkeni a
nagy készletek ellenére is, mert olyasmi, mint Makó, meg egyéb, azokból nem jön ki semmi
sem.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.

Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván válaszolni, mivel kérdés nem érkezett a
napirendi ponttal kapcsolatosan.

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 15 igen 0 nem 3 tartózkodás.

233/2009. (V.22.) számú határozat:
- Az Önkormányzat képviseletéről az Első Energiabeszerzési Önkormányzati
Társulásban -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Első Energiabeszerzési Önkormányzati Társulásban az
Önkormányzat képviseletére Hunvald György polgármestert, akadályoztatása
esetén Gergely József alpolgármestert jelöli ki.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont:
3.8 milliárd Ft ÖKIF hitel felvétele tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Korábban döntöttek Erzsébetváros fejlesztési programjáról. Januárban döntöttek arról, hogy
ehhez bankhitelt kívánnak felvenni 3,8 milliárd forint összegben. Akkor meghatározták a
célokat, és abban szerepelt a Kertész utcai iskola, a Hernád utcai iskola, több utca – a Hernád
utcától a Síp utcáig –, illetve szerepelt két nyugdíjas ház is. A közbeszerzési pályázat lezárult,
az OTP-től kaptak olyan ajánlatot, ami az Önkormányzat számára megfelelő, és erről részben
tájékoztatni szeretné a Képviselő-testületet, részben pedig felhatalmazást kérni a szerződés
megkötésére.

Devosa Gábor
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

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

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

Prof. Dr. Hahn György
Egy kérdése lenne: miért írják azt, hogy 3,8 milliárd, mindenki azt hiszi, hogy ez egy óriási
összeg. Vegyék figyelembe, hogy itt nyilvánvalóan legalább 10% kamat van, és akkor
mindjárt 3,4 milliárd csak az, és azt is, hogy 25% ÁFA van, akkor másik 800 milliót
„kisöpörnek”, tehát kb. 2,5 milliárd forintról van itt szó. De meg is kérdezi, hogy jól
számolja-e vagy hülyeséget mondott?

Vattamány Zsolt
„Köszönöm a szót alpolgármester úr! Hát 2007-ben Önök döntöttek arról, hogy lebontják a
kerület működő sportcsarnokát, jó állapotban levő sportcsarnokát és 4 milliárd forint
értékben bocsátottak ki kötvényt és adósították el 20 évre a kerületet. Ma már nincs meg a
sportcsarnok és az új építésére szánt pénz egy része is másra lett elköltve. Erről egyébként
testületi döntést is hoztak. Jó lenne világosan látni a sportcsarnok körül kialakult helyzetet. A
sportcsarnok mellett a múltból is tudnék jó néhány példát említeni, amikor világosság vált,
hogy a szociálliberális városvezetés nem jó gazda módjára jár el. Elegendő említenem a SKY-
park, a Garay üzletház vagy éppen az Almássy téri Szabadidőközpont ügyét. És nem mellékes
persze az a tény sem, hogy az elmúlt évek gazdasági és pénzügyi irányítóit, bizottsági
elnököket, polgármestert most milliárdos nagyságrendű bűncselekmények elkövetésével
gyanúsítják. Most Önök azt kérik, hogy egy reménytelennek tűnő pénzügyi helyzetben
szavazzunk meg újabb 3,8 milliárd forintos hitelt. Én remélem, hogy nem veszik személyes
sértésnek, de ez a városvezetés az utolsó, akire még plusz ekkora összeget bíznánk.”
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Solymári Gabriella
Az előbb említette képviselő társa, hogy az Önkormányzati törvény szabályozza, hogy egy
települési önkormányzati képviselő milyen feladatkörrel, hatáskörrel rendelkezik. Ez valóban
így van. A 19.§ (f) bekezdése úgy hangzik, hogy köteles részt venni a Képviselő-testület
munkájában. Az Ő értelmezésében nem csak a jelenlétet tartalmazza, hanem a
döntéshozatalban való felelős részvételt. Úgyhogy megkérdőjelezi, hogy ha Ők ebben nem
vesznek részt, akkor egyáltalán megilleti-e Őket a tiszteletdíj. Ezt kérdezi Jegyző Asszonytól.

Devosa Gábor
Vattamány Zsolt képviselő úr személyes érintettség címén kért szót.

Vattamány Zsolt
„Gál György és Hunvald György nevét azért megemlíteném, ugyanis ők már hónapok óta nem
vesznek részt a munkában még úgy sem, hogy itt sincsenek, se az előkészítési folyamatokban,
se egyéb folyamatokban. Ráadásul Gál György még mindig az SZDSZ-nek a hivatalos
frakcióvezetője is. Ezen kéne elgondolkodni.”

Fedrid Gábor
Szeretné megköszönni a helyi „papagáj-kommandónak” az előző felszólalását, illetőleg az
előző felszólalásokat. Jó lenne, ha már egy kicsit újat is kitalálnának, vagy a munkához
segítséget nyújtanának, mondjuk azzal, hogy a Gazdasági Bizottságban a helyüket betöltenék,
részt vennének, és tudnának döntéseket javasolni, illetőleg módosítani. Ha idefigyelne, akkor
még jobban örülne, de nem érdekes, el tudja mondani úgy, hogy nem figyelnek oda, amit akar
mondani. Úgyhogy jó lenne, hogyha a testület munkájában – nem a szavazást érti alatta –
hanem alkotóan részt vennének. Ha a FIDESZ nem kívánja a kerületi iskolákat, utcákat
felújítani és ezzel nem kíván propagandát csinálni saját magának, legalább ellenpropagandát
csináljon és mondja ki, hogy nem akarnak javítani a VII. kerület Önkormányzatához tartozó
területet, sem az iskolákat, sem az utcákat, semmit.

Devosa Gábor
Az ülés vezetésének jogát átadja Koromzay Annamária alpolgármester asszonynak.

Koromzay Annamária
Megadja a szót Devosa Gábor alpolgármester úrnak.

Devosa Gábor
Vattamány Zsolt képviselő úr kérdéseire szeretne némileg reagálni. Azt szeretné egyszer kérni
a képviselő úrtól, hogy ha felvet valamit, akkor legyen szíves azt némi tényekkel is
alátámasztani, merthogy dobálózik szavakkal, de azok mögött igazából tartalom nincsen.
Beszél itt egy Almássy térről, amely Almássy téri Szabadidő Központ értékesítve lett, azok
után, hogy egyébként kerületi kihasználtsága kb. 10-15%-os volt és a kerületnek éves szinten
100 milliós nagyságrendbe került az épület fenntartása. Arról ne is beszéljenek, hogy több
100 milliót kellett volna ennek a 80-as években épült úttörőháznak, amely egyébként
gazdaságilag is, tehát energiagazdaságosság szempontból sem volt igazából megfelelő, a
felújítására költeni. A Szabadidő Központról annyit had mondjon el, hogy várhatóan
júniusban a Képviselő-testület elé kerül egy tájékoztató és egy javaslat a sportcsarnok
kapcsán. A FIDESZ a felelősség kérdéséről beszél, a felelős gazdálkodásról, akkor nekik
kellene az tudni, hogy ebben a megváltozott gazdasági helyzetben – még egyszer mondja,
történt itt egy pici gazdasági világválság, amelyet nem Magyarország kormánya idézett elő,
de nyilván majd a FIDESZ ezt pillanatok alatt, mint csodatevő rendbe tudja hozni.
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Hát erre rendkívül kíváncsi lesz -, ez a megváltozott gazdasági helyzet azt kívánja, hogy
átgondolják azokat a döntéseiket, amelyeket 1 évvel vagy 1,5 évvel ezelőtt hoztak. Ezekhez
pedig szakmai anyagok szükségesek, olyan szakmai anyagok, amelyek megvizsgálják azt,
hogy mit érdemes építeni, milyen lesz annak a fenntarthatósága, hogyan fog az működni. Ezt
újra kellett vizsgálniuk, és azt gondolja, jól döntöttek, hogy nem kapkodták el a sportcsarnok
építését, és ha esetleg változásokat kell abban eszközölni, akkor azt megteszik. És azért
építenek egy nagyobb sportcsarnokot, hogy Erzsébetváros lakosságának az egészségvédelme
szempontjából egy plusz-szolgáltatást adjanak az itt élő gyermekeknek, családoknak,
időseknek. Azt gondolja, hogy a sportba, az egészségbe, a mozgásba való befektetés a legjobb
befektetés. Egyébként elmondja, hogy ilyen típusú befektetések ügyében a saját házuk táján is
szétnézhetnek, hiszen a XII. kerületben 4 milliárdért épült ilyen például, hitelfelvétel kapcsán
a VIII. kerület is előjár, hiszen ott 10 milliárdos hitelről beszélnek. Ezeket szerette volna
elmondani.

Koromzay Annamária
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Devosa Gábor alpolgármester úrnak.

Devosa Gábor
Megadja a szót dr. Kecskés Gusztáv képviselő úr részére.

dr. Kecskés Gusztáv
Nemrég olvasta át a Sportcsarnok előterjesztéseit és azt tudja mondani, hogy annak idején
mindenki támogatta, hogy új sportcsarnok épüljön. A finanszírozás módjában volt vita a
képviselők között és a frakciók között. A finanszírozásnak azt a módját Ő például nem tudta
támogatni, ami a Garay piacnál is megvalósult, és a Garay piacban is száz százalékban
egyetért abban, amit Vattamány Zsolt képviselő úr is elmondott, igaz akkor csak egyedül volt
ezzel a véleményével, aki kiállt a gödör mellé és elmondta, amit gondol a Garay piacról.
Tehát valóban vannak nagyberuházások Erzsébetvárosban és valóban többféleképpen
gondolnak ezekre, csak pontosan kellene emlékezni, hogy hol voltak a töréspontok. Az Ő
politikai előrelátása, ami lehet, hogy nem jó, az azt vetíti előre, hogy 2010-ben nem lesz vagy
nem ilyen lesz Erzsébetváros Önkormányzata, szerinte lesz előrehozott választás
Magyarországon, kétharmaddal változni fog az Önkormányzati törvény, és ez érinteni fogja a
határköröket, és különösen Erzsébetváros Önkormányzatát. Ez egy elemzés a jelen
helyzetben, nem kell osztani ezt a politikai véleményét, de ennek fényében azt gondolja, hogy
ha Erzsébetváros jelenleg nem kezd hozzá ezekhez a felújításokhoz, akkor itt egy
központosított tanácsrendszer esetén semmi nem fog épülni és fejlődni 10-20 éven keresztül,
tehát ezek az utcák nem fognak felújításra kerülni. Ha valaki erzsébetvárosi lakos, mondjuk
születésétől fogva, mint például Ő, az komolyan elgondolkodik ilyenkor, hogy szükség van-e
erre a kerületre, vagy várják meg, amikor valahonnan a belvárosból rámutatnak a Barcsai
utcára vagy a Dob utcára, hogy hát mégiscsak fel kéne újítani. Ezért vannak most egy
döntéshelyzetben erzsébetvárosi lakók, erzsébetvárosi képviselők, és ezért kell dönteni
megfelelően, hogy az Önkormányzat ezeket a felújításokat akár hitel felvétellel megindítja, és
nagyon fontosnak tartja azt, hogy az önálló beruházás az egy külön pont, például a Garaynál
nem véletlenül a PPP programot kifogásolta, és ugyanezért tudta csak támogatni a
Sportcsarnokot, mert ott nem PP programban indultak el.

Ádler György
Jó lenne tényleg, ha a napirendi pontról beszélnének, mert már mindent végighallgattak. És
1998. óta próbálkozik szintén egy kis utcával, a Szinva utcának a rendbetételével.
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Minden évben bekerült a költségvetésbe és minden évben kikerült, mondván, hogy ez olyan
kicsi, hogy nem érdemes vele foglalkozni. Itt is körülbelül 300 ember lakik. Mindenképpen
szeretné ezt támogatni, csak ezt emelte ki, de természetesen a többiekre is vonatkozik, az
iskolákra, utcákra, egyebekre, homlokzatokra, hiszen valóban építeni szeretnének, ez
Erzsébetváros területében majd igenis építeni fognak, építeni szeretnének, ezt szeretné
támogatni.

Molnár István
Dr. Kecskés Gusztáv és Ádler György képviselő urakhoz csatlakozna. Ugye, aki ezt a
programot megnézi, például szerepel benne ugye a Barcsai utca, ahol csak idén 3 lakó törte el
a lábát a macskakövön, és azt gondolja, hogy nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a
Főváros gyakorlatilag a Thököly utat és a Verseny utat leszámítva már az összes fővárosi
utcát felújította, ami 100%-ban vagy részben az Ő tulajdona a kerületben, az összes többi az a
VII. kerületre vár. Tehát senki nem fogja helyettük felújítani ezek a macskaköves utcákat.
Egyébként, ha ezt a programot végignézik, akkor itt a kerület nem magára költi ezt a pénzt,
hanem például társasházak felújítására, például a Szent Erzsébet Templom felújítására, 8 db
utca felújítására, terek felújítására. Azt gondolja, hogy ezt a programot támogatni kell, ennek
semmi köze az Önkormányzat mostani helyzetéhez, ez egy olyan fejlesztési hitel, amiből
minden forint visszakerült a kerülethez.

Bán Imre
Ádler György képviselő társához szeretne csatlakozni elsősorban amiatt, mert valóban a
Hernád és a Szinva utca felújítása rendkívül fontos. Amit szeretne elmondani, az az, hogy –
reméli, ezzel nem okoz bajt – mit ért felelős képviselői magatartás alatt vagy felelős ellenzéki
magatartás alatt. Azt gondolja, hogy a felelős ellenzéki magatartás az nem arról szól, hogy
lakossági fórumnak használják a Képviselő-testületet anélkül, akár bármilyen állásponttal a
szavazásban ne vennének részt. Most végignézte eddig egyetlen szavazáson sem vett részt a
FIDESZ Frakció. Hogy a felelős ellenzéki magatartás véleménye szerinte mit jelent, az az,
hogy egyébként azon túl, hogy az útfelújítások rendkívül fontosak, ebben a programban
számtalan olyan elképzelés van, amely ellenzéki javaslatra került be, ilyen például a
zöldfelület fenntartás, ilyen például a térfigyelő rendszer fejlesztése, már korábban a Dob
utcának a felújítása, tehát számtalan olyan jellegű fejlesztés, ami Erzsébetváros közrendjének,
köztisztaságának és útjainak állapotára vonatkozik. Azt gondolja, hogy akik minden egyes
napirendi pontot arra használnak fel, hogy üzengessenek kifelé, ezt megtehetik, mert 2
percben azt csinálnak, amit akarnak, tehát a pandúr leves receptjét is bediktálhatják, csak
egyetlen egy probléma van, akkor viszont tényleg komolyan gondolják a képviselői munkát
és úgyis Ők fognak elszámolni a saját választópolgáraikkal.

Gerenday Ágnes
Köztudomásúan itt él, amióta létezik, tehát az ember másként gondol a kerületére, akkor,
amikor mindennap ott jár és látta idestova hat évtizede azt, hogy mi történik, és mi változik a
kerületben. Kétségtelen, hogy nagyon sok beruházás indult, ami beruházók révén és nem a
kerületnek van köze hozzá, ezeknél lehet mondani ugye a problémákat is, hiszen az Ő
körzetében van az a mementóként ott álló hatalmas építkezés, amelyről nem tudják, hogy
hogyan folytatódik tovább, a Rákóczi út 66. és ugye a Szövetség utca és Hársfa utca közötti
építmény, ahol ugye elfogy a kivitelezőnek a pénze és akkor ott roskadozik valami, ráadásul
ugye az indulásánál is voltak problémák. Ezek után azt hiszi, valahogy kerek perec azt kellene
kimondani, hogy természetes, hogy értik azt, hogy valakiben mi motiválódik akkor, amikor
azt mondja, hogy ne vegyenek fel pénzt, mert akkor adósságba kerülnek.
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Igen ám, csak mutassanak neki egy olyan Képviselő-testületet vagy Önkormányzatot, akinek
nincsen hitelfelvétele manapság, nincs ilyen. Most ne Debrecennel jöjjenek, de szerinte
Debrecennek is van, nem beszélt Kósa Lajossal, de hogy nincs nekik hitelfelvételük, azt
kézből kontrázza, nem tudja elképzelni, mert nincs pénzjegy nyomda gyáruk. Tehát mindenki
sajnos ezzel manipulál, mert egyszerűen nem tud létezni. Azok után a Képviselő-testületnek a
feladata az, hogy ennek a pénznek az elköltését ügyelje. Tehát akkor legalább tényleg azt kell
végiggondolni, hogy mire fordítsák a pénz. Ha valamire fordítják, akkor ugye nézzék meg
annak a minőségét, mert ugye az utca felújításoknál voltak problémák, reméli, hogy az eddig
Dohány utcai tapasztalatuk például segít abban, hogy nem fogják ezek után úgy elfogadni a
kivitelezőtől, és így tovább.

Devosa Gábor
Prof. Dr. Hahn György képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót.

Prof. Dr. Hahn György
Az a javaslata, hogy egyrészt fejezzék be a vitát, mert teljesen felesleges, másrészt egyetlen
mondatot szeretne hozzátenni; az Államigazgatási Egyetemen szokott bírálni dolgozatokat, és
állítja, hogy adóssága minden önkormányzatnak van.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy Prof. Dr. Hahn György képviselő úr hozzászólása nem ügyrendi javaslat
volt.

Becskei Barbara
„Köszönöm a szót Alpolgármester Úr! Én nagyon rövid leszek, de egyszerűen nem hagyhatom
ki, hogy Bán képviselő társamnak ne reagáljak. Valóban azt gondolom, hogy el kell majd
számolni a választókkal, és hozzátenném, hogy a szemükbe is kell majd nézni. Mi ezt
nyugodtan és felelősségteljesen tudjuk majd megtenni. Önöknek is kell majd.”

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.

Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Gergely József
„Tisztelt Képviselő-társaim! Tisztelt FIDESZ Frakció! Én úgy vélem, hogy a FIDESZ Frakció
tagjai, akik abban az értelemben fiatalok, hogy a Képviselő-testület munkájában nemrég
vesznek részt és az Önkormányzat tevékenységét nyilván régebben nem volt lehetőségük
megismerni, viszont szívesen felajánlom nekik, hogy körbemegyünk Erzsébetvárosban,
megnézzük azokat a fejlesztéseket, amik voltak mondjuk a Rózsa utcai óvodát, amit építettünk,
mondjuk a Janikovszky Éva iskolát, amit felújítottunk, mondjuk a Rózsa utcát, aminek az
utolsó felújítási fázisa van, és lehetne mondani még jó néhányat, mondjuk a jelenleg
folyamatban lévő Kertész utcai iskola felújítást is, meg azt is lehet mondani ugye, hogy tavaly
augusztus óta a Garay téri piacon lehet vásárolni, nem tudom, tudják-e hogy hol van a Garay
tér, de hogyha kell, akkor megmutatom, és akkor megnézhetik. Tehát jelenleg a Képviselő-
testület előtt az a 3,8 milliárdos hitelfelvétel van, ami az Önkormányzat vagyonának a
gyarapításáról szól és nem pénznek az elköltéséről.

Itt a vitában is elhangzott a Barcsay utca, Hernád utca, nem mondták, de ide tartozik a Síp
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utca, a Carl Lutz park, amikről már közbeszerzési eljárás kiírása volt és a mostani
hitelfelvétel kell ahhoz, hogy annak eredményhirdetése is lehessen. Úgyhogy én úgy
gondolom, hogy a FIDESZ Frakciót kivéve mindenki nyugodtan nézhet majd a választói
szemébe akkor, amikor a választás lesz, tudniillik Ők nem akarnak és nem is vettek részt
Erzsébetváros felújításában, a többiek azok különböző mértékben közreműködtek ebben.
Kecskés Gusztáv képviselő úrnak van egy módosító javaslata, ami a Dob utcáról szól. Tisztelt
képviselő úr! A Dob utca felújítása a költségvetésben benne van. Akkor, amikor januárban a
bankhitelnek a pontos felhasználásáról döntöttünk, akkor ez még nem volt benne, viszont az
1,1 milliárdos kötvény-hitel cserének a része lesz, tehát az a kérésem, hogy ezt most ne a
bankhitelbe akarja utólag berakni, hanem a kötvény csere után meglesz annak a fedezete a
285 millió forint, ha jól emlékszem. Úgyhogy ezek után kérem a tisztelt Képviselő-testületet a
tájékoztató elfogadására és felhatalmazásra.”

Devosa Gábor
Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett dr. Kecskés Gusztáv képviselő úr részéről,
melyet az előterjesztő nem fogadott el.

Kérdezi, az indítványt tevőt, hogy kíván-e indokolni.

dr. Kecskés Gusztáv
Ahogy most tájékoztatták róla, és már az ülés megkezdése előtt is, hogy a Dob utca nem itt
szerepel, hanem máshol - szerinte úgy látszik, elkerülte a figyelmét -, a 280 milliós tételben.
Ami külön öröm számára, hogy az egész Dob utcát fel lehet 280 millióból újítani tekintettel
arra, hogy a belvárosban az általa igen tisztelt Rogán polgármester úr több, mint 4 milliárdból
felújítja a Kecskeméti utcát és az Október hatodika utcát. Ez elég bártor cselekedet szerinte,
miközben a párhuzamos Váci utca döglődik, de azt hiszi, hogy a Dob utcában lakók is
megérdemlik azt, hogy 280 millióból felújítsák az Ő utcájuk, és ha ez máshol szerepel
tételként, akkor természetesen ebből az előterjesztésből visszavonja, épüljön akkor a Barcsay
és a Rózsa fennmaradó része.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 1 tartózkodás.

234/2009. (V.22.) számú határozat:
- 3.8 milliárd Ft ÖKIF hitel felvétele tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért a Bíráló Bizottság javaslatával, hogy az ajánlatkérő az OTP Bank
Nyrt-t hirdesse ki a „3.800.000.000.-Ft összegű ÖKIF hitel felvétele” tárgyú
eljárás nyertesének, a tárgyaláson rögzített szerződéses feltételekkel, egyben
felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont:
Egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Különböző ingatlanokkal kapcsolatban korábban a Képviselő-testület döntést hozott, ezeket
szeretné ide a Képviselő-testület elé visszahozni. Az előterjesztésnek az egyik része az a
„Kultúra utcájával” összefüggő pályázatokról szól, itt ingatlanokban majdani kulturális
funkció üzemeletetésére volt kiírva pályázat, aminek a beadási határideje nemrég telt le és az
eredményt a Képviselő-testületnek kell megállapítani.
Ilyen a Dob utca 29., ahová egy pályázat érkezett, viszont az annyira hiányos volt, hogy ez
érvénytelen és így a pályázat az ennek megfelelően eredménytelenül zárul.
A Kazinczy utca 21. ingatlanra, ami azt a bizonyos trafóházrészt tartalmazza, aminek az
üzemeltetése és felújítása volt a pályázat tárgya, erre négy pályázat érkezett. Ennek az
értékelését a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság végezte el, majd gondolja, az elnök
asszony ismerteti a testülettel az eredményt, és akkor a Képviselő-testület ennek megfelelően
fog dönteni.
A következő az a Kazinczy utca 34., amire sajnos nem érkezett be pályázat, tehát
eredménytelen volt.
A Rottenbiller utca 33. ott tulajdonostárs az Önkormányzat az ingatlanban, kisebbségi
tulajdonostárs. Tavaly a többségi tulajdonos pályázaton megnyerte azt a lehetőséget, hogy ezt
megvásárolhassa, gondoskodva a ott lakó 11 lakásbérlőnek az elhelyezéséről, de a pályázat
nyertese 2009-re nem vállalja ennek a kötelezettségnek a végrehajtását gazdasági problémái
miatt, tehát itt a határozatot, amit tavaly szeptemberben hoztak, visszavonják.
A következő a Király utca 21. lakóházról szól, ahol korábban döntöttek arról, hogy az ott lévő
lakásbérlők kérésére társasházzá nyilvánítják az épületet, ugyanakkor felmerült az is, hogy az
üzlethelyiségeket elidegenítésre jelölik ki. Erről a kijelölésről lenne most szó.
Szintén korábban felmerült az, hogy az Önkormányzat tulajdonában rengeteg olyan üres
helyiség van, elsősorban pincék, udvari pincék, amelyek évek óta üresen állnak. Itt az ERVA-t
akarják megbízni azzal, hogy ebből olyan ingatlancsomagot állítson össze, amit utána
nyilvános pályáztatás útján, amennyiben majd a Gazdasági Bizottság jóváhagyja, kívánnak
elidegeníteni.
Szintén egy korábbi téma volt a Képviselő-testület előtt, hogy felkérték az igazságügyi és
rendészeti minisztert annak a kérdésnek az eldöntésére, hogy a helyiségeknél, ahol bérlő van,
ott az elidegenítést azt pályázattal kell csinálni vagy nem. A Legfelsőbb Bíróságnak van egy
határozata, ami arról szól, hogy azt nem kell pályáztatni, az Igazságügy Minisztériumnak
korábban volt egy állásfoglalása, mely szerint pályáztatni kell. Miután az elmúlt hét hónap
alatt erre a kérdésükre nem kaptak választ, ezért miután mind a két megoldás lehetséges,
Képviselő-testület elé hozza annak eldöntését, hogy hogyan folytassák ezt a dolgot.
Végül két évvel ezelőtt a Dob utca 39-41. ingatlanra egy együttműködési megállapodást
kötöttek egy céggel, hogy ott óvoda és kollégium épül. Az elmúlt években a cég ott nem
csinált semmit, úgyhogy javasolja, hogy ettől a megállapodástól álljanak el.

Devosa Gábor
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.
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Fedrid Gábor
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

Ripp Ágnes
Mint arra Gergely József alpolgármester úr már utalt egy korábbi testületi határozat döntött
arról, hogy a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalta a Kazinczy utca 21.
szám alatt található transzformátorház hasznosítási pályázatára beérkezett pályázatok
elbírálását, illetve, hogy tegyenek javaslatot a Képviselő-testületnek, hogy ki legyen a nyertes
pályázó. A Bizottság összeült. Szintén a korábbi testületi határozat határozott arról is, hogy a
minisztériummal együttműködve próbálják ezt a döntést meghozni. A pályázat kiírásában is
aktívan részt vett a minisztérium szakember gárdája, illetve a pályázat értékelésén is egy
szakemberrel részt vettek, ahol beleszólni nem kívántak a döntésbe, csak elmondták a
véleményüket, amely azonban teljes mértékben egyezett a Bizottság véleményével. A
Bizottság teljesen egyhangú döntéssel a Lugosi Péter, dr. Besnyő László, Kling Péter és
Reichert Gábor által benyújtott pályázatot támogatta és azt kérik a Képviselő-testülettől, hogy
Ők is szintén ezt a pályázatot támogassák. Ugyanis ebben a pályázatban látják egyrészt a
fenntarthatóságot, az ötletet, a tőkét, illetve azt a szakértelmet, amely által biztosítva látják,
hogy ez az intézmény valóban olyan színvonalon működjön, mint ahogyan szeretnék.

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

Prof. Dr. Hahn György
A Kazinczy utca az Ő választó körzetéhez tartozik. A Kazinczy 21-el nem kíván foglalkozni,
mert ott nem lakik senki, és ugyanez a helyzet a 39-41-el is. Viszont van két olyan ház,
amelynek a pályáztatásával nem különösebben értett egyet. Most ezzel kapcsolatban
beterjesztett egy módosító indítványt, és úgy tudja, hogy az előterjesztő ezt befogadta. Tehát
mind a Dob utca 29., mind a Kazinczy utca 34. pályázatot eredménytelennek szeretné
nyilváníttatni és szeretné, ha a két épület megcserélésre kerülne, és a 29-ből a lakók nem
kellene, hogy eltávozzanak. Annál is inkább, mert a 29. földszintjén van még 3 nem kiürített
lakás, de van egy üres, egy pedig a Dob utca felől szintén üres és van egy üres üzlethelyiség,
tehát ha valaki valamit akar a földszinten, van rá hely. A 34-ben pedig olyan rossz
körülmények között laknak a lakók, hogy onnan valóban el lehet őket távolítani, illetve
cserelakást lehet számukra felajánlani. Ezt javasolná.
A másik, ami szintén érinti az Ő választókörzetét a Király utca 21. Ott az egyik tétel, a hatos
tétel egy olyan garázs, amelynek szintén van bérlője. Javasolja, hogy azt vizsgálják meg,
mielőtt még eladásra kerülne és a Gazdasági Bizottság döntsön ebben az ügyben.

Becskei Barbara
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázati úton történő elidegenítése kapcsán szeretne
valamit megjegyezni. Nem ért egyet azzal a felfogással, miszerint, ha nem küld a
minisztérium állásfoglalást, akkor alakítsanak ki Ők. A későbbiekben ezzel saját maguknak
okozhatnak problémát, mint ahogy elő is fordul. Azt szeretné kérni ezzel kapcsolatban, hogy
habár lassabb is, de inkább várják meg a biztos állásfoglalást.

dr. Kecskés Gusztáv
Ezek a döntések nagy része csatlakozik ahhoz a „Kultúra utcájához”, ahol 800 millió forintot
kaphat az Önkormányzat, tehát ennyi plusz forráshoz jut, illetve a kerületnek az utcái,
épületei.
Nyugtassa meg a bizottságot vezető elnök asszony, hogy az Ő frakciójuk részéről az érintett
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személyek közül legalább egy jelen volt, hogy kialakítsák a közös álláspontot. Úgy tudja,
hogy igen. Ez volt a hét legutolsó, a hétnek a legizgalmasabb feladata, azt gondolja, hogy az
Önkormányzat életében. Reméli mindenki kivette a részét.
A 6. ponthoz szeretne hozzászólni. Nagyon jó ötletnek tartja azt, hogy miután múltkor is
beszéltek a Garay piac kapcsán, hogy az Önkormányzat közös költségeket fizet olyan
épületekben, ahol tulajdonrésze van, például pince, ezeket a pincéket nem akarják megvenni
általában az Önkormányzattól, a társasházak ajándékba sem veszik át, mert az ajándékozási
illeték az 20%, tehát egy 2,5 milliós pince estében a társasháznak félmillió forintot kéne
fizetnie, hogy átvegye. Ha átveszi, akkor az Önkormányzat nem fizetne közös költséget, ezért
lenne az Önkormányzatnak jó, mert a közpénzből megy oda hónapról hónapra ez a díj. Ha
létrehoznak különböző csoportokat, amiben van jó helyen lévő pince meg rossz helyen lévő
pince, akkor talán sikerül egy csomagban értékesíteni, és az Önkormányzat sok-sok közös
költség terhétől szabadul meg. Ezt nagyon jó előterjesztésnek tartja, mármint a 6. pontra érti,
a többi az természetesen különböző döntések, amelyet a Művelődési, Oktatási és Sport
Bizottság javaslata alapján állítottak részben össze, és ismétli, ha ez egyhangú volt és ott volt
az Ő képviselőjük, akkor örül, hogy 800 millió ajándék kapcsán kivették a munkából a
részüket.

Gerenday Ágnes
Azt szeretné kérdezni, a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság vezetőjétől, hiszem Ők
hányták-vetették meg biztos ezt a dolgot, hogy a Kazinczy utcai trafóházzal kapcsolatosan,
ahol volt az AKKU egyesület, úgy tudja, el is ment, volt ott a rendezvényeiken, tényleg nagy
érdeklődésre tartott számot, az mondjuk becsülendő volt feltétlenül, hogy
mozgáskorlátozottakra, tehát sérültekre is tekintettel alakították ki a helyet. Viszont ez
jelentett számukra egy bizonyos beruházást. Nem tudja pontosan, helyesebben a Képviselő-
testület előtt is volt és azt az állapotot is tudják, hogy az AKKU nem írt alá egy bizonyos
szerződést, és ezért váltak hontalanná, illetve bukott meg az a további munka, amit ott
terveztek. Igen ám, csakhogy ugye Ők beépítettek dolgokat, tisztázódott-e ez valamilyen
módon már, vagy akkor ebből egy pereskedés lesz, hogy milyen módon elégítik ki őket, vagy
akkor Ők most elmentek, vagy jelentkeztek, vagy mi történt.

Ripp Ágnes
Azt gondolja, hogy sokat beszéltek már erről az ügyről. Az AKKU Egyesület nem adott be
pályázatot most, tehát bár szándékukban állt, korábban ezt nyilatkozták, de nem adtak be
pályázatot. A felújítások nagy részét, amit ott elvégeztek, azt az Oktatási Minisztérium által
kapott fejlesztési hitelből végezték el. Folyamatosan megy az egyeztetés egyébként a
Minisztérium, az Önkormányzat, illetve az AKKU Egyesület között az elszámolás
véglegesítéséről. Azt gondolja, hogy rendben lesz ez a dolog.

Puskás Attila Sándor
Az AKKU-val kapcsolatban csak annyira szeretné felhívni a Képviselő-testület figyelmét,
hogy az átadás-átvételnél az Önkormányzat átadott például informatikai eszközöket és egyéb
eszközöket az AKKU számára az előző ciklusban, hogy erre az átadás-átvételnél figyeljenek.
Volt ebben az AKKU helyiségben most, nem tudja, hogy milyen beruházás történt, mert
szerinte még a falakat is letépték, két darab véres kést és egy széttépett matracot talált bent.
Tehát jó lenne figyelni, hogy meg van-e egyáltalán, amit oda befektettek, és állítólag ugye
beruházás történt. Erre szeretné, ha az átadó bizottság odafigyelne.

Devosa Gábor
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Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.

Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett az előterjesztő Gergely József alpolgármester
úr részéről. Megállapítja, hogy az indítványt tevő nem kíván indokolni.

Az előterjesztéshez két módosító indítvány érkezett Prof. Dr. Hahn György képviselő úr
részéről, melyek közül a Dob utca 29. és Kazinczy utca 34. szám alatti ingatlanokra
vonatkozó módosító indítványt az előterjesztő elfogadta, a Király utca 21. szám alatti
ingatlanra vonatkozó módosító indítványt az előterjesztő nem fogadta el.

Kérdezi, az indítványt tevőt, hogy kíván-e indokolni.

Prof. Dr. Hahn György
Nem tudja, hogy mit épített be az előterjesztő. Ő mind a kettő ingatlan esetében azt szeretné,
ha a pályázatot eredménytelennek nyilvánítaná a Képviselő-testület, de új pályázatot nem írna
ki.

Gergely József
Ez van beépítve a határozati javaslatba.

Prof. Dr. Hahn György
Visszavonja a Dob utca 29. és a Kazinczy utca 34. szám alatti ingatlanokra vonatkozó
módosító indítványát.

A Király utca 21. szám alatti ingatlanra vonatkozó módosító indítványát indokolta az
előzőekben, hogy az egyik garázs bérlője jelezte, hogy rendesen fizeti a bérleti díjat, nem üres
a garázs. A garázs egyik fele lehet, hogy üres, de a másik felének van bérlője. Gondolja, hogy
a bérlő felé kell akkor felajánlani a vételi lehetőséget. A másik ürest pedig úgy kell eladni, a
hogy lehet.

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Gergely József
A Vagyongazdálkodási Irodát és az ERVA-t felkéri arra, hogy tisztázzák, hogy ennek a Király
utca 21-ben lévő garázsnak van-e bérleti szerződéssel rendelkező bérlője, ha igen, akkor
természetesen neki elővásárlási joga van majd a pályázat kiírására. Ha nem akkor viszont ki
kell üríteni a helyiséget.

Devosa Gábor
Az előterjesztéshez két módosító indítvány érkezett a FIDESZ Frakció részéről, melyet az
előterjesztő nem fogadott el.

Kérdezi, az indítványt tevőt, hogy kíván-e indokolni.

Vattamány Zsolt
A múltkori is egy vagyoni előterjesztés kapcsán Prof. Dr. Hahn György képviselő úr
benyújtott egy másfajta módosító indítványt egy másik határozati javaslatot, most ennek
mintájára Ők is tettek egyet, illetve kettőt.
A Képviselő-testület december 15-én a tavalyi évben a frakció vezetőket az Önkormányzat
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vagyonértékesítési gyakorlatának vizsgálatával bízta meg. A Képviselő-testület akkor nem
támogatta a FIDESZ azon javaslatát, hogy az ügyben egy széles jogosítványokkal bíró
vizsgáló bizottság jöjjön létre, helyette egy sokkal gyengébb kohézióval és szervezettséggel
bíró vizsgálatra kérte fel a frakció vezetőket. Az eredeti határidő március 01-ben lett
meghatározva. A FIDESZ Frakció vezetője, aki 2009. január 06-án javasolta az eredeti
határidő meghosszabbítását. Ez a javaslat akkor nem kapott többséget. A határidő azóta már
letelt, az említett vizsgálódás mégsem fejeződött be. A fentiek miatt indokolt a nevezett
határozat módosítása oly módon, hogy a frakcióvezetők legkésőbb a második ülésszak
kezdetéig ismertessék álláspontjukat.

Nemcsak a frakció vezetői vizsgálat során, de mint képviselő is gyakran találkozott azzal a
gyakorlattal, és erről néhány képviselő társa is tudna mesélni, mely szerint az adatkérésekre
nem érkeznek időben a válaszok, és most igyekezett nagyon finoman fogalmazni. Elhiszi,
hogy erre eddig nem volt igény, most van. Arra kéri az illetékeseket, hogy tartsák be az ezt
szabályozó törvényi rendelkezéseket.

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Gergely József
A FIDESZ Frakció két módosító javaslata ehhez az előterjesztéshez nem tartozik, de azt,
hogy a Jegyző Asszony a lehető leggyorsabban adja át az iratokat, ezt nem hiszi, hogy egy
olyan javaslat, amiről dönteni lehet. Tudomása szerint, amit a bizottság kért iratot –
köbméterben – azt mind megkapta. Úgyhogy ha majd olvasgatja szorgalmasan, akkor közben
nyilván kapják a többi is, feltéve, ha van még hátralék.
A másik pedig, hogy mikor ismertessék a Képviselő-testület előtt, a frakció vezető uraknak
bármelyik testületi ülés előtt módjukban áll jelezni, hogy vegye napirendre, ez nem történt
meg se januárban, se februárban, se márciusban, se áprilisban, most májusban sem, akkor
remélik, hogy szeptemberben lesz valami.

A módosító javaslata nem arról szól, mint amit elmondott, de azért válaszol arra is, amit
elmondott. Tehát az írásos módosító javaslata arról szólt, hogy állapítsanak meg határidőt.
Bármikor, amikor jelzik, hogy készen vannak a jelentéssel, akkor napirendre lesz véve. Tehát
a szeptember 18-ról nem kell dönteni, amikor készen vannak, beterjesztik, akkor a Képviselő-
testület előtt lesz.

Devosa Gábor
Prof. Dr. Hahn György képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót.

Prof. Dr. Hahn György
A módosító indítványa arról szól, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítják a Dob
utca 29-ben és nem írnak ki új pályázatot a Dob utca 29-re.

Gergely József
Nem tehetik meg, mert egy uniós pályázatban vállalták azt is, hogy milyen ingatlanokban lesz
milyen funkció. Lemondhatnak az 1 milliárd forintról, de azt nem tehetik meg, hogy a
pályázatot nem csinálják meg.

Devosa Gábor
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Megállapítja, hogy Prof. Dr. Hahn György képviselő úr hozzászólása nem ügyrendi javaslat
volt.

Szavazásra teszi fel Gergely József alpolgármester úr módosító indítványát, mely az
eredetileg beterjesztett 1. számú határozati javaslat „B” pontjának elfogadására vonatkozik,
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 1 nem 0 tartózkodás.

235/2009. (V.22.) számú határozat:
- Gergely József módosító indítványáról az egyes önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló előterjesztés határozati
javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja - az előterjesztő által benyújtott - Gergely József módosító
indítványát az egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos
döntések meghozataláról szóló előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak
szerint:
A Képviselő-testület a beterjesztett 1. számú határozati javaslat „B” változatát
fogadja el.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel Gergely József alpolgármester úr módosító indítványát, mely az
eredetileg beterjesztett 2. számú határozati javaslat „A” pontjának elfogadására vonatkozik a
módosító indítványban tett kiegészítéssel, elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

236/2009. (V.22.) számú határozat:
- Gergely József módosító indítványáról az egyes önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló előterjesztés határozati
javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja - az előterjesztő által benyújtott - Gergely József módosító
indítványát az egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos
döntések meghozataláról szóló előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak
szerint:
A Képviselő-testület a beterjesztett 2. számú határozati javaslat „A” változatát
fogadja el, a következő kiegészítéssel:
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Kazinczy u. 21. szám alatti épület
(volt transzformátor ház) hasznosítására kiírt pályázat nyerteseként a Lugosi
László Pétert, dr. Besnyő Lászlót, Kling Pétert és Reichert Gábort jelöli ki, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat nyertesével előszerződést, illetve
közművelődési megállapodást kössön, továbbá a pályáztatott helyiségcsoport
felújítását követő 15 napon belül bérleti szerződést kössön az alábbi feltételekkel:
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- a bérlet időtartama: 10 + 5 év (határozott idő)
- a bérlő a bérleti jog ellenértékének megfizetése alól mentesül,
- a bérleti díj mértéke a 2009. év vonatkozásában 4140.-Ft + ÁFA/nm/év, amely

minden évben a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével növekszik,
a bérleti díjat a bérlő az épület felújítását követő birtokba vételtől köteles
megfizetni,

- a bérlő az elnyert funkció kialakításával összefüggő építészeti munkák
számlákkal igazolt ellenértékét a bérbe beszámíthatja oly módon, hogy a
beszámítás a mindenkori havi bérleti díj 50 %-át nem haladhatja meg,

- a helyiségcsoport kulturális tevékenységre használható,
- a bérbeadás nem mentesíti a bérlőt az általa folytatott tevékenység

gyakorlásához szükséges hatósági engedélyek megszerzése alól,
- a bérleti szerződést a fent meghatározott főbb feltételek, egyebekben pedig a

lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII törvényben, valamint az Önkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 28/2000. (XII.23.) sz. önkormányzati rendeletben foglalt
rendelkezések figyelembe vételével köthető meg, azzal az eltéréssel, hogy a
bérbeadó rendkívüli felmondással megszüntetheti a bérleti szerződést,
amennyiben a bérlő a közművelődési megállapodásban foglaltakat ismételten
súlyosan megszegi, ezen belül különösen a vállalt funkciók működtetését
felhívás ellenére nem biztosítja.

- a közművelődési megállapodás tartalmát illetően a pályázatban megjelölt
kulturális tevékenységek irányadók.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közművelődési
megállapodást és a bérleti előszerződést, majd a helyiségcsoport felújítását
követően a bérleti szerződést megkösse.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel Prof. Dr. Hahn György képviselő úr módosító indítványát, mely a Király
utca 21. szám alatti épületre vonatkozik. Az előterjesztő a módosító indítványt nem fogadta
el. A módosító indítvány elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő.
A szavazás eredménye 5 igen 6 nem 5 tartózkodás.

237/2009. (V.22.) számú határozat:
- Prof. Dr. Hahn György módosító indítványáról az egyes önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló előterjesztés határozati
javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el - az előterjesztő által sem elfogadott – Prof. Dr. Hahn
György módosító indítványát az egyes önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló előterjesztés határozati
javaslatához az alábbiak szerint:

5. Határozati javaslat
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Király u. 21. szám alatti
épületben levő következő – az alapító okirat tervezete szerinti – ingatlanokat
elidegenítésre kijelöli: 5. j. üzlet, 10. j. raktár, 12. j. üzlet, 14. j. üzlet, 15. j. üzlet,
17. j. üzlet, 18. j. .üzlet, 21. j. raktár és 23. j. raktár. Az ingatlanokat a
Versenyeztetési Szabályzat szerint, nyilvános pályázat útján lehet elidegeníteni.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel a FIDESZ Frakció módosító indítványát, mely az 530/2008. (XII.15.)
számú képviselő-testületi határozat 4. ponttal történő kiegészítésére vonatkozik. Az
előterjesztő a módosító indítványt nem fogadta el. A módosító indítvány elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 10 igen 6 nem 5 tartózkodás.

238/2009. (V.22.) számú határozat:
- A FIDESZ Frakció módosító indítványáról az egyes önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló előterjesztés határozati
javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el - az előterjesztő által sem elfogadott – FIDESZ Frakció
módosító indítványát az egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal
kapcsolatos döntések meghozataláról szóló előterjesztés határozati javaslatához az
alábbiak szerint:

az 530/2008 (XII.15) számú határozatát egy újabb négyes ponttal kiegészíteni:

......./2009. (V.22) számú határozat:
1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testület úgy dönt, hogy az 530/2008. (XII.15.) számú képviselő-testületi
határozatát az alábbi 4. ponttal egészíti ki:

4. felkéri a Címzetes Főjegyző Asszonyt, hogy a frakcióvezetők tényfeltáró és
ténymegállapító munkáját az általuk kikért iratanyagokat a lehető leggyorsabban
bocsássa rendelkezésre.

Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel a FIDESZ Frakció módosító indítványát, mely az 530/2008. (XII.15.)
számú képviselő-testületi határozat 2. pontjának módosítására vonatkozik. Az előterjesztő a
módosító indítványt nem fogadta el. A módosító indítvány elfogadásához egyszerű
szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
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A szavazás eredménye 6 igen 5 nem 8 tartózkodás.

239/2009. (V.22.) számú határozat:
- A FIDESZ Frakció módosító indítványáról az egyes önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló előterjesztés határozati
javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el - az előterjesztő által sem elfogadott – FIDESZ Frakció
módosító indítványát az egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal
kapcsolatos döntések meghozataláról szóló előterjesztés határozati javaslatához az
alábbiak szerint:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testüleének 530/2008. (XII.15.) számú határozatának 2. pontja az alábbiak szerint
módosul:

..........A felülvizsgálat lefolytatását követően közös álláspontjukat 2009.
szeptember 18.-ig ismertessék a képviselő-testület előtt.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő azonnal

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 1. számú határozati javaslat „B” pontját, az
elfogadott módosító indítvánnyal együtt, elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 1 nem 0 tartózkodás.

240/2009. (V.22.) számú határozat:
- Egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos döntések
meghozataláról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Dob utca 29. szám alatti épület
földszintjének és pinceszintje egy részének hasznosítására kiírt pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja, egyben felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot
ismételten írja ki.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Az elfogadott határozat alapján megállapítja, hogy az eredeti 1. számú határozati javaslat „A”
változatának szavazásra tétele okafogyottá vált.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 2. számú határozati javaslat „A” pontját, az
elfogadott módosító indítvánnyal együtt, elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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241/2009. (V.22.) számú határozat:
- Egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos döntések
meghozataláról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Kazinczy utca 21. szám alatti
épület (volt transzformátor ház) hasznosítására kiírt pályázat nyerteseként a Lugosi
László Pétert, dr. Besnyő Lászlót, Kling Pétert és Reichert Gábort jelöli ki, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat nyertesével előszerződést, illetve
közművelődési megállapodást kössön, továbbá a pályáztatott helyiségcsoport
felújítását követő 15 napon belül bérleti szerződést kössön az alábbi feltételekkel:
- a bérlet időtartama: 10 + 5 év (határozott idő)
- a bérlő a bérleti jog ellenértékének megfizetése alól mentesül,
- a bérleti díj mértéke a 2009. év vonatkozásában 4140.-Ft + ÁFA/nm/év, amely

minden évben a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével növekszik,
a bérleti díjat a bérlő az épület felújítását követő birtokba vételtől köteles
megfizetni,

- a bérlő az elnyert funkció kialakításával összefüggő építészeti munkák
számlákkal igazolt ellenértékét a bérbe beszámíthatja oly módon, hogy a
beszámítás a mindenkori havi bérleti díj 50 %-át nem haladhatja meg,

- a helyiségcsoport kulturális tevékenységre használható,
- a bérbeadás nem mentesíti a bérlőt az általa folytatott tevékenység

gyakorlásához szükséges hatósági engedélyek megszerzése alól,
- a bérleti szerződést a fent meghatározott főbb feltételek, egyebekben pedig a

lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII törvényben, valamint az Önkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 28/2000. (XII.23.) sz. önkormányzati rendeletben foglalt
rendelkezések figyelembe vételével köthető meg, azzal az eltéréssel, hogy a
bérbeadó rendkívüli felmondással megszüntetheti a bérleti szerződést,
amennyiben a bérlő a közművelődési megállapodásban foglaltakat ismételten
súlyosan megszegi, ezen belül különösen a vállalt funkciók működtetését
felhívás ellenére nem biztosítja.

- a közművelődési megállapodás tartalmát illetően a pályázatban megjelölt
kulturális tevékenységek irányadók.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közművelődési
megállapodást és a bérleti előszerződést, majd a helyiségcsoport felújítását
követően a bérleti szerződést megkösse.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Az elfogadott határozat alapján megállapítja, hogy az eredeti 2. számú határozati javaslat „B”
változatának szavazásra tétele okafogyottá vált.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 3. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 0 tartózkodás.

242/2009. (V.22.) számú határozat:
- Egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos döntések
meghozataláról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Kazinczy utca 34. szám alatti
épület hasznosítására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, egyben felkéri
a polgármestert, hogy a pályázatot ismételten írja ki.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 4. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

243/2009. (V.22.) számú határozat:
- Egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos döntések
meghozataláról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Rottenbiller utca 33. szám alatti
ingatlan 1237/5157 tulajdoni hányadára kiírt nyilvános pályázat eredményét
megállapító 418/2008.(IX.19.) számú határozatát visszavonja. Az ingatlanhányad
elidegenítése újabb nyilvános pályázat alapján lehetséges.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2010. január 29.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 5. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

244/2009. (V.22.) számú határozat:
- Egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos döntések
meghozataláról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Király utca 21. szám alatti
épületben levő következő – az alapító okirat tervezete szerinti – ingatlanokat
elidegenítésre kijelöli: 5. j. üzlet, 6. j. gépkocsi tároló, 10. j. raktár, 12. j. üzlet, 14.
j. üzlet, 15. j. üzlet, 17. j. üzlet, 18. j. .üzlet, 21. j. raktár és 23. j. raktár. Az
ingatlanokat a Versenyeztetési Szabályzat szerint, nyilvános pályázat útján lehet
elidegeníteni.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 6. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

245/2009. (V.22.) számú határozat:
- Egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos döntések
meghozataláról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy össze kell állítani azoknak az üres, nem lakás céljára
szolgáló helyiségeknek a jegyzékét, amelyek olyan lakóépületekben helyezkednek
el, amelyben az Önkormányzat tulajdoni hányada a 10 %-ot nem haladja meg és a
bérbeadás útján történő hasznosításukra a helyiség kedvezőtlen adottságai miatt
nem került sor. A jegyzéket a Gazdasági Bizottság hagyja jóvá. A helyiségek
elidegenítésére nyilvános pályázat alapján kerülhet sor a Versenyeztetési
Szabályzat előírásai szerint.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 7. számú határozati javaslat „A” pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 2 nem 1 tartózkodás.

246/2009. (V.22.) számú határozat:
- Egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos döntések
meghozataláról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete – magáévá téve a Legfelsőbb Bíróság EBH2007.1747 számú határozatát -
úgy dönt, hogy a bérleti joggal terhelt nem lakás célú helyiségek, ha az ingatlant a
bérlő vásárolja meg, a helyben kialakult forgalmi értéken, értékhatártól
függetlenül, versenytárgyalás nélkül elidegeníthetők.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Az elfogadott határozat alapján megállapítja, hogy az eredeti 7. számú határozati javaslat „B”
változatának szavazásra tétele okafogyottá vált.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 8. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 1 tartózkodás.

247/2009. (V.22.) számú határozat:
- Egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos döntések
meghozataláról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Erzsébetváros Önkormányzata eláll a Budapest VII.
kerület Dob utca 39. szám alatti ingatlan és az ehhez kapcsolódó tömbbelső
(34269 és 34268 hrsz alatti ingatlanok) BELLISLE Ltd.-vel (székhely: Írország,
Bellisle, Clonlara, Co. Clare képviseli: Peter Stritch), vagy általa megnevezett
projekt-társasággal közösen létrehozandó gazdasági társaság útján történő
fejlesztése tárgyában 2007. február 8. napján megkötött „Együttműködési
Megállapodás”-tól.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Ádler György képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót.

Ádler György
Szeretne 10 perc frakciószünetet kérni.

Devosa Gábor
10 perc frakciószünetet rendel el.

S z ü n e t

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

11. napirendi pont:
A Heim Pál Gyermekkórház részére Budapest VII. kerület Rózsa utca 11. szám előtti
kizárólagos használatú várakozóhelyének ügye
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
A Heim Pál Gyermekkórház a Rottenbiller utca és Dohány utca sarkán van, Ők kértek két
kizárólagos várakozóhelyet, ehhez technikailag legközelebb a Rózsák tere 11. előtt van
lehetőség.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy bizottsági vélemény nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.
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Gerenday Ágnes
Szeretné kérdezni, hogy elméletileg Rózsák tere 11. nem létezik, mint cím, Rózsa utca és
Rózsák tere szerinte keveredik a napirendi pontban. Legyenek szívesek átolvasni.
Helyrajzilag szoktak egy háznál számot adni az üres homlokzatnak is, ahol nincs kapu. De hol
teret, hol utcát ír a napirend.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.

Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Gergely József
Ahogy a közigazgatásban lenni szokott, az iratokat a tartalmuk szerint nézik, tehát az
előterjesztés és a határozati javaslat a Rózsák teréről szól, egészen konkrétan itt arról az
épületről van szó, ami a Dohány utca és a Rózsák tere sarkán van a Rottenbiller utcához
közelebbi oldalon.

Devosa Gábor
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 1. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

248/2009. (V.22.) számú határozat:
- A Heim Pál Gyermekkórház részére Budapest VII. kerület Rózsa utca 11. szám előtti
kizárólagos használatú várakozóhelyének ügyéről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy a Heim Pál Gyermekkórház részére a VII. kerület
Rózsák tere 11. szám előtti közterületen 2 darab kizárólagos használatú
várakozóhely kerüljön kialakításra 2009. május 29. napjától. A kialakítás járulékos
költségeit kedvezményezett viseli.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. május 29.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 2. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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249/2009. (V.22.) számú határozat:
- A Heim Pál Gyermekkórház részére Budapest VII. kerület Rózsa utca 11. szám előtti
kizárólagos használatú várakozóhelyének ügyéről -

Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy a Heim Pál Gyermekkórház részére a VII. kerület Rózsák tere 11.
szám előtti közterületen 2 darab kizárólagos használatú várakozóhelyet 2009.
május 29. napjától díjmentesen használatba adja 2009. december 31-ig.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. május 29.

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

12. napirendi pont:
Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

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

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi
pontot.

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 nem érkezett.

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

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

250/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról
Bóbita Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
Bóbita Óvoda mellékelt alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe
foglalt módosított okiratát elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az okiratokat
írja alá és adja ki a jogszabályban meghatározott intézményeknek.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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A Bóbita Óvoda módosító és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata a jegyzőkönyv 9.
sz. melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 2. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

251/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról
Brunszvik Teréz Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
Brunszvik Teréz Óvoda mellékelt alapító okirat módosítását és az egységes
szerkezetbe foglalt módosított okiratát elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy
az okiratokat írja alá és adja ki a jogszabályban meghatározott intézményeknek.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Brunszvik Teréz Óvoda módosító és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata a
jegyzőkönyv 10. sz. melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 3. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

252/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról
Csicsergő Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
Csicsergő Óvoda mellékelt alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe
foglalt módosított okiratát elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az okiratokat
írja alá és adja ki a jogszabályban meghatározott intézményeknek.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Csicsergő Óvoda módosító és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata a jegyzőkönyv
11. sz. melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 4. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 0 tartózkodás.

253/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról Dob
Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
Dob Óvoda mellékelt alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt
módosított okiratát elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az okiratokat írja alá
és adja ki a jogszabályban meghatározott intézményeknek.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Dob Óvoda módosító és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata a jegyzőkönyv 12. sz.
melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 5. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

254/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról
Kópévár Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
Kópévár Óvoda mellékelt alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe
foglalt módosított okiratát elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az okiratokat
írja alá és adja ki a jogszabályban meghatározott intézményeknek.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Kópévár Óvoda módosító és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata a jegyzőkönyv
13. sz. melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 6. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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255/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról
Magonc Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magonc Óvoda mellékelt alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe
foglalt módosított okiratát elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az okiratokat
írja alá és adja ki a jogszabályban meghatározott intézményeknek.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Magonc Óvoda módosító és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata a jegyzőkönyv
14. sz. melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 7. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

256/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról
Nefelejcs Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nefelejcs Óvoda mellékelt alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe
foglalt módosított okiratát elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az okiratokat
írja alá és adja ki a jogszabályban meghatározott intézményeknek.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Nefelejcs Óvoda módosító és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata a jegyzőkönyv
15. sz. melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 8. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

257/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról
Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium -
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium mellékelt alapító okirat módosítását
és az egységes szerkezetbe foglalt módosított okiratát és a mellékletét képező
pénzügyi – gazdasági munkamegosztásról szóló megállapodást elfogadja és felkéri
a polgármestert, hogy az okiratokat írja alá és adja ki a jogszabályban
meghatározott intézményeknek.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium módosító és egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirata, valamint az Alapító Okirat mellékletét képező pénzügyi-gazdasági
munkamegosztásról szóló megállapodás a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 9. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

258/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról
Baross Gábor Általános Iskola -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
Baross Gábor Általános Iskola mellékelt alapító okirat módosítását és az egységes
szerkezetbe foglalt módosított okiratát és a mellékletét képező pénzügyi –
gazdasági munkamegosztásról szóló megállapodást elfogadja és felkéri a
polgármestert, hogy az okiratokat írja alá és adja ki a jogszabályban meghatározott
intézményeknek.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Baross Gábor Általános Iskola módosító és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata,
valamint az Alapító Okirat mellékletét képező pénzügyi-gazdasági munkamegosztásról szóló
megállapodás a jegyzőkönyv 17. sz. melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 10. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

259/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról
Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola -
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola mellékelt
alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt módosított okiratát és
a mellékletét képező pénzügyi – gazdasági munkamegosztásról szóló
megállapodást elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az okiratokat írja alá és
adja ki a jogszabályban meghatározott intézményeknek.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola módosító és egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirata, valamint az Alapító Okirat mellékletét képező pénzügyi-
gazdasági munkamegosztásról szóló megállapodás a jegyzőkönyv 18. sz. melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 11. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

260/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról
Janikovszky Általános Iskola és Gimnázium -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
Janikovszky Általános Iskola és Gimnázium mellékelt alapító okirat módosítását
és az egységes szerkezetbe foglalt módosított okiratát és a mellékletét képező
pénzügyi – gazdasági munkamegosztásról szóló megállapodást elfogadja és felkéri
a polgármestert, hogy az okiratokat írja alá és adja ki a jogszabályban
meghatározott intézményeknek.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Janikovszky Általános Iskola és Gimnázium módosító és egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirata, valamint az Alapító Okirat mellékletét képező pénzügyi-gazdasági
munkamegosztásról szóló megállapodás a jegyzőkönyv 19. sz. melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 12. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

261/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról
Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola -
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola mellékelt
alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt módosított okiratát és
a mellékletét képező pénzügyi – gazdasági munkamegosztásról szóló
megállapodást elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az okiratokat írja alá és
adja ki a jogszabályban meghatározott intézményeknek.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Magyar Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola módosító és
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata, valamint az Alapító Okirat mellékletét képező
pénzügyi-gazdasági munkamegosztásról szóló megállapodás a jegyzőkönyv 20. sz.
melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 13. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

262/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról
“Molnár Antal Zeneiskola” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
“Molnár Antal Zeneiskola” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény mellékelt
alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt módosított okiratát
elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az okiratokat írja alá és adja ki a
jogszabályban meghatározott intézményeknek.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A „Molnár Antal Zeneiskola” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosító és egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirata a jegyzőkönyv 21. sz. melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 14. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

263/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról
“EPSZK” Erzsébetvárosi Pedagógiai Szakmai – Szolgáltató Intézmény -
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
“EPSZK” Erzsébetvárosi Pedagógiai Szakmai – Szolgáltató Intézmény mellékelt
alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt módosított okiratát
elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az okiratokat írja alá és adja ki a
jogszabályban meghatározott intézményeknek.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az „EPSZK” Erzsébetvárosi Pedagógiai Szakmai – Szolgáltató Intézmény módosító és
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata a jegyzőkönyv 22. sz. melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 15. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

264/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról
Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó mellékelt alapító okirat módosítását és az
egységes szerkezetbe foglalt módosított okiratát elfogadja és felkéri a
polgármestert, hogy az okiratokat írja alá és adja ki a jogszabályban meghatározott
intézményeknek.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó módosító és egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirata a jegyzőkönyv 23. sz. melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 16. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

265/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról
Erzsébetvárosi Közösségi Ház -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
Erzsébetvárosi Közösségi Ház mellékelt alapító okirat módosítását és az egységes
szerkezetbe foglalt módosított okiratát elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy
az okiratokat írja alá és adja ki a jogszabályban meghatározott intézményeknek.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház módosító és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata a
jegyzőkönyv 24. sz. melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 17. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

266/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról
Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény mellékelt alapító okirat módosítását és az
egységes szerkezetbe foglalt módosított okiratát elfogadja és felkéri a
polgármestert, hogy az okiratokat írja alá és adja ki a jogszabályban meghatározott
intézményeknek.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény módosító és egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirata a jegyzőkönyv 25. sz. melléklete.

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

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi
pontot.
Csontos József
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

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 nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 1. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.

267/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Magyar -Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó
Szakiskola -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
a Magyar -Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola
tanulócsoport számát 20-ban, a napközis csoportok számát 8-ban határozza meg,
engedélyezi az átlaglétszámtól való eltérést.
Engedélyezi az 1.a.k, a 3.k., és a 10. évfolyam osztályaiban a maximális
létszámtól való eltérést.

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

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 2. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

268/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
az Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium tanulócsoport számát 27-ban, a
napközis csoportok számát 14-ben határozza meg, engedélyezi az átlaglétszámtól
való eltérést.
Engedélyezi a 1/a., 1/b., 4/a. és 4/b., osztályokban a maximális létszámtól való
eltérést.

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

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 3. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

269/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskola –
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola
tanulócsoport számát 24-ben, a napközis csoportok számát 7-ben határozza meg,
engedélyezi az átlaglétszámtól való eltérést.
Engedélyezi a 12/b., és az 1. évfolyam osztályaiban a maximális létszámtól való
eltérést.

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

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 4. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

270/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Baross Gábor Általános Iskola -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
a Baross Gábor Általános Iskola tanulócsoport számát 17-ban, a napközis
csoportok számát 9-ben határozza meg, engedélyezi az átlaglétszámtól való
eltérést.
Engedélyezi a 4/a., és 4/b., évfolyam osztályaiban a maximális létszámtól való
eltérést.

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

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 5. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

271/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
a Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium tanulócsoport számát 18-
ben, a napközis csoportok számát 10-ben határozza meg, engedélyezi az
átlaglétszámtól való eltérést.
Engedélyezi a 3/a., 3/b., és 4/a., 4/b., évfolyam osztályaiban a maximális
létszámtól való eltérést.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. augusztus 31.
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Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 6. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

272/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Brunszvik Teréz Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
a Brunszvik Teréz Óvoda csoportszámát 4-ben határozza meg, engedélyezi az
átlaglétszámtól való eltérést.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. augusztus 31.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 7. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

273/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Csicsergő Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
a Csicsergő Óvoda csoportszámát 8-ban határozza meg, engedélyezi az
átlaglétszámtól való eltérést.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. augusztus 31.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 8. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

274/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Nefelejcs Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
a Nefelejcs Óvoda csoportszámát 7-ben határozza meg, engedélyezi az
átlaglétszámtól való eltérést.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. augusztus 31.
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Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 9. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

275/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Dob Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
a Dob Óvoda csoportszámát 5-ban határozza meg, engedélyezi az átlaglétszámtól
való eltérést.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. augusztus 31.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 10. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

276/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Kópévár Óvoda Magyar -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
a Kópévár Óvoda csoportszámát 8-ban határozza meg, engedélyezi az
átlaglétszámtól való eltérést.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. augusztus 31.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 11. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

277/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Bóbita Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
a Bóbita Óvoda csoportszámát 5-ben határozza meg, engedélyezi az
átlaglétszámtól való eltérést.
Felelős: Hunvald György polgármester
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Határidő: 2009. augusztus 31.
Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 12. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

278/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Magonc Óvoda -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
a Magonc Óvoda csoportszámát 8-ban határozza meg, engedélyezi az
átlaglétszámtól való eltérést.

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

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 13. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

279/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó
Szakiskola -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
2009. szeptember 01-től a Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és
Vendéglátó Szakiskola 70 fő engedélyezett álláshelyének számát,
feladatnövekedés miatt 1 fővel - pedagógus - megemeli, 71 főben állapítja meg.
Az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 478 eFt-tal, járulék előirányzatát
153 eFt-tal megemeli.

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

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 14. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

280/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
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számának meghatározásáról Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium -
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
2009. szeptember 01-től a Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium
57,5 fő engedélyezett álláshelyének számát feladatnövekedés miatt 1,5 fővel -
pedagógus - megemeli, 59 főben állapítja meg.
Az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 865 eFt-tal, járulék előirányzatát
277 eFt-tal megemeli.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. augusztus 31.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 15. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 3 tartózkodás.

281/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
2009. szeptember 01-től az Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium 92 fő
engedélyezett álláshelyének számát feladatcsökkenés miatt 2 fővel - pedagógus -
csökkenti, 90 főben állapítja meg.
Az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 957 eFt-tal, járulék előirányzatát
306 eFt-tal csökkenti.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. augusztus 31.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 16. számú határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 3 tartózkodás.

282/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskola -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
2009. szeptember 01-től az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskola 101 fő engedélyezett álláshelyének számát, feladatcsökkenés
miatt 3 fővel - pedagógus - csökkenti, 98 főben állapítja meg.
Az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 1 583 eFt-tal, járulék
előirányzatát 507 eFt-tal csökkenti.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. augusztus 31.
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Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 17. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

283/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról szóló határozati javaslatokkal kapcsolatos feladatról -

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

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

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott 18. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

284/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról szóló határozati javaslatokkal kapcsolatos feladatról -

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

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

14. napirendi pont:
Magasabb vezetői (igazgatói) állás betöltésére pályázat kiírása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.
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Devosa Gábor
Csak annyit szeretne elmondani, hogy ez a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény igazgatói
poszt kiírásáról szól.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi
pontot.

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 nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

285/2009. (V.22.) számú határozat:
- Magasabb vezetői (igazgatói) állás betöltésére pályázat kiírásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény
magasabb vezetői (igazgatói) állásának betöltésére. A mellékletben foglaltaknak
megfelelően írjon ki pályázatot és a pályázati felhívás – a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, valamint az önkormányzat
honlapján történő - megjelentetéséről gondoskodjon.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. augusztus 31.

15. napirendi pont:
Az MTK-Erzsébetváros Sportegyesülettel kötött megállapodás módosítása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Devosa Gábor
Csak szeretné tájékoztatni a tisztelt Képviselő-testületet, illetve a televízión keresztül
Erzsébetváros lakosságát, hogy az egyesület az elmúlt időszakban nagyon komoly
eredményeket ért el kajak-kenu számokban, tehát várható az – olyan sikeres versenyzőik
vannak –, hogy a londoni olimpián az aranyéremre esélyes csapattagok ebben az egyesületben
szerepelnek. Illetve Mincza-Nébald Ildikó, akit gondolja, nem kell bemutatni, többszörös
olimpiai eredményeket elérő sportolójuk átvette a vívásszakosztály irányítását, tehát
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várhatóan a felügyelete alatt egyre több gyermek fog bekapcsolódni ide is.
Ez a módosítás arról szól, hogy az olimpiai felkészülés időszakában Erzsébetvárossal miként
kívánja bővíteni az Egyesület az együttműködését, iskolákban való plusz sportfoglalkozások
szervezése, rendezése, illetve egyéb programokon való részvétel, diákolimpiától kezdve más
sportprogramokig. Az Egyesület helyiségeinek, valamint sporttelepeinek használatát is
felkínálja az erzsébetvárosi iskolák számára, tehát bővíti és szorosabbra fűzi az
együttműködést. Erről szól az előterjesztés.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 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
Nincs tisztában nagyjából a sportdolgokkal, de azért a sajtóból hallotta, hogy az olimpiai
felkészülés idején Fábiánné Rozsnyói Katalinnak sikerült kipasszolnia az MTK-ból Kovács
Katalint és Janics Natasát, hogy állnak ezek a dolgok? Nem az Ő dolguk, de az MTK ehhez
ne asszisztáljon, ha csak lehet.

Gerenday Ágnes
Nehezen tudnak edzőnek meg sportolók ügyébe beleszólni. Inkább azt furcsállotta kicsit,
illetve meghökkentette, hogy mint kiemelt támogató jelentkezik az Önkormányzat az olimpiai
felkészülésnél, ami igen sok pénzt jelent. Mondjuk, támogatni kell, mert egyszer már
valamilyen módon a Képviselő-testület megszavazta, hogy az MTK még Erzsébetváros nevét
is belevegye az egyesület nevébe, kinek-kinek szíve joga, hogy ehhez hogyan állt hozzá, de
egy bankot esetleg ajánljanak nekik, akik kiemelt támogatók lesznek, de ebben a helyzetben
most támogatják őket. Azt hiszi, hogy az utánpótlásnak a kinevelésére, már maga az, hogy
valakikkel kapcsolatban van és van egy ilyen állandó ide-oda mozgás, ez már szerinte
számukra jó. Mert azt, hogy egy iskolába bemehetnek és ott szervezhetnek utánpótlást ez
számukra sem egy utolsó lehetőség, mint hogy járni kellene a várost, vagy falut, vagy mezőt
és kell keresni az ügyes, tehetséges gyereket. Tehát gesztusok gyakorlásánál ezt is végig kell
gondolni, viszont a gesztusok mellett a pénz az egy igen komoly dolog. Most is arról
vitatkoznak, hogy mire kell pénz, mire nem kell pénz, és hitelt vesznek fel. Ő egy kicsit ezt
erőltetettnek érzi, ezt a jelzőt, illetve megfontolás tárgyává tenné, hogy mennyi legyen ez a
támogatás.

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

Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Devosa Gábor
Prof. Dr. Hahn György képviselő úrnak szeretné válaszolni, hogy Janics Natasa nem volt az
MTK sportolója. Az olimpiai felkészülés időszakában Kovács Katalin az MTK sportolója
volt, az MTK az olimpia után, december 31-vel nem kívánta meghosszabbítani Kovács
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Katalin a szerződését, úgy döntött.
Ebben az Egyesületnek szakmai okai voltak, amelyről Ő nem hivatott nyilatkozni, de
újságban lehetett olvasni, hogy a kajak-kenu négyesből való kiszállással nem szállással
Kovács Katalin esetlegesen MTK-s versenyzőket hozott hátrányos helyzetbe, e miatt volt. Ezt
az újságból bárki elolvashatta, de erről a továbbiakban nem szeretne beszélni, nyilván úgy
érdemes, ha mind a két fél ott van.
A másik esetben pedig azt gondolja – Gerenday Ágnes képviselő asszonnyal részint egyetért
– az egy nagyon sajnálatos helyezet, hogy ma az egyesületek, sportegyesületek finanszírozása
nagyon sok esetben önkormányzatokra, városi vagy megyei önkormányzatokra szakad.
Sajnos ez a tapasztalat és ez a gyakorlat ma Magyarországon. Az MTK éves szinten 7 millió
forintos állami támogatást kap, amely – nem kell bemutatnia senkinek – jóformán semmire
nem elég. Itt ugye nem a fociról beszélnek, hanem az olimpiai sportágakról beszélnek, a foci
az teljesen különálló az MTK-Erzsébetvárostól. Itt a sportolóknak az ösztöndíjától kezdve
mindent az Egyesületnek kell finanszírozni. Azt gondolja, hogy az a probléma, hogy tavaly,
amikor az olimpiai eredményeket mindenki látta, és mindenki felháborodott, vagy felhorkant
azon, hogy mennyivel jobb eredményeket szoktak elérni, és mennyivel jobbat lehetne, és
mennyivel több pénz kellene ezekbe a sportágakba beletenni, hiszem egy olimpián való
szereplés az mindig egy nemzet hírét viszi tovább, ehhez képest eddig senki, sem az állami
szférában, sem az Olimpiai Bizottságban nem tett azért semmit, hogy ezek a támogatások
nőjenek, ugyanakkor – még egyszer mondja – az egyesületeken van a versenyzők
finanszírozási, megélhetési kérdésének terhe, ebbe sem a szakosztályok nem vállalnak
feladatot, sem más. Azt gondolja, hogy mint kerületnek, mint felelős magyar embereknek
szerepük van abban, hogy azok a sportágak, amelyekben ki tudnak tűnni a világban, azok
továbbra is támogatottak legyenek.

Gergely József
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 3 tartózkodás.

286/2009. (V.22.) számú határozat:
- Az MTK-Erzsébetváros Sportegyesülettel kötött megállapodás módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyar Testgyakorlók Köre – Erzsébetváros Sportegyesülettel 2002.
február 25-én megkötött határozatlan idejű együttműködési megállapodás
módosításához hozzájárul az alábbiak szerint és felhatalmazza a polgármestert a
módosítás aláírására:
- a változó törvényi rendelkezések átvezetése,
- az Egyesület olimpiai szereplésének kiemelt támogatása,
- az együttműködés kereteinek olimpiai ciklusokra történő konkretizálása (2009-

2012),
- az együttműködéssel járó követelmények és költségek tervezhetősége.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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16. napirendi pont:
A Klauzál téren a gettó halottainak emlékére kialakítandó emlékhely és köztéri alkotás
helyszínének jóváhagyása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Devosa Gábor
A gettó felszabadításának 65. évfordulója alkalmából egy méltó emlékhelyet szeretnének
kialakítani a Klauzál téren eltemetett és temetetlen halottak emlékére. Természetesen a
szükséges eljárási rendet végig fogják vinni a Budapest Galéria és egyéb más programokból.
Külső megkeresésre érkezett ez a javaslat és várhatóan ennek az anyagi fedezetét is külső
pályázatból fogják biztosítani.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi
pontot.

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

Gerenday Ágnes
Bizonyára a Bizottság is meg hányta-vetette, át szokták nézni emlékei szerint azt, hogy mi
lesz ezen a táblán. Igen sok a táblának a szövege, nem tudja, mekkora lesz?
A dombbal kapcsolatosan szeretné mondani, hogy aktív részvevőjeként ott voltak,
hangsúlyozza, hogy a Solt Otília Alapítvány finanszírozza ennek az emlékhelynek a
kivitelezését, tehát ez különösebben sok költséggel nem fog járni az Önkormányzat számára.

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

Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván válaszolni, mivel kérdés nem érkezett a
napirendi ponttal kapcsolatosan.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

287/2009. (V.22.) számú határozat:
- A Klauzál téren a gettó halottainak emlékére kialakítandó emlékhely és köztéri
alkotás helyszínének jóváhagyásáról -
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
gettó halottainak emlékére kialakítandó emlékhely és köztéri alkotás
helyszíneként a Klauzál térnek a Nyár utcai kapu mellett baloldalon lévő nagy fa
tövében, a szánkózó-domb alján lévő közterültre történő elhelyezésével egyetért.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

17. napirendi pont:
Makuszi Dezső emlékét megörökítő tábla elhelyezése
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Ripp Ágnes
Valóban megtárgyalta a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság, valóban egy kicsit
hosszúnak tartják a szöveget, de úgy érzik, hogy nincs rajta semmi olyan, ami ne állhatna
ezen a táblán. Benyújtott egy módosító indítványt, mert egy vessző hiba viszont van benne, és
szeretné, ha nem maradna rajta. Úgy gondolták, hogy akik szeretnék ezt a táblát állítani, nem
véletlenül írták mindezt rá, amit ráírtak, úgyhogy ebbe nem kívántak beleszólni.
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi
pontot.

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

Dr. Kispál Tibor
A Lövőlde tér 7. az Ő választókörzetében van, és azért az előterjesztésből legfeljebb, aki
elolvassa derül ki, hogy azok, akik Makuszi Dezső leszármazottaiként és egyébként az
Alapítvány, ami támogatja többek között a Mazsihisz, illetve az Erzsébetváros iskoláiban
szegény sorsú gyerekek közé tartozó gyerekeknek élelmezését, többmillió forintot ajánlott fel
e nemes célra. Ez az előterjesztésből ugyan nem derül ki, de ezt azért szeretné elmondani,
hogy vannak ilyen alapítványok, akik ezzel foglalkoznak. A leszármazottnak volt a kérése,
hogy ezt a táblát elhelyezzék. Kint volt a társasház közgyűlésén, és azt kell mondania, hogy
vita nélkül mindenki azonnal ezt elfogadta, és támogatta, és ezért szeretné azt kérni a
Képviselő-testülettől, hogy ezt Ők is tegyék meg.

Gerenday Ágnes
Vissztérve arra, hogy természetesen egyért az ember ennek a táblának az állításával, hiszen ne
felejtődjenek el azok az emberek, akik adott nehéz időben segítségére voltak másoknak.
Viszont az állíttattásnál mondaná azért el, ha szabad, hogy azt írná, hogy egy túlélő hálás
leszármazottja és a Közös Dolgaink Alapítvány. Tehát ennyit írna csak oda, mert akkor
mégegyszer leírva Makuszi Dezső nevét az egy kicsit olyan szaporítása a szövegnek, tehát
egy kicsit olyan túlterjengőnek találja ezt, tehát sokkal lakónikusabb volna és ugyan azt a célt
érnék el vele, tehát hogy “állítatta egy túlélő hálás leszármazottja és a Közös Dolgaink
Alapítvány”. Mert egyszer már le van írva, hogy bújtatott és segített, tehát túlélésre adott
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lehetőséget a tevékenységével. Ez egy kicsit úgy szaporítja.

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

Devosa Gábor
Sajnos nem tud e tekintetben változtatni a szövegezés részen, ezt nem Ők végezték el, nyilván
egyeztetve lett mindenkivel, csak egy egyetértésről van szó.

Gergely József
Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság
részéről, melyet az előterjesztő elfogadott.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség
szükséges.

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

288/2009. (V.22.) számú határozat:
- Ripp Ágnes módosító indítványáról a Makuszi Dezső emlékét megörökítő tábla
elhelyezéséről szóló előterjesztés határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott - Ripp Ágnes módosító
indítványát a Makuszi Dezső emlékét megörökítő tábla elhelyezéséről szóló
előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak szerint:
A határozati javaslatban a tábla szövegezése az alábbiak szerint módosul:

„E HÁZBAN ÉLT

MAKUSZI DEZSŐ,

AKI 1944 ŐSZÉN ITT, IGAZ EMBERKÉNT,
ÉLETE KOCKÁZTATÁSÁVAL,

NÁCIK ÉS NYILASOK ÁLTAL ÜLDÖZÖTT
ZSIDÓKAT BÚJTATOTT, SEGÍTETT.

EMLÉKÉRE KERÜLETI,
HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVŐ

DIÁKOKAT-POLGÁROKAT SEGÍTŐ PROGRAM INDULT.

ÁLLÍTTATTA:
EGY, A VÉSZKORSZAKOT MAKUSZI DEZSŐ

SEGÍTSÉGÉVEL TÚLÉLŐ EMBER
HÁLÁS LESZÁRMAZOTTJA ÉS A
KÖZÖS DOLGAINK ALAPÍTVÁNY

2009

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, az elfogadott módosító
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indítvánnyal együtt, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

289/2009. (V.22.) számú határozat:
- Makuszi Dezső emlékét megörökítő tábla elhelyezéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az alábbi szövegezésű, Makuszi Dezső emlékét megörökítő tábla
Budapest, VII. kerület Lövölde tér 7. szám alatti elhelyezésével az elfogadott
módosító indítvánnyal egyetért.

E HÁZBAN ÉLT

MAKUSZI DEZSŐ,

AKI 1944 ŐSZÉN ITT, IGAZ EMBERKÉNT,
ÉLETE KOCKÁZTATÁSÁVAL,

NÁCIK ÉS NYILASOK ÁLTAL ÜLDÖZÖTT
ZSIDÓKAT BÚJTATOTT, SEGÍTETT.

EMLÉKÉRE KERÜLETI,
HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVŐ

DIÁKOKAT-POLGÁROKAT SEGÍTŐ PROGRAM INDULT.

ÁLLÍTTATTA:
EGY, A VÉSZKORSZAKOT MAKUSZI DEZSŐ

SEGÍTSÉGÉVEL TÚLÉLŐ EMBER
HÁLÁS LESZÁRMAZOTTJA ÉS A
KÖZÖS DOLGAINK ALAPÍTVÁNY

2009

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. május 22.

18. napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, az Erzsébetvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltató Központ, az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat Alapító
Okiratának módosításai, valamint az önállóan működő és gazdálkodó közintézmény és az
önállóan működő közintézmény/közintézet közötti Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.



62/91

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 nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 0 tartózkodás.

290/2009. (V.22.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának
módosításáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. elfogadja az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
előterjesztés szerint módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát;

2. felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az előterjesztéshez
csatolt módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat aláírására;

3. felkéri a polgármestert, hogy az adatváltozás tényét és a már aláírt módosított
és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar
Államkincstár felé a változás elfogadásától számított 8 napon belül küldje
meg.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ módosító és egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okirata a jegyzőkönyv 26. sz. melléklete.

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

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

291/2009. (V.22.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Alapító Okiratának
módosításáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
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1. elfogadja az Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
előterjesztés szerint módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát;

2. felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az előterjesztéshez
csatolt módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat aláírására;

3. felkéri a polgármestert, hogy az adatváltozás tényét és a már aláírt módosított
és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar
Államkincstár felé a változás elfogadásától számított 8 napon belül küldje
meg.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ módosító és egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirata a jegyzőkönyv 27. sz. melléklete.

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

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

292/2009. (V.22.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. elfogadja az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat előterjesztés szerint
módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát;

2. felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az előterjesztéshez
csatolt módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat aláírására;

3. felkéri a polgármestert, hogy az adatváltozás tényét és a már aláírt módosított
és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar
Államkincstár felé a változás elfogadásától számított 8 napon belül küldje
meg.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat módosító és egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirata a jegyzőkönyv 28. sz. melléklete.
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Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

293/2009. (V.22.) számú határozat:
- Az önállóan működő és gazdálkodó közintézmény és az önállóan működő
közintézmény/közintézet közötti Megállapodás módosításáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az önállóan működő és gazdálkodó teljes jogkörrel rendelkező
közintézmény és az önállóan működő részjogkörrel rendelkező
közintézmény/közintézet közötti megállapodás előterjesztés szerinti módosításait.

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

19. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2008. évi
gyermekvédelmi munkájának átfogó értékelése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Koromzay Annamária
Előttük van kötelező jelleggel a gyermekvédelmi koncepció átfogó értékelése. Ebben az
esetben csak köszönetet szeretne mondani azoknak a munkatársaknak, akik ezen a területen
dolgoznak, mivelhogy ez a terület eléggé ingoványos és nagyon nehéz ma VII. kerületben. A
gyermekvédelem nagyon fontos ma a VII. kerületben. Úgyhogy megköszönné a
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak, valamint a Családsegítő Szolgálat és a
Gyámhatóság munkatársainak a munkáját.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

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

Vattamány Zsolt
Sokszor szoktak kritizálni, most azonban a korrektség mindenképpen megköveteli, hogy
elmondják, hogy ez egy nagyon-nagyon jó munkának tűnik, amit letettek eléjük az asztalra, és
természetesen támogatni fogják az elfogadását.
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Solymári Gabriella
A TV nyilvánosságát szeretné megragadni Koromzay Annamária alpolgármester asszonyhoz
hasonlóan, hogy a Bizottság tagjainak nevében megköszönje az ágazatban dolgozó
intézmények munkáját, mind a Gyermekjóléti Szolgálatnál, mind a Családsegítő Szolgálatnál,
mind a Gyámhivatalban dolgozó munkatársak áldozatos munkáját. Ezúton köszönik nekik.

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, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

294/2009. (V.22.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2008. évi
gyermekvédelmi munkájának átfogó értékeléséről -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a kerület 2008. évi gyermekvédelmi munkájáról készült átfogó
értékelést, egyben felkéri a polgármestert az aláírására és - 2009. május 31-éig - a
Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatalához történő továbbítására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. május 31

20. napirendi pont:
Szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

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

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi 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.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 0 tartózkodás.

295/2009. (V.22.) számú határozat:
- Szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának megállapításáról -

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a szociális szolgáltatások 2009. évre vonatkozó intézményi térítési díját,
az alábbiak szerint állapítja meg:

Szociális szolgáltatások
2009. évben intézményi

térítési díj

Szociális alapszolgáltatás

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

390 Ft/fő/nap

Nappali ellátás/ Idősek
klubja

629 Ft/fő/nap
Helyi rendelet alapján
20 Ft/fő/nap a személyi
térítési díj

Pszichotikus Klub 312 Ft/fő/nap

Szakosított szociális
ellátások: bentlakásos
intézmények

Idősek otthona emeltszintű
ellátás

4 630 Ft/fő/nap

Idősek otthona átlagos,
tartós elhelyezés

3 304 Ft/fő/nap

melyet az intézményvezető a helyben szokásos módon közzé tesz.
Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, átmeneti bentlakásos ellátás intézményi térítési
díjait a helyi szociális rendelet szabályozza.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

21. napirendi pont:
Közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási rendjének véleményezése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Solymári Gabriella
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A Szociális és Egészségügyi 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.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 1 nem 1 tartózkodás.

296/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási rendjének véleményezéséről -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budapest VII., Rákóczi út 6. szám alatt működő Megváltó Gyógyszertár
elnevezésű közforgalmú gyógyszertár működtetője szolgálati rend módosítási
kérelmében megjelölt szolgálati rendet nem kifogásolja.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, melynek
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 0 nem 3 tartózkodás.

297/2009. (V.22.) számú határozat:
- Közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási rendjének véleményezési jogkör
gyakorlásának átruházásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közforgalmú gyógyszertárak nyitvatartási rendjére vonatkozóan, a
41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet alapján biztosított véleményezési jogkörének
gyakorlását a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházza.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

22. napirendi pont:
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalt pályázati előirányzatok
elfogadása
Előterjesztő: Ripp Ágnes Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Ripp Ágnes
Csak azért szeretné kiegészíteni, mert érkezett egy módosító indítvány, és itt szeretné
elmondani, hogy miért nem fogja elfogadni. Ezek a pályázatok ciklusokon átívelő
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hagyománnyal mindig a Bizottság hatáskörében voltak.
Egy ad-hoc bizottság által is, és Bizottság által is megvitatásra kerültek, mind a két esetben
egyhangúlag, az összes pályázat esetében egyhangúlag kerültek elfogadásra. Azért kerül a
Képviselő-testület elé ezen pályázatok sora, mert államháztartáson kívülre kerülnek
támogatási összegek, úgyhogy a Képviselő-testületnek itt tulajdonképpen csak annyi a
szerepe, hogy ehhez jóváhagyását adja. Nem szeretné, ha itt most vitát nyitnának arról, amit
egyébként nagyon hosszú órákon keresztül megvitattak a bizottsági ülésen, végigolvasva a
pályázati anyagokat. Nagyon szépen kéri a Képviselő-testület minden tagját, hogy így
fogadják el ezeket.

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

Gerenday Ágnes
Röviden szeretné mondani, hogy ami annak idején is a Ruzsinai tábor megvásárlása kapcsán
felmerült, amikor az ember próbált arra valahogy logikusan hatni, hogy gondolják meg azt,
hogy egy tábor messze van, nehezebb eljutni, kétségtelen, hogy közben már buszvásárlásról is
döntött az Önkormányzat. Szóval lényeg az, hogy most ezeknek a pályázatoknak a révén, ami
nem csak a táboroztatásról szól, meg kellene fontolni azt, hogy Ruzsinába kényszerítik a
gyerekeket. Jó hely, meg szép hely, de van, akinek az a gondja, hogy nem egy álló táborban
szeretne lenni, hanem vándorolgatni és évről évre mást és mást megismerni. Tessék
végiggondolni azt, hogy manapság a családoknak nincs arra pénze, hogy kirándulgassanak
ide-oda, a gyerekeknek sokszor az iskolai kirándulás, az iskolai tábor az, amiben
megismerheti a saját hazájának különböző régióit. Tehát mondja, hangsúlyozza, nagyon
szereti a Felvidéket, szép a hely, de ott egy helyen vannak bezárva, azonkívül euróban kell
minden költséget fizetniük. Nagyon sokan morogtak azért, hogy miért kell nekik Ruzsinába
menni, ha oda nem akarnak menni, akkor máshová miért nem mehetnek. Persze ki kell
használni, tehát a másik részről érti azt, hogy ki kell használni azt a helyet, amijük van, de
talán a jövő esztendőben valahogy kéne gondolkodni azon, nem tudja, milyen módon, mert
most már benne vannak egy mókuskerékben, az, ami van, azt kell gazdaságosan üzemeltetni,
de vajon mi van azzal, aki nem akar oda menni, és Ő is jogosult lenne valamilyen
önkormányzati tájékoztatásra. És szeretné megkérdezni, hogy Máriafürdő, mint létező hely,
most hogy funkcionál, ez nem egészen szorosan ide tartozik, de látják, hogy még az
ingatlanjaik között szerepel.

Devosa Gábor
Válaszolna is részint. A máriafürdői ingatlan próbálják értékesíteni, itt ugye az a probléma,
egyrészt rendkívül magas volt az üzemeltetési költsége ahhoz képest, hogy egyébként 3 és fél
hónap az aktív kihasználtsága az üdülőnek, ehhez képest olyan 14 millió forint volt még
annak idején a működtetés, mielőtt azt nem mondták, hogy ez az üdülő kerüljön eladásra.
Nagyon komoly konyhai és egyéb felújításokra volna szükség. Tehát ezért döntöttek annak
idején úgy, többek között ezért is, hogy értékesítik ezt az ingatlan, és további
üdülőfejlesztésbe tudják akkor a bevételt tenni. Másrészt állomás mellett van, egy árnyékot
adó fa nincs egyébként az egész telken, az üdülőhöz nem túl közel lévő szabad strand részen
most szálloda fog épülni, azt sem biztos, hogy hová lehet majd menni szabad strand részre,
gyalogolni kell-e egyébként 2 km-t vagy sem, és valóban mindig ott a legrosszabb a Balaton
vízminősége.
Azt gondolja, hogy fordítva ülnek a lovon e tekintetben, mert az, hogy az Önkormányzat
tábori támogatást mire ad, azt az adott bizottság vagy a Képviselő-testület dönti el. Azért
senkinek nem kell megsértődnie, mert esetleg bárhová máshová szeretne elmenni.
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Bárhová máshová szeretne elmenni, lehetősége van rá, az Önkormányzat azonban ezt a tábort
szeretné preferálni, ha már megvették, ha már fejlesztik, akkor azt szeretnék, hogy igenis ide
menjenek a gyerekek. Ha valaki nem szeretné, lelke rajta, nyugodtan. Azt gondolja, hogy
nincs ott bezárva senki, az a tábor egy olyan környezetben van, hogy szép a máriafürdői tábor
is, de azért ez egész más.

dr. Kecskés Gusztáv
Az “el lehet máshová menni” már másnak sem jött be, mint szöveg, de nem is Rózsaliget mai
nevén Ruzsina témájához szólna hozzá, hanem a módosító indítványának a lényege az, hogy
néminemű átcsoportosítást kívánt kezdeményezni, elsősorban a mozgássérült
sportegyesületnek az igényét szeretné, nekik 600.000 forint feletti kérelmük és csak 300.000
forintot szavazott meg a Bizottság, és ennek egyéb átcsoportosítások mellett ez az elsődleges
szempont, amire módosító indítványt nyújtott be.

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

Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Ripp Ágnes
Azt gondolja, hogy Devosa Gábor alpolgármester úr sok mindent elmondott, amit Ő is
elmondott volna. Azt tudni kell, hogy a ruzsinai tábor teljes üzemben működik, egész nyárra
tele van, nagyon szeretik, akik oda járnak. Nem gondolja, hogy a környéken akár hol
találnának egy ilyen fantasztikus felszereltségű és körülmények között lévő tábort, hiszen
erdő, tó minden van a környéken. Úgyhogy erről nem is szeretne tovább vitatkozni.
Dr. Kecskés Gusztáv képviselő úrnak annyit szeretne még válaszolni, hogy sajnos akármennyi
pénzt szívesen adnának mindenféle támogatásra, de mindig van egy keretösszegük, amit el
kell osztani. Minden esetben kikérik a Sport Csoport véleményét is ezen pályázatoknál, mikor
sportpályázatokról van szó, hiszen nekik van napi információjuk arról, hogy melyik egyesület
milyen szinten vesz részt a kerület sportéletében. Továbbra is szeretné kérni, hogy a Bizottság
által elfogadott támogatásokat szavazzák meg.

Gergely József
Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett dr. Kecskés Gusztáv képviselő úr részéről,
melyet az előterjesztő nem fogadott el.

Kérdezi, az indítványt tevőt, hogy kíván-e indokolni.

dr. Kecskés Gusztáv
Amit a bizottsági elnök asszony elmondott, valóban láthatóan több helyen sokan pályáztak.
Ugyanakkor a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Erzsébetvárosi Szervezete csak egy
helyen pályázott. Más pályázók több helyre benyújtottak, és ott fél-fél milliókkal távoznak,
ugyanakkor a mozgássérülteknek az egy helyre benyújtott hatszázezres kérelmét csak 50%-os
mértékig körülbelül tudták elfogadni. Lehet, hogy nekik is sok helyre kellett volna beadniuk,
mondjuk ha 4 darab pályázati kiírás van, amely egymáshoz eléggé kapcsolódik, van benne
általános sport, van benne utánpótlás sport, van benne sporttábor, nyilván ezek nem
ugyanazok, de néminemű átfedést vél felfedezni, meg szövetségi pályázatok, tehát aki nagyon
ügyes volt, az mindenhol leakasztott többszázezer forintot. A mozgássérültek egy helyen
pályáztak, és ott sem sikerült az igényüket kielégíteni. Ezért gondolja, hogy újra kellene
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értékelnie a Képviselő-testületnek ezt a táblázatot.
Gergely József
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség
szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 9 igen 5 nem 6 tartózkodás.

298/2009. (V.22.) számú határozat:
- Kecskés Gusztáv módosító indítványáról a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság
hatáskörébe utalt pályázati előirányzatok elfogadásáról szóló előterjesztés határozati
javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Kecskés Gusztáv
módosító indítványát a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalt
pályázati előirányzatok elfogadásáról szóló előterjesztés határozati javaslatához az
alábbiak szerint:

Az előterjesztés 1. és 2. határozati javaslatához tartozó mellékletei (nyílt
közművelődési, kulturális pályázatok összesítő adatai 2009 és sport célú
pályázatok összesítő listája) a jelen módosító indítvány mellékletében feltüntetett
módosításokkal kerülnek elfogadásra és a Képviselő-testület a mellékletben
található - a bizottsági döntéstől eltérő arányokkal – fogadja el a pályázati
összegeket.

 

Nyílt
közművelődési,
kulturális
pályázatok      

 
összesítő adatai

(2009)      

         
A pályázó
adatai

A program
paraméterei össz. Költségvetés Igényelt

pályázat
felelőse pályázat célja költségv.

saját és
egyéb Összeg

  témája,jellege Ft forrás (Ft) Ft

         

Hardy Bt.
A/3 -as 3 hajtogatású
Erzsébetváros

1 514
000 1 014 000 500 000

1072 Bp.
Akácfa u. 4.

térkép képzőművész
"meseszerű"  

(saját
bevétel,  

Hardy Olivér
illusztrálásaival a
nevezetességekről,  

reklám,
hirdetés)  

 
vendéglátóhelyekről,
kisebb többnyelvű      

 
szótárral 10e
példányban      

         
Réti Árpád
előadóművész

előadó művészeti
program, 390 000 90 000 300 000
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1072 Bp.
Akácfa u. 6.
IV/5.

verses, zenés
irodalmi      

 
összeállítások híres
költők műveiből      

         
Mozgássérültek
Bp-i Egy.

2009. évi kulturális
programok 871 000 215 000 656 000

Erzsébetvárosi
Szervezete

megvalósítása,
történelmi
kirándulások      

1072 Bp. Nyár
u. 28.II/8.

(Nagycenk, Fertőd,
Sopron)      

Herczlné
Rohonyi Olga        

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési Bizottságához benyújtott
Sport célú (SE, SZÖV, UP) pályázatok összesítő listája

2009. évi Szövetségi pályázatok

Ssz.
Pályázat
jele Pályázó neve Pályázati cél

Kért
támogatás

Javasolt
támogatás e

Ft Megjegyzés

1 SZÖV
Erzsébetvárosi
Természetbarát
Szövetség

Működési költségek 300 000 Ft

 Ad
Hoc 200

MOSB 200

KT 300

2 SZÖV
VII. kerületi
Labdarúgó
Szövetség

Működési költségek 300000 Ft

Ad
Hoc 300

MOSB 300

KT 200

 

SZÖV
Pályázati
keretösszeg: 500 000 Ft

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

299/2009. (V.22.) számú határozat:
- A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalt pályázati előirányzatok
közművelődési elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság - melléklet szerinti
- javaslatát a nyílt közművelődési, kulturális pályázatra érkezett pályamunkák
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Erzsébetváros Önkormányzata 1/2009. (II.16.) számú költségvetési rendeletében
meghatározott 7302 cím “közművelődési pályázatok” előirányzat 8 000 eFt eredeti
előirányzatból történő támogatására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. május 22.

 
 

Nyílt közművelődési, kulturális pályázatok
összesítő adatai (2009)  

Sor-
sz.
 

A pályázó adatai
pályázat felelőse

 

A program
paraméterei
pályázat célja
témája,jellege

össz.
költségv.

Ft
Költségvetés
saját és
egyéb

forrás (Ft)

igényelt
összeg
Ft

ad hoc
biz.
javaslata

eFt

MOSB
elfogadása

eFt

KT
döntése
eFt

1
 
 
 

Művészetbarátok
Egyesülete
1078 Bp. István
u.42
(Pc: 1388 Bp. Pf.:
60.)
Geröly Tibor

Emlékezés Béres
Ferenc
énekművészre, a
Béres-díj átadása
 
 

330 000
 
 
 

215 000
 
 
 

115 000
 
 
 

115
 
 
 

115
 
 
 

 115
 
 
 

2
 
 

Vági Zsuzsa
bohóc-és
gyógygpedagógus
1074 Huszár u. 1.

Új interaktív
gyermekprodukció,
zenés
bohócjáték
létrehozása,
bemutatása kb.
300 erzsébetvárosi
gyerek számára

1 800 000
 
 

1 200 000
 
 

600 000
 
 

500
 
 

500
 
 

 500
 
 

3
 
 

MAMŰ Társaság
Kult. Egyesület
1071 Bp.
Damjanich u. 39.
Krizbai Sándor

A MaMű
Pincegaléria 2009.
évi
kiállításainak
lebonyolítása
 

1 255 000
 
 

755 000
 
 

500 000
 
 

300
 
 

300
 
 

 300
 
 

4
 

 
 

Keresztény
Értelmiségiek
Szövetsége
1074 Bp. Rózsák
tere 8.
Dr. Osztie Zoltán

2009. évi
közművelődési,
ismeretter-
jesztő programok
lebonyolítása
(egyház,
kereszténység
szerepe
napjainkban)

675 000
 
 
 

270 000
 
 
 

405 000
 
 
 

300
 
 
 

300
 
 
 

 300
 
 
 

5
 
 
 
 

Hardy Bt.
1072 Bp. Akácfa u.
4.
Hardy Olivér
 
 

A/3 -as 3 hajtogatású
Erzsébetváros
térkép képzőművész
"meseszerű"
illusztrálásaival a
nevezetességekről,
vendéglátóhelyekről,
kisebb többnyelvű
szótárral 10e
példányban

1 514 000
 
 
 
 

1 014 000
(saját
bevétel,
reklám,
hirdetés)

 
 

500 000
 
 
 
 

500
 
 
 
 

500
 
 
 
 

 500
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6
 
 
 

Közép Európa
Táncszínház
Egyesület
1071 Bp. Bethlen
tér 3.
Szögi Csaba

2009. évi működés
támogatása
(repertoárbővítés,
kiállítások)
 
 

2 880 000
 
 
 

1 900 000
 
 
 

980 000
 
 
 

500
 
 
 

500
 
 
 

 500
 
 
 

7
 
 
 

Hallássérültek
Rehabilitációjáért
Küzdők
Egyesülete
(HARKE)
1078 Bp. Hernád u.
5. III/3
Mecsné Fullajtár
Ildikó

A Pesti Magyar
Színház ban egy
művészeti előadás
feliratozása,
darab megtekintése
 

1 329
000
 
 
 

995 200
 
 
 

333 800
 
 
 

200
 
 
 

200
 
 
 

 200
 
 
 

8
 
 
 

Dr. Hun Nándor
Egészségileg
Hátrányos
helyzetű Nyugd.
Egy.
1077 Bp.
wesselényi u. 17.
Hallagató
Györgyné

Anyáknapi köszöntő,
erzsébetvárosi
"Évgyűrűk"
nyugdíjas
klub 10 éves
jubileumi ünnepsége

 

 
90 000

 
 

 
30 000

 
 

 
60 000

 
 

 
60
 
 

 
60
 
 

 
 60
 
 

9
 
 
 

Erzsébetvárosiak
Klubja
1077 Wesselényi u.
17.
Dr. Vedres Klára

 

a közösség 2009. évi
működésének
támogatása
(kulturális, eü-i
kirándulások,
lakossági fórumok,
bemutatók,
"Böske Bál"
megrendezése

 
1 050 000

 
 

 
250 000

 
 

 
800 000

 
 

 
600
 
 

 
600
 
 

 
 600
 
 

10
 
 

Réti Árpád
előadóművész
1072 Bp. Akácfa u.
6. IV/5.

 

előadóművészeti
program,
verses, zenés
irodalmi
összeállítások híres
költők műveiből

390 000
 
 

90 000
 
 

300 000
 
 

200
 
 

200
 
 

 200
 
 

11
 
 
 

Mozgássérültek
Bp-i Egy.
Erzsébetvárosi
Szervezete
1072 Bp. Nyár u.
28.II/8.
Herczlné Rohonyi
Olga

2009. évi kulturális
porgramok
megvalósítása,
történelmi
kirándulások
(Nagycenk, Fertőd,
Sopron)

 

871 000
 
 
 

215 000
 
 
 

656 000
 
 
 

355
 
 
 

355
 
 
 

 355
 
 
 

12
 
 
 

Ezüst Hárs
Kulturális
Környezetvédelmi
Egyesület
1077 Bp.
Wesselényi u. 17.
Juhász Lászlóné

kulturális
rendezvények
lebonyolítása ("100
éve született Radnóti
Miklós" ) műsoros
est megrendezése
 

86 600
 
 
 

26 600
 
 
 

60 000
 
 
 

60
 
 
 

60
 
 
 

 60
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13
 
 

Bp. Fasori
Református Egyh.
Közs.
Julianna Ref,. Ált.
Isk.
1071 Bp.
Vársoligeti fasor 7.

Országos Béres
Ferenc
éneklőverseny
megrendezése
 

210 000
 
 

70 000
 
 

140 000
 
 

140
 
 

140
 

 

 140
 
 

14
 
 
 

Jövőnkért-a
Rottenbiller u.
Ált. Isk.
Alapítvány
1071 Rottenbiller u.
43/45.
Varga Márta

néptáncoktatás,
hagyományőrzés
támogatása
 
 

215 000
 
 
 

45 000
 
 
 

170 000
 
 
 

170
 
 
 

170
 
 
 

170 
 
 
 

          Összesen   4000 4000 

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

300/2009. (V.22.) számú határozat:
- A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalt pályázati előirányzatok
sportegyesületek elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság - melléklet szerinti
- javaslatát a kerületi sportegyesületek pályázatra érkezett pályamunkák
Erzsébetváros Önkormányzata 1/2009. (II.16.) számú költségvetési rendeletében
meghatározott 7303 cím “kerületi sportegyesületek támogatása” előirányzat 2 500
eFt eredeti előirányzatból történő támogatására.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. május 22.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési Bizottságához benyújtott
Sport célú (SE, SZÖV, UP) pályázatok összesítő listája

2009. évi Sportegyesületi pályázatok

Ssz Pályázat
jele

Pályázó neve Pályázati cél Kért
támogatás

Javasolt
támogatás e Ft Megjegyzés

1 SE
Állatorvostudományi
SE

Sportszervásárlás 350 000 Ft
 Ad Hoc 250

 
MOSB 250
KT 250

2 SE
BKV Előre SC
Szabadidősport

Nevezési díjak, sporteszköz
és sportszervásárlás

500 000 Ft
 Ad Hoc 500

 
MOSB 500

KT 500

3 SE
Erzsébetvárosi
Sportegyesület

nevezési díj, bírói díjak,
sporteszköz, sportfelszerelés

400 000 Ft

 Ad Hoc 400

 

MOSB 400

KT 400
MOSB
KT

4 SE ELSE
„Évszakköszöntő
Sporthétvégék”

450 000 Ft
 Ad Hoc 400

 MOSB 400
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rendezvénysorozat
támogatása, sportszerek,
sportfelszerelések vásárlására

KT 400
MOSB
KT

5 SE Art - Corner SE
Versenyeztetés költségei,
adminisztrációs és irodai
munka támogatása

450 000 Ft
Ad Hoc 350
MOSB 350
KT 350

6 SE
BKV Technikai és
Tömegsportklubok
Egyesülete

Sporteszközök (darts és
íjászfelszerelések,
légfegyverek, lőszerek)

400 000 Ft

Ad hoc 200
MOSB 200

KT 200

7 SE ÁPISZ SE Működési költségek 150 000 Ft

Ad Hoc 150
MOSB 150
KT

150

8 SE
VII. ker. Labdarúgó
Szövetség

Edzők oktatási és képzési
költségei

300 000 Ft
Ad Hoc

250MOSB
KT

SE
Pályázati
keretösszeg: 2.500.000 Ft

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

301/2009. (V.22.) számú határozat:
- A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalt pályázati előirányzatok
szakszövetségek elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság - melléklet szerinti
- javaslatát a kerületi szakszövetségek pályázatra érkezett pályamunkák
Erzsébetváros Önkormányzata 1/2009. (II.16.) számú költségvetési rendeletében
meghatározott 7303 cím “kerületi szakszövetségek támogatása” előirányzat 500
eFt eredeti előirányzatból történő támogatására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. május 22.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési Bizottságához benyújtott
Sport célú (SE, SZÖV, UP) pályázatok összesítő listája

2009. évi Szövetségi pályázatok

Ssz. Pályázat
jele

Pályázó neve Pályázati cél Kért
támogatás

Javasolt
támogatás e Ft

Megjegyzés

1 SZÖV
Erzsébetvárosi
Természetbarát Szövetség

Működési költségek 300 000 Ft

 Ad Hoc 200

MOSB 200

KT 200
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2 SZÖV
VII. kerületi Labdarúgó
Szövetség

Működési költségek 300000 Ft

Ad Hoc 300

MOSB 300

KT 300

 

SZÖV Pályázati keretösszeg: 500 000 Ft

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.

302/2009. (V.22.) számú határozat:
- A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalt pályázati előirányzatok
utánpótlás elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság - melléklet szerinti
- javaslatát a kerületi utánpótlás pályázatra érkezett pályamunkák Erzsébetváros
Önkormányzata 1/2009. (II.16.) számú költségvetési rendeletében
meghatározott 7303 cím “utánpótlás nevelési programok” 2 500 eFt eredeti
előirányzatból történő támogatására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. május 22.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési Bizottságához benyújtott
Sport célú (SE, SZÖV, UP) pályázatok összesítő listája

2009. évi Utánpótlás pályázatok

Ssz. Pályázat
jele

Pályázó neve Pályázati cél Kért
támogatás

Javasolt
támogatás e Ft Megjegyzés

1 UP
BKV Modellező
Sportegyesület

Eszközök biztosítása,
technikai feltételek
biztosítása

390 000 Ft

 Ad Hoc 390

MOSB 390

KT 390

2 UP BKV Előre SC
Érmek, oklevelek, kupák,
nevezési díjak

500 000 Ft 
 Ad Hoc 500

 
MOSB 500
KT 500

3 UP
Erzsébetvárosi
Sportegyesület

 Sportfelszerelés és
sporteszköz beszerzés,
nevezési díjak

600 000 Ft

Ad Hoc 600

MOSB 600

KT 600

4 UP Art – Corner SE
Versenyeztetés költségei,
sportszer és sporteszköz
vásárlások

700000 Ft

Ad Hoc 700

MOSB 700
KT 700

5 UP
VII. ker.
Labdarúgó
Szövetség

Sportszer,- és eszköz vásárlás 300000 Ft

Ad Hoc 300

MOSB 300

KT 300
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UP
Pályázati
keretösszeg:

2 500 000 Ft

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

303/2009. (V.22.) számú határozat:
- A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalt pályázati előirányzatok
nyári táborok elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság - melléklet szerinti
- javaslatát a nyári táborok pályázatra érkezett pályamunkák Erzsébetváros
Önkormányzata 1/2009. (II.16.) számú költségvetési rendeletében meghatározott
7303 cím “nyári táborok” 8 000 eFt eredeti előirányzatból történő támogatására.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. május 22.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsághoz benyújtott Nyári tábori (T)

és Sport célú (SE, SZÖV, UP) pályázatok összesítő listája

2009. évi nyári táborok

Ssz.
 

Pály.
J. 

Pályázó neve
 

Pályázati cél
 

Kért
támogatás

Össz.
költség

Önerő
%

Létszám
 

Kerületi
tag

Javasolt
támogatás

Ft
 

  T             Ad Hoc 500 e

1   Art-Corner SE Nyári sporttábor 500 000 Ft 1 000 000 Ft 50% 50 102 MOSB 500 e

                  KT 500 e 

  T               Ad Hoc 550 e

2  
Erzsébetvárosi
SE Nyári sporttábor 550 000 Ft 1 500 000 Ft 63% 50 723 MOSB 550 e

                  KT  550 e

  T               Ad Hoc 500 e

3  
Magyar
Vöröskereszt

Hátrányos
helyzetű 500 000 Ft 1 010 000 Ft 50% 50 671 MOSB 500 e

   

VI-VII.
kerületi
Szervezete

gyermekek
táboroztatása

          KT  500 e

  T               Ad Hoc 150 e

4  
SZOGYESZ
Gyermekjóléti

Hátrányos
helyzetű 150 000 Ft 710 000 Ft 79% 24   MOSB 150 e 

    Központ
gyermekek
táboroztatása           KT 150 e 

  T               Ad Hoc 500 e

5  
VII. ker.
Labdarúgó Nyári sporttábor 500 000 Ft 1 000 000 Ft 50% 50   MOSB 500 e

    Szövetség             KT 500 e 
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23. napirendi pont:
Garay téri piac, mint társasház és építőjével szembeni jogi lépések megtételéről
Előterjesztő: Hahn György képviselő, Kecskés Gusztáv képviselő

Gergely József
Vattamány Zsolt képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót.

Vattamány Zsolt
Szeretne frakciószünetet kérni.
Gergely József
10 perc frakciószünetet rendel el.

S z ü n e t

Gergely József
Szünet után megállapítja, hogy az ülés határozatképes, folytatják a munkát.

Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

dr. Kecskés Gusztáv
Képviselő társával abban maradtak, hogy Ő vezeti elő az előterjesztésüket, amely egy
megbeszélésük nyomán egy ötletfelvetés volt, ez szerepel is az előterjesztésükben.
Tárgyalások kezdését irányozza elő, hogy milyen jogi lehetőségek vannak, néhány jogcím
meg van jelölve. Nyilvánvalóan nem csak ezek a jogcímek lehetnének, és arra irányul, hogy
az Önkormányzat két alkalommal körülbelül 200-215 millió forintot invesztált a Garay piac
körüli építkezések rekonstrukciójára. Megkapták a válaszát a Jegyző Asszonynak, aki
észrevételt tett. Ez az észrevétel is nyilván tartalmaz bizonyos jogi és ténybeli elemeket,
ugyanakkor azt gondolja, hogy ilyen rövid idő alatt nem lehetett kimerítően megvizsgálni az
összes lehetséges megoldást. Ezért nem tudja figyelembe venni a jegyzői észrevételt, hanem
annak örülne, ha tovább gondolná az Önkormányzat, hogy hogyan lehet a homlokzat felújítás
esetében 50%-ot visszaigényelni a 200 millióból, hiszen ott, ahogy jegyző asszony is
megjegyzi, nem pótlásként, hanem kiegészítő módon hasznosultak.
A kiegészítés az Ő szempontja szerint már alkalmat jelenthet arra, hogy itt legyen mit
keresniük. A b. pontjában pedig a 215 milliós utca felújítás van, ahol nem eredeti állapotban,
hanem annál jobb minőségűben hozta létre az Önkormányzat a környező utcákat.
Nyilvánvalóan az építkezés során sokat rombolódott ez a környék, tehát az eredeti állapot
visszaállításig terjedő költségek az építőt terhelték volna. Az Önkormányzat nem csak ezt
tette meg, hanem ennél jobb minőségű utat épített, ezért itt is csak a felét jelölték meg, mint
amelyre igényt tartottak az építővel, vagylagosan megjelölve a társasházzal szemben,
amennyiben természetesen elfogadja azt, hogy lehet, hogy a társasház nem a megfelelő alany.
De természetesen ott szerepel az előterjesztésben, hogy vizsgálják meg, hogy milyen
tárgyalásokon lehet eredményt elérni a Pendola HC Kft-vel, függetlenül attól, hogy
időközben esetleg tulajdonváltozások történtek a Garay piac épületén belül. Így kéri a
Képviselő-testületet, hogy ezt a lehetőséget tartsa fenn, és támogassa szavazatával.

Gergely József
A képernyőn látnak egy óriási felkiáltójelet, mely azt jelzi, hogy a Jegyző Asszonynak
törvényességi észrevétele volt. Kéri az Aljegyző Asszonyt, hogy a törvényességi észrevétel
lényegét ismertesse.
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Medgyesi Judit
A törvényességi észrevétel arról szólt, hogy az Önkormányzat valóban támogatást nyújtott a
Garay téri társasházak homlokzatának felújításához, valamint a teret övező közterületek
felújításához is biztosított forrást. Amennyiben bizonyítható, hogy az Önkormányzat
közreműködött az üzletközpont építkezésével összefüggésben keletkezett károk enyhítésében,
és az építtető Pendola Kft. helyreállítási kötelezettségét nem teljesítette, az Önkormányzat az
építtető ellen fordulhat megtérítési igénnyel. A társasházzal szembeni fellépésnek nincs
jogcíme, ezért az esetleges követelés a társasházzal szemben Jegyző Asszony álláspontja
szerint nem érvényesíthető, ennek megfelelően a társasházi költségbe nem beszámítható.

Azt gondolja, hogy mindenkinek a gépén látható a továbbiakban, ez volt a lényege. Ezért nem
írta alá Jegyző Asszony az előterjesztést.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Fedrid Gábor
A Gazdasági Bizottság sem tárgyalásra, sem elfogadásra nem javasolja ezt a napirendet a
Képviselő-testületnek.

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

Prof. Dr. Hahn György
„Tisztelt Képviselő-testület! Én nem tudom, hogy ez miért nyílt ülésre került, tudniillik itt
anyagi kérdésekről van szó, és az anyagi kérdéseket általában zárt ülésen szoktuk rendezni.
Hogyha a Jegyző Asszonynak valami jogi kifogása van az ellen, hogy Önkormányzat kapjon
valakitől pénzt, akkor talán át kellene húzódnia ahhoz a céghez és ott kéne alkalmazást
keresni magának, nem pedig itt főjegyzőt játszani. Szóval Én azt gondolom, hogy ezt a kérdést
nem itt kellett volna megbeszélni, hanem zárt ülésen. A mi igényeink teljesen jogosak
véleményem szerint. Az Önkormányzat jelentős összeget költött arra, hogy a Pendola cégnek a
Garay téri fejlesztését megközelíthessék a lakók. A mai napig probléma van a Garay tér
üzemeltetésével.
Tudjuk jól, hogy a Klauzál téri piacot is részben azért zárták be, hogy a lakók mászkáljanak át
a Garay térre, amire csattanós választ adott az Én körzetem lakossága, mert esze ágában
sincs átmászni a Garay térre, ahol egyébként a piac a földszint alatt helyezkedik el, tehát
rosszul is van tervezve.
Számos hibája van a Garay téri piacnak, de hát erről nem akarok beszélni. A lényeg az, hogy
jelentős összegeket költöttünk erre és még jó, hogy ha itt nullszaldósan kijöttünk volna ebből a
fejlesztésből.”

Gergely József
„Tisztelt képviselő úr! Az a kérésem, hogy a Jegyző Asszonyról legalább annyi tisztelettel
beszéljen, mint amennyit magának elvár! Köszönöm szépen! És Becskei Barbara képviselő
asszony következik.”

Becskei Barbara
Kettő kérdése lenne, az egyik az előterjesztőhöz szólna. Azt szeretné megkérdezni, hogy
miért az összeg felét szeretnék érvényesíteni. Illetve Jegyző Asszonytól szeretné kérdezni,
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hogy miért nincs pontosan a társasházzal szembeni fellépésnek jogcíme?

Ádler György
Úgyis szeretne hozzászólni, mint a körzet képviselője. Úgy érzi, hogy a kezdetektől, a
tervezéstől az átadásig, sőt a mai napig információi vannak, illetve mindenre tudna válaszolni.
Nem mint építtető, hanem mint résztvevő, mielőtt megtámadná valaki. Annyit szeretne
hozzátenni, hogy teljes mértékben egyetért Jegyző Asszonynak a hivatali válaszával, jogi
dolgokkal nem kíván foglalkozni, inkább az előterjesztőkkel szeretne egy pár információt
megosztani. Szívesen megadta volna előtte is, ha igényelték volna.

Az egyik az, hogy az építkezés teljes folyamata alatt rendszeresen tartottak minden hónapban
megbeszéléseket, ahol részt vett Polgármester Úr, Alpolgármester Úr, maga is, az építtető is,
illetve a társasházaknak a közös képviselői, akik a teret körülveszik, és ezeket a problémákat,
az esetleges károkat minden hónapban együttesen megbeszélték, és felvetették, ahol szintén a
Műszaki Iroda részéről is ott voltak. Szeretné megjegyezni, hogy a végén a használatbavételi
engedély része volt ez az úgynevezett hibalista, és csak ennek a teljesítése után kaphatta meg
a használatbavételi engedélyt, ami azt jelentette, hogy a társasházakban okozott kárt az
építtetőnek helyre kellett állítani.
A következő, hogy az üzletházat – így hívják most a régi piacot – körülvevő terület – ugye a
járdaszakasz is – az építtető tulajdona lett az építkezés kezdete előtt. Ezt az építtető felújítatta
az Önkormányzat tervei alapján, díszburkolattal látta el, ma látható ez egy piros színű terület,
ahol nem csak a járdaszakaszt csinálta meg, hanem zöldterületet létesített, szökőkút van,
illetve játszótér is van. Ez a terület magánterület. De ezt most jelenleg átadták az
Önkormányzat részére közterület céljára, a kerületőrség van állandóan ott. Annyit szeretne
elmondani még, hogy a környező házak közműhálózatának helyreállítását is elvégeztette az
építtető, így elvégeztette az elektromos-, a víz- és a gázhálózatnak is a felújítását, és utána
helyreállították az utcákat. Ezeket elvégeztette. A homlokzat már az Önkormányzat területe,
az közterület, a társasházak azok közterületen vannak, azért javasolta maga is, hogy végezzék
el ezt a felújítást.

Fedrid Gábor
Csak a saját véleményét, nem a Bizottságét szeretné kifejteni. Az a helyzet, hogy a törvény
azt írja elő, hogy építkezés esetén a szomszédos telkeken lévő kártérítést az építtetőnek kell
megtéríteni.

Ebben benne van, hogy valamelyik házban történt-e rongálódás vagy nem, a homlokzat
színezése, festése, felújítása, ami már 45 óta elmaradt itt is, mint ahogy a többi részen a
kerületben, az nem tartozik bele, ezt az Önkormányzat vállalta magára, hogy az
Önkormányzat fogja megcsinálni, azért, hogy egy szép környezetben szép házak legyenek.
Ugyanez vonatkozik az úttestre is, tehát az Önkormányzat a társasházaktól nem kérhet
semmit, mert a társasházakkal nem volt szerződés arra, hogy kérni fognak valamit, ha adni
fognak.

Gerenday Ágnes
Szeretné emlékeztetni képviselő társait, hogy annak idején még rendes ülés volt talán és
interpellálhatott, hogy beadott olyan interpellációt, amiben megkérdezte, hogy milyen alapon
fizet az Önkormányzat 200 millió forintot azért, hogy az építtető által tönkretett útszakaszon
helyreállítsák az útfelületeket. Akkor volt valami magyarázat, hogy mert legyen rendben, meg
miegyéb, de hát most újra ez a probléma jön fel például, hogy amit mondott Fedrid Gábor
képviselő társa, ami most egy másik építkezésnél is ugyanígy előjön, vagy Király utca, vagy
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Osváth utca, vagy mondhatná a többit is, hogy igenis hogyha egyszer ott munkagépekkel
tönkreteszi az utat, akkor az az Ő kötelessége, hogy rendbe hozza. És akkor lehet a
társasházak homlokzatának, amik egyébként nem voltak mindannyian annyira rossz
állapotban, hogyha visszaemlékeznek, akik arra jártak már, de tegyék fel, hogy annak a
háznak volt alapvetően érdeke, hogy körülötte szép környezet legyen. Ugyan ezt szokta
mondani az emeletráépítésnél is a társasháznak, hogy emberek gondolkozzanak már azon,
kedves lakótársak, hogy nem az Ő két szép szemükért fognak valamit megcsinálni, hanem az,
aki beruházott és a negyedik emeletet ráteszi a harmadikra, annak érdeke az, hogy eljusson
lifttel hozzá a negyedik emeletre a lakó. Nem nekik csinálja a liftet, persze Ők is fogják
használni, de azért egy komoly összeget levon majd a befektetéséből, és így tovább.
És persze neki jó az, ha valamit csinosít a ház homlokzatán, mert nem egy ronda házban kell
eladnia a negyedik emeleten a lakásokat. Tehát jó volna meggondolni, hogy mi a beruházó
érdeke és mi azé, aki ott egyébként élt, és nem vágyott arra, hogy hosszú ideig legyen ez az
építkezés, mert említette már azt is, hogy borzalmas volt ott végigélni azt a kutakodást,
amivel megcsinálták a mélygarázst és egyebet.

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

Devosa Gábor
Megadja a szót Gergely József alpolgármester úrnak.

Gergely József
Ebben az előterjesztésben szó van arról, hogy a társasházaknak homlokzat-felújítása történt.
Mint tudják az építkezés során amilyen károkozások történtek, azt az építtető kijavította, az
Önkormányzat a társasházak kijavított homlokzatát újította fel az Önkormányzat saját
elhatározásából.
Az építés során természetesen a Garay téri közterület az rongálódott, ezzel szemben az
Önkormányzat nem azt kérte, hogy az eredeti macskaköves, vacak utcát javítsák ki, hanem
saját elhatározásából felújították, a Garay téri társasházak 1-19-ig lakói, meg úgy egyébként a
kerület lakói érdekében. Tehát ez nem az új épület tartozéka. Őszintén szólva nem látja a
jogcímet, amiről az előterjesztés szól.

A harmadik dolog az, hogy vagy a Pendola vagy a társasház ellen indítsanak pert. Az a
javaslata, hogy – az előterjesztő dr. Kecskés Gusztáv képviselő úr mondta, hogy ez egy ötlet –
ezen az ötleten még dolgozzanak. Ha tényleg van olyan jogcím, ami alapján az építtető ellen
kártérítést lehet kérni, akkor azt hozzák vissza a testület elé, tárgyalják meg. Ezt most nem
tudja támogatni.

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

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

Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

dr. Kecskés Gusztáv
Hátulról kezdené akkor, hogy Gergely József alpolgármester úr észrevételére mondaná, hogy
nincs teljesen meggyőződve, hogy a homlokzati repedéseknek a teljes eltűntetése után
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kezdődött meg a felújítás, nyilvánvalóan ezt lehetne külön vizsgálni, hiszem a teljes körű
úgynevezett szomszédos épületekben történő kárba nem csak a belső repedések lakásoknak, a
falainak a rongálása, hanem a homlokzati falaknak is az esetleges károsodása, repedése,
koszolódása is oda tartozik. Itt mondaná el, hogy természetesen ez nem olyan jogi érv, amit
most felsorolna, de azért sose felejtsék el, hogy az az atraktivitás, ahogy felújította az
Önkormányzat a környező házakat, azért ez közvetetten elősegítette azt, hogy a befektető
értékesíteni tudja azt az épületet, mert egészen más egy olyan lakást eladni, amiből kinézek és
rendezett házakat látok magam körül vagy egy olyat, amikor lepusztult, lebombázott részek
vannak.

Így nyilvánvalóan az ott lakók hirtelen egy előnyhöz jutottak, nyilvánvalóan ez által egy
externáljának nevezett előnyhöz jutott, nem tudja, hogy megérdemelten-e a beruházó, hiszen
így könnyebb volt neki értékesíteni. De nem is erre irányult, nem az értékesítéséből származó
vagyoni előnyéből kérnek részesedést, amit elősegítettek azzal, hogy kirittyentették a
környező utcákat, hanem annak a vélelmezése történik, és itt már átmenne arra, amit Becskei
Barbara képviselő asszony kérdezett tőle, hogy abban az esetben az épület felújításoknál, ha
nem tudják kimutatni egészen pontosan házról házra, hogy mennyi az Önkormányzatnak
mennyi pedig esetlegesen az építőnek a munkája, addig vélelmezi a jog az 50%-ot, és az utca
felújításnál pedig azért állított be 50%-ot, mert ahogy Gergely József képviselő társa is
elmondta, tehát alpolgármester úr egyúttal, hogy valóban ott volt egy régi burkolat, ami egy
úgymond a minőségében egy mínuszos irányba módosult az építkezés évei alatt. Ezt lehetett
volna az eredeti állapotába visszaállítani, ami még mindig nem lett volna megfelelő.
Elmondhatná itt, hogy nyilván akkor nem sokan költöztek volna bele, hogyha ugyanaz a
macskaköves környék lett volna belőle, kicsit kipúpozva a beszakadt részeken, tehát ott annak
az egyik fele az eredeti a mínuszból a nullába való visszaérkezés az lett volna a feladata az
építőnek, és a nulla fölötti minőségi beruházás az az Önkormányzatnak költsége, így jön ki
ott is az 50%.
Gerenday Ágnes képviselő társa és frakciótársa nagyon jól mutatott rá arra, hogy ez nem egy
egyedi eset. Éppen azért hozták ide a Képviselő-testület elé Prof. Dr. Hahn György képviselő
társával, hiszen Ő a Király utcában is láthatta, a Dob utcában is láthatják. A Király utcában
egy felújítás utáni rongálásnak a nyomait láthatják, amikor végigmentek rajta, egy
díszburkolaton, a Dob utcában meg azt láthatják, hogy a folyamatos építkezések során a
beszakadnak a járda közeli helyek. Az Önkormányzat ezeket a károkozásokat soha nem
érvényesíti.
Van, ahol több építő van, a Garay téren igazából megfogható, hogy ki volt az építő, tehát egy
építő van, ezért sokkal könnyebb ezt az utcákon, az Önkormányzat által fenntartott utcákon –
mondjuk a Király utca az pont nem ilyen, az egy közös beruházás volt – ezt visszakérni
legalább részben.
Fedrid Gábor képviselő társa mondat, hogy a szomszédos telek. Azt hiszi, hogy itt az ráadásul
a probléma, hogy az Önkormányzat egyedüli szomszéd a közterülettel. Tehát úgy van
lehatárolva a Garay piac, hogy az egyetlen egy szomszédos telke az maga a közterületen
végigfutó környező utca. Igazából a házak eléggé el voltak zárva attól, hogy közvetlen
szomszédként jogot érvényesítsenek. Nyilván közvetett károsodást bizonyítási eljárással lehet,
ezt a házaktól nem várhatják el, ezt egy önkormányzat esetlegesen, hogyha átgondolja,
megteheti.
Egyetért Gergely József alpolgármester úrral, mikor rámutatott arra, hogy itt egy ötletről van
szó, épp ezért várta volna, hogy módosító indítványokkal kipofozzák az ötletét, illetve azt az
ötletet, amit Prof. Dr. Hahn György képviselő társával konzultáltak, hiszen ez a módja meg
lett volna arra, hogy továbbgondolásra alkalmas legyen. Azt gondolja, hogy miután arról szól
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az előterjesztés, hogy az Önkormányzat kezdjen tárgyalásokat, ebbe a tárgyalásokba minden
szürkeállományát be lehet az Önkormányzat hivatali épületének csatornázni, s ugyan így a
többi képviselőnek is, ha később van javaslata, akkor eljuttathatja a tárgyaló Önkormányzatot
képviselő delegációhoz. Ezért kéri támogatást.
A módosító indítványát, miután észrevette, hogy szerepel benne az összeg felének erejéig,
ezért fölöslegesen tette bele, hogy az összeg felének erejéig nyújt be módosítót a közös
előterjesztésük, úgyhogy azt visszavonja. Így befogadni vagy nem befogadni sem szükséges.
Kéri, hogy szavazzanak a határozati előterjesztésről.

Gergely József
Prof. Dr. Hahn György képviselő úrnak nem tud szót adni, mert a két előterjesztő közül csak
az egyik kaphat szót.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 10 igen 5 nem 5 tartózkodás.

304/2009. (V.22.) számú határozat:
- Garay téri piac, mint társasház és építőjével szembeni jogi lépések megtételéről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el a Garay téri piac, mint társasház és építőjével szembeni
jogi lépések megtételéről szóló előterjesztés határozati javaslatát az alábbiak
szerint:

“Határozati javaslat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Garay téren megépült társasház esetében a közös költség
beszámítása a társasház építőjével szemben jogalap nélküli gazdagodás jogcímén
az alábbi összegek felének erejéig vagyoni igényét bejelenti és felkéri a
polgármestert, kezdjen tárgyalásokat Pendola HC Kft-vel, illetve az üzemeltető
Garay Zrt-vel a költségek beszámításáról.
A.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Pendola HC
Kft. helyett az építkezés által okozott statikai hibák kijavítása miatt statikai és
homlokzat felújítást végeztetett 202/2006 (04.28) határozatával a 2006. évi
költségvetés 6501 Társasházak felújításához támogatás és kölcsön" előirányzatot
megemelve 200 millió Ft erejéig.
B.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Pendola HC
Kft. helyett az építkezés során okozott környező útburkolati hibákat kijavíttatta a
32/2007.(02.07) határozatával, biztosítva a Garay teret övező utcák felújításának
megvalósításához szükséges 215.000 e. Ft. fedezetet a 2007. évi költségvetésben.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal”

24. napirendi pont:
A Klauzál téri szabadpiacról szóló határozat visszavonása
Előterjesztő: Hahn György képviselő, Bolesza Emőke képviselő



84/91

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Prof. Dr. Hahn György
Először még egy mondatot szeretne az előzőhöz, mert azt nem sikerült elmondania több
okból. Emlékeztetné talán az Alpolgármester Urat a saját körzetében a Kazinczy utcában az
UPC mikor feltörte a járdákat és azt csinálta, hogy attól kezdve a víz nem az úttest felé,
hanem a házak felé folyik, mert a járdákat úgy alakították ki, hogy azok nem az úttest, hanem
a házak felé engedik le a vizet.
Ezekben a dolgokban előbb utóbb valamit lépni kellene. Abban az időben Hess Ferencné
ugye azt javasolta, hogy majd a UPC ezt helyre fogja állítani, had ne mondja, hogy Ő volt a
Műszaki Iroda vezetője, semmit nem csinált ebben az ügyben, hanem hagyta Őket elvonulni
innen.
Rátér a jelenlegi előterjesztésükre. Az a helyzet, hogy egy fél évvel ezelőtt ugye bezárásra
került a Klauzál téri piac, méghozzá délelőtt fél 11-kor, amikor már az árusok egyik fele
eladta az áruját, a másik felét meg vihette haza. Úgyhogy ezt a helyzetet valahogy rendezni
kell. Volt egy javaslatuk 2008. november 18-án, amit a Képviselő-testület elfogadott, hogy a
Klauzál tér helyett a Kisdiófa utca 4. szám alatt fogják megnyitni a piacot. Azóta különböző
torpedók következtében ezt nem sikerült végrehajtani. Kitalálták, hogy 9 millió forint kell
ehhez a játékhoz, menjenek különben is Garay térre a szegény öregek. Mindebből nem lett
semmi, mert senki nem hajlandó átmászni a Garay téri piacra, aki a Klauzál tér környékén
lakik. Ezért azt a javaslatot terjesztenék elő, hogy az eredeti helyén alakítsák ki, hogy a
Klauzál téri piacot ott, ahol eddig is volt, de a Zacsek nélkül alakítsák ki tekintettel arra, hogy
se mélygarázs nem létesül, se a csarnok nem települ ki a tér területére. Két lehetőség van, az
egyik, hogy a régi helyén alakítsák ki a piacot, a másik pedig az, hogy ott, ahol minden egyéb
követelmény tehát az, hogy föl legyen betonozva az úttest, vagy legalábbis az a rész, ahol a
piac elhelyezkedik, valamint az, hogy víz legyen és WC legyen, ez a Csányi utca 6-ban is
megvan, a Kisdiófa 4-ben pedig ki kellene alakítani, bár ott is meg lehet ezt csinálni, de ugye
az elmúlt fél év kevés volt ahhoz, itt valamit is csináljanak. Ott van egyébként víz, ott is van
fedett hely, mind a két helyen a Csányi 6-ban is meg a Kisdiófa 4-ben is. Azt javasolják, hogy
ebből a két variációból, tehát a Csányi 6-ból és a piac előtti területből döntse el az
Önkormányzat, hogy melyiket valósítsa meg. Azt javasolják, hogy a piac előtti területen, a
régi helyén alakuljon vissza a piac.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Fedrid Gábor
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

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

Becskei Barbara
Szeretné jelezni, hogy nagyon is egyetért az „A” verzióval, és köszöni képviselő társainak,
hogy ezt napirendre tűzték. Maga is mindig ezen a piacon vásárolt és hatalmas csalódás volt,
amikor ez bezárt, illetve nagyon sok lakó jelezte felé, hogy ott vásároltak és a Garay téri piac
számukra megközelíthetetlen és messze van, mert már nagyon idősek. Továbbá a
kistermelőknek is ez egy jó lehetőség.
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Simon Péter
Nagyon örül, hogy végre most egy olyan előterjesztést tárgyal a Képviselő-testület, amely a
kerület lakóinak napi életéről szól, és valamelyest segíti és könnyebbíti a napi életüket.
Javasolja a támogatást.

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

Devosa Gábor
Megadja a szót Gergely József alpolgármester úrnak

Gergely József
Az elmúlt év őszén, amikor kiderült, hogy a Klauzál téri csarnok előtt szabálytalan
körülmények között és engedély nélkül, közterület-használati engedély nélkül is működik egy
piac, ekkor került sor a bezárásra. Tekintettel arra, hogy a csarnok felújítását a bérlője nem
kezdte el ebben az évben és ennek nem is tudják határidejét, továbbá, hogy az oda tervezett
mélygarázs is későbbi időszakra lett halasztva, így annak nincs akadálya, hogy ne máshová
helyezzék át a piacot több millió forintért, hanem itt legyen a Klauzál tér 11. előtt. Ennek az
engedélyezési eljárása elkezdődött. Jövő héten a Gazdasági Bizottság elé kerül az az
előterjesztés, amelyik a piac létesítéséről, illetve az ottani díjszabásról szól.

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

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

Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Prof. Dr. Hahn György
Köszöni szépen a hozzászólásokat. Úgy látja, hogy mindenki támogatja azt, hogy kerüljön
vissza a piac oda, ahol volt. Maga is ezt találja a legjobb megoldásnak. A Csányi 6. csak egy
ilyen ötlet lenne, ugyanúgy, mint a Kisdiófa 4., hogy mégis lehessen ott a környéken
vásárolni. Maga is azt kéri a Képviselő-testülettől, hogy az „A” változatot fogadják akkor el.
Gergely József
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat „A” változatát, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

305/2009. (V.22.) számú határozat:
- A Klauzál téri szabadpiacról szóló határozat visszavonásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az 522/2008. (XI.19.) számú határozatát visszavonja és a
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csarnok előtti régebbi helyére, de az Önkormányzat üzemeltetésében helyezi ki a
piacot.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Az elfogadott határozat alapján megállapítja, hogy az eredeti határozati javaslat „B”
változatának szavazásra tétele okafogyottá vált.

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

25. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2009. évi költségvetési
előirányzatainak április 1.- május 8. közötti időszak előirányzat változásai
Előterjesztő: Hunvald György polgármester helyett Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

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

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

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

Az előterjesztéshez módosító indítványok érkeztek Puskás Attila Sándor és Vajda Gábor
képviselő urak, valamint dr. Kecskés Gusztáv képviselő úr részéről, melyeket az előterjesztő
elfogadott.

Szavazásra teszi fel az elfogadott módosító indítványokat, melyek elfogadásához egyszerű
szavazattöbbség szükséges.

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

306/2009. (V.22.) számú határozat:
- Elfogadott módosító indítványokról a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
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Önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatainak április 1.- május 8. közötti
időszak előirányzat változásairól szóló előterjesztés határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott – a benyújtott módosító
indítványokat a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat
2009. évi költségvetési előirányzatainak április 1.- május 8. közötti időszak
előirányzat változásairól szóló előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak
szerint:

Puskás Attila Sándor, Vajda Gábor

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2009. évi
költségvetésről szóló 01/2009.(II.16.) rendelet 5. számú melléklete 5203 címsoron
(Településtisztasági és közterületi feladatok között) szereplő tételek közé új
feladatként kerül “a kerület takarítása nyári és őszi időszakban” sor, 25 000 Ezer
forint keretösszeggel, illetve a 9404 címsoron szereplő “Kultúra utcája”
keretösszegét tartalék keret létrehozásával 15 000 Ezer forinttal emeli.
A módosítás forrásaként Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2009. évi költségvetésről szóló 01/2009.(II.16.) rendeletben
szereplő 5401 címsoron az ERVA Zrt. kiadásai között szereplő 40 000 Ezer
forintos összeg a Garay piac hirdetési költségei között.

Kecskés Gusztáv

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2009. évi
költségvetésről szóló 01/2009.(II.16.) rendelet 5. számú melléklete 5203 címsoron
(Településtisztasági és közterületi feladatok között) szereplő tételek közé új
feladatként kerül “grafiti mentesítés, illegális plakátok eltávolítása” soron 8 000
Ezer forint keretösszeggel. Ennek forrásaként a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésről szóló 01/2009.(II.16.)
rendelet kiadási oldal 2202-es címsoron az Erzsébetvárosi Közösségi Ház
támogatásai között szereplő 20 000 Ezer forint “Zenestúdió kialakítása” 12 000
Ezer forintra való csökkentésével.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, az elfogadott módosító
indítvánnyal együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 3 tartózkodás.

307/2009. (V.22.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2009. évi költségvetési
előirányzatainak április 1.- május 8. közötti időszak előirányzat változásairól -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
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1.) elfogadja a költségvetési előirányzatok 2009. április 1. - május 8. közötti
időszakban történt változásait, jóváhagyja a feltüntetett előirányzat-
módosításokat, az alábbi elfogadott módosító indítványokkal együtt:

a.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2009. évi
költségvetésről szóló 01/2009.(II.16.) rendelet 5. számú melléklete 5203
címsoron (Településtisztasági és közterületi feladatok között) szereplő tételek
közé új feladatként kerül “a kerület takarítása nyári és őszi időszakban” sor,
25 000 Ezer forint keretösszeggel, illetve a 9404 címsoron szereplő “Kultúra
utcája” keretösszegét tartalék keret létrehozásával 15 000 Ezer forinttal emeli.
A módosítás forrásaként Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2009. évi költségvetésről szóló 01/2009.(II.16.) rendeletben
szereplő 5401 címsoron az ERVA Zrt. kiadásai között szereplő 40 000 Ezer
forintos összeg a Garay piac hirdetési költségei között.

b.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2009. évi
költségvetésről szóló 01/2009.(II.16.) rendelet 5. számú melléklete 5203
címsoron (Településtisztasági és közterületi feladatok között) szereplő tételek
közé új feladatként kerül “grafiti mentesítés, illegális plakátok eltávolítása”
soron 8 000 Ezer forint keretösszeggel. Ennek forrásaként a Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésről szóló
01/2009.(II.16.) rendelet kiadási oldal 2202-es címsoron az Erzsébetvárosi
Közösségi Ház támogatásai között szereplő 20 000 Ezer forint “Zenestúdió
kialakítása” 12 000 Ezer forintra való csökkentésével.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

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

26. napirendi pont:
Tájékoztató a szociális ágazat és az egészségügyi szolgálat 2008. évi munkájáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Koromzay Annamária
A szociális tájékoztatót minden évben a Képviselő-testület elé terjesztik. Ezt a munkát úgy
értékeljék, hogy az előző évben a szociális törvény folyamatos változásai közben nagyon
megnehezítette a szociális intézmények munkáját. Kéri képviselő társait, hogy fogadják el a
tájékoztatót.
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Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

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

dr. Kecskés Gusztáv
Az előző napirendi pontnál ugye elfogadták a módosító indítványt, ezért nem tudtak érvelni
mellette. Pedig szerették volna elmondani – de hát így még jobb, nyilván –, hogy a módosító
indítványt, amit benyújtott a SZEM-KDNP Frakció, Vajda Gábor és Puskás Attila Sándor
képviselő társaival együtt az egyik része arra irányult – és ezt nyilván most a TV nézőknek
mondja –, hogy van egy javaslatuk, ami arról szól, hogy az iskolások ne az utcán legyenek,
hanem stúdióban zenéljenek. Ott úgy ítélték meg, hogy a tervezett költségekből 8 millió
forintot le lehet csípni abból a célból, hogy a graffitik eltűnjenek és már most az EP kampány
mellett megtörténtek, hogy nem legális helyeken megjelentek plakátok, amelyeknek az
eltávolítása szintén indokolt a kerület érdekében és a kinézete érdekében. Ugyanígy a kerület
élhetőbbé tételét szolgálná, hogy nagyon jó, hogy Erzsébetvárosban van tavaszi és őszi
nagytakarítás, de mint ahogyan rámutatott az előterjesztésben Puskás Attila Sándor képviselő
társa a melegben és bűzölgésben, tehát a nyári hónapokban különösen elviselhetetlenné tud
válni a környezet piszkossága. Tehát folyamatos takarítást, nem csak tavaszi és őszi, hanem
locsolással egybekötött takarítást kell Erzsébetvárosban a legmelegebb és ezáltal vélhetően a
legbűzölgőbb hónapokban elkövetni. És erre irányult egy átcsoportosítás. Aki támogatta,
annak köszönik, aki nem, annak nem köszönik.

Becskei Barbara
Ehhez a napirendhez szeretne szólni. Ahogy Vattamány Zsolt képviselő társa is elmondta pár
napirenddel ezelőtt a kritikák mellett a jól elvégzett munkát azt meg kell köszönni. Ezúton
szeretné megköszönni a szociális ágazat és Egészségügy Szolgálat munkáját. Mindig nagy
örömmel veszik a jól elvégzett munkát.

Gerenday Ágnes
A sok hasznos, áldozatos munka mellett azért volna két kérdése a beszámolót végigolvasván
szúrta a szemét két ügy. A Király utca 97-es gondozó központot igen komoly pénzért
felújították. Hogy lehet az, hogy 1 millió forintot kellett karbantartásra, víz-, fűtési
berendezések karbantartására fordítani? Az valahogy kifelejtődött a felújításból?
A másik az, hogy látja, hogy a Rózsa utca 3-ban valami tevékenység van, holott úgy
emlékszik, arról szól a határozat annak idején, hogy a Király utca 97-be költöződik át a Rózsa
utca 3-nak a tevékenysége is. Pont azért, mert az érdeklődés hiányában talán sok volt ez a két
intézmény és ezek után a Rózsa utca 3. tulajdonképpen úgy értette, hogy az bezár, tehát nem
fog működni ezek után. Ezek után találja ezt ebben a beszámolóban, hogy ugyan nem akarják
használni, de mégis burkolást, mázolást, zuhanyzó kialakítást, mintegy 3,7 millió forintért
költöttek erre a Rózsa utca 3. helyiségre. Nem tudja, biztos valami információ hiányában van,
de nem érti, hogy ha valamit be akarnak zárni és szeretnék, hogy egy másik helyen
összpontosuljon az ellátás, akkor miért költöttek zuhanyozóra és egyebekre.

Solymári Gabriella
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Bár a felvetett kérdésekre maga is tudna válaszolni, de ezt meghagyja az előterjesztőnek.
Viszont megragadná az alkalmat, hogy akkor ennek az intézménynek a dolgozóinak is
megköszönné az egész éves áldozatos munkájukat, tehát mind a szociális ágazatban dolgozó
munkatársakra gondol, mind pedig az Egészségügyi Szolgálat és az egészségügyi ágazatban
dolgozó munkatársak munkáját nagyon szépen köszöni a Bizottság valamennyi tagja nevében.

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

Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.
Koromzay Annamária
Úgy gondolja, hogy Gerenday Ágnesnek kell válaszolnia. Valóban a Király utca 97-re pénz
kellett költeniük, ugyanis a karácsonyi koszorú kigyulladt és ennek következtében felújítási
munkákat kellett végezni és ez került ennyibe. Véletlenül a pulton felejtették az úgy tűnt,
hogy elfújt és nem égő koszorút, de ez mégis lángra lobbant.
A Rózsa utca 3-at nem szándékoztak bezárni, ott valóban folyik nyugdíjas tevékenység, nem
tipikus klubélet zajlik, hanem itt rendeztek néhány olyan számítógépes oktatást, tanfolyamot,
és ezen kívül működik továbbra is, mint nyugdíjas klub.

Gergely József
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

308/2009. (V.22.) számú határozat:
- A szociális ágazat és az egészségügyi szolgálat 2008. évi munkájáról szóló
tájékoztatóról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a szociális ágazat és az egészségügyi szolgálat 2008. évi
munkájáról szóló tájékoztatót.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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 nyilvános ülését 12 óra 10 perckor lezárja. A Képviselő-testület szünet
nélkül zárt ülés keretében folytatja a munkáját.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:

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

28.) A "Kultúra Utcája" projekttel kapcsolatos döntések, az Erzsébetváros Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének átruházása és társasági
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szerződésének módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

29.) Intézményvezetői pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 309-től - 334-ig

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György polgármester helyett
címzetes főjegyző Gergely József alpolgármester


