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Iktatószám: KI/66523-9/2010/XV.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. október 16-án 10 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

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

Jelen vannak: Vattamány Zsolt polgármester

Bartusné Benedek Barbara, Benedek Zsolt, Gergely József, Juhász Gábor, Kismarty Anna, dr.

Kispál Tibor, Megyesi Mózes, Moldován László, Molnár István, Nagy Marianna, Ripka András,

Stummer János (érkezett: 10 óra 10 perckor), Szikszai Zsolt, Tímár László, Wencz Miklós

képviselők

Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Farkas Ferenc, Hollósi Géza, Németh Márta, dr. Saáry Tibor,

dr. Szász Eleonóra irodavezetők

Távol maradt: Puskás Attila Sándor képviselők

Az ülést vezette: Vattamány Zsolt polgármester és Szikszai Zsolt alpolgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia és Mogyorósi-Filep Szilvia

Vattamány Zsolt
Köszönti a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, vendégeket és mindenkit, aki az
Erzsébetvárosi Televízión keresztül kíséri figyelemmel a munkát.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 16-i rendkívüli ülését
megnyitja. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy jelen van 15 fő, az ülés
határozatképes. Puskás Attila Sándor képviselő úr jelezte, hogy technikai probléma miatt, ami az
autóját érte, nem tud jelen lenni.

A képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatát a mai ülés napirendjére. Kéri a tisztelt
képviselőket, hogy szavazzák meg a napirendi javaslatot.

Megállapítja, hogy a napirendi pontokhoz módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel a meghívó szerint kiküldött eredeti napirendi pontokat, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 0 nem 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

414/2010. (X.16.) számú határozat:

- Napirendi pontok elfogadásáról -

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott)

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 ...../2010. (.......) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII.

kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és

Működési Szabályzatáról szóló 6/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

2.)Gyümölcsellátás biztosítása az oktatási és nevelési intézményekbe járó gyermekek

és tanulók részére, illetve a fűtéstámogatási rendszer átdolgozása

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Zárt ülés keretében:

3.)Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete

bizottságainak tagjainak megválasztása, továbbá a tanácsnokok és a fővárosi

küldött megválasztása

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

4.)Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete

által delegált felügyelő bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása, az

Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak

visszahívása és új tagok megválasztása

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

5.) Szociális ügyekben I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt
A napirendi pontok elfogadását követően áttérünk a napirendi pontok tárgyalására. Mivel a
napirendi pontok előterjesztője én vagyok, így átadom az ülés vezetési jogát Szikszai Zsolt
alpolgármester úrnak.
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1. napirendi pont:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2010. (.......) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztője: Vattamány Zsolt polgármester

Szikszai Zsolt
Üdvözli a Képviselő-testület tagjait, és minden jelenlévőt. Megadja a szót az előterjesztőnek
szóbeli kiegészítésre.

Vattamány Zsolt
A 2010. október 3-án megtartott választás következtében létrejött testület új szabályozás, illetve a
korábbiak módosítását teszik szükségessé. A módosítást indokolja továbbá az is, hogy az elmúlt
időszakban mind az önkormányzati törvény, mind pedig a Fővárosi Közigazgatási Hivatal nevét
és tevékenységét szabályozó jogszabályok megváltoztak. A jelen előterjesztés mellékletét képező
rendelet-módosítás újra meghatározza a bizottsági struktúrát. A jövőben három bizottság kezdi
meg működését. Név szerint: Városüzemeltetési Bizottság, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság, valamint a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság. Átalakításra kerül a
tanácsnoki rendszer is. Az épített örökség védelme, az ifjúságpolitika, az emberi jogok, a
kultúrpolitika, valamint a szociális és az egészségügyi terület kap kiemelt figyelmet.
Az Önkormányzati törvény 34. §-a 2010. október 4. napjától lehetőséget ad arra, hogy a
képviselő-testület olyan alpolgármestert válasszon, aki nem tagja a Képviselő-testületnek. A
megválasztására és a jogállására ugyanazon szabályok érvényesek, mint a képviselő-testület
tagjaiból megválasztott alpolgármesterekre. Tekintettel azonban a jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009. (XII.14.) IRM rendelet által meghatározott alapelvekre, a rendelet módosításában az
Önkormányzati törvény vonatkozó rendelkezéseire csak hivatkozás történik.
Ugyancsak a jogszabály-szerkesztési elvek indokolják a mellékletek számának, címének és
tartalmának újbóli kiadását is. Kéri a tisztelt Testületet, hogy a fentiek alapján fogadja el a
rendelet-tervezetet.

Szikszai Zsolt
A napirend felett megnyitja a vitát. Megadja a szót Gergely József képviselő úrnak.

Gergely József
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításában van egy igen meglepő módosító indítvány,
amit Ripka András képviselő úr nyújtott be. Ez arról szól, hogy a továbbiakban csak egy jelölő
szervezet által indított képviselők alkothatnak frakciót. Ez egy jelentős korlátozást jelent, úgy
látja, hogy a FIDESZ Frakciót nagyon zavarja az, hogy rajtuk kívül még egy frakció létrejöhetne
a Képviselő-testületben. Úgyhogy ezt a módosítást, ezt nem lehet támogatni. Úgy gondolja, hogy
nem olvasták a nemzeti együttműködésről szóló politikai nyilatkozatot, az nem különböző
képviselők kizárásáról szól, hanem együttműködésről.

Szikszai Zsolt
Mivel nincs több hozzászóló a napirend feletti vitát lezárja. Megállapítja, hogy az előterjesztő
nem kíván válaszolni.
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Megállapítja, hogy az előterjesztéshez három módosító indítvány érkezett. Két módosító
indítvány érkezett a rendelettervezethez:
Az egyik módosító indítvány a következő:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Az SZMSZ beterjesztett módosításával megalakításra kerülnek a képviselő-testület bizottságai.
Azonban annak érdekében, hogy ezen bizottságok a működésüket azonnal elkezdhessék, szükség
van a hatáskörök meghatározására is. Jelenleg a hatásköröket az önkormányzat rendeletei
határozzák meg. Ezen rendeletek felülvizsgálata megkezdődik, de addig szükséges meghatározni a
jelenlegi struktúra alapján azon bizottságokat, amelyek a korábbi nevesített bizottságok helyett
gyakorolják a számukra a rendeletben meghatározott hatásköröket.
Javaslom, hogy a fentiek alapján a rendelet-módosítás 14. §-a az alábbi (3) bekezdéssel
egészüljön ki:
(3) Jelen rendelet hatályba lépését követően ahol önkormányzati rendelet Pénzügyi Bizottságot,
Kerületfejlesztési Bizottságot, Gazdasági Bizottságot nevesít ott Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottságot, ahol Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottságot nevesít ott Városüzemeltetési
Bizottságot, ahol Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságot vagy Szociális és Egészségügyi
Bizottságot nevesít ott Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságot kell érteni.
Kérem, a T. Testületet, hogy fogadják el módosító javaslatomat.”

Megállapítja, hogy az indítványt tevő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Szavazásra teszi fel az előterjesztő által tett módosító indítványt, mely a rendelettervezetre
vonatkozik, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 0 nem 2 tartózkodás, 0 nem szavazott.

415/2010. (X.16.) számú határozat:
- Vattamány Zsolt módosító indítványáról a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításához -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az előterjesztő által tett módosító indítványt a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításához az
alábbiak szerint:

A rendelet-módosítás 14. §-a az alábbi (3) bekezdéssel kiegészül:
(3) Jelen rendelet hatályba lépését követően ahol önkormányzati rendelet Pénzügyi
Bizottságot, Kerületfejlesztési Bizottságot, Gazdasági Bizottságot nevesít ott
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, ahol Közrendvédelmi és
Környezetvédelmi Bizottságot nevesít ott Városüzemeltetési Bizottságot, ahol
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságot vagy Szociális és Egészségügyi
Bizottságot nevesít ott Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságot kell érteni.
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Szikszai Zsolt
A rendelet-tervezetre vonatkozó másik módosító indítványt Ripka András képviselő úr nyújtotta

be. Megállapítja, hogy az indítványt tevő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdezi az

előterjesztőt, hogy elfogadja-e a módosító indítványt.

Vattamány Zsolt
„Előterjesztőként elfogadom.”

Szikszai Zsolt
Szavazásra teszi fel Ripka András képviselő úr által tett – az előterjesztő által elfogadott –
módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő.
A szavazás eredménye 11 igen 4 nem 1 tartózkodás, 0 nem szavazott.

416/2010. (X.16.) számú határozat:
- Ripka András módosító indítványáról a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításához -
(11 igen, 4 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja Ripka András képviselő úr által tett – az előterjesztő által elfogadott –
módosító indítványt a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2000. (V.22.)
önkormányzati rendelet módosításához az alábbiak szerint:

Javasolom, hogy a rendelet egészüljön ki az alábbi 2/A. § - al:
Az R. 35. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:
Az egy jelölő szervezet által indított és mandátumot szerzett képviselők tevékenységük
összehangolására képviselő csoportot (frakciót) hozhatnak létre.

Szikszai Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott rendelet-tervezetet, az elfogadott módosító
indítványokkal együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő.
A szavazás eredménye 12 igen 2 nem 2 tartózkodás, 0 nem szavazott.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010.
(X.16.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2000. (V.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

Szikszai Zsolt
A harmadik módosító indítvány a rendelettervezet előterjesztését egészíti ki, melyet szintén az
előterjesztő nyújtott be.

Megállapítja, hogy az indítványt tevő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Szavazásra teszi fel az előterjesztő által tett módosító indítványt, mely a rendelettervezet
előterjesztésére vonatkozik, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 1 nem 2 tartózkodás, 0 nem szavazott.

417/2010. (X.16.) számú határozat:
- Vattamány Zsolt módosító indítványáról a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításához -
(13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az előterjesztő által tett módosító indítványt a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításához az
alábbiak szerint:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy megalakítja a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 33/2009. (XII. 18.) önkormányzati
rendeletének 12. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a „7203 Központilag
kezelt pályázati önrész és előfinanszírozás” címen tervezett céltartalék
felhasználására javaslattevő ad hoc bizottságot, melynek létszámát 3 főben határozza
meg. Az ad hoc bizottság tagjai az alpolgármesterek munkamegosztása alapján a
gazdasági-pénzügyi területért felelős alpolgármester, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság és a Városüzemeltetési Bizottság elnöke.

2. napirendi pont:

Gyümölcsellátás biztosítása az oktatási és nevelési intézményekbe járó gyermekek és
tanulók részére, illetve a fűtéstámogatási rendszer átdolgozása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Szikszai Zsolt
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.
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Vattamány Zsolt
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a nevelési-
oktatási intézményekbe járó gyermekek és tanulók részére biztosított térítésmentes, illetve
kedvezményes juttatásokról szóló 1/2002. (I. 25.) önkormányzati rendelete alapján 2010. február
1-ig az oktatási és nevelési intézményekbe járó gyermekek és tanulók részére az étkezés
kiegészítéseként heti két alkalommal gyümölcsöt kaptak.
2010. február 1-től ezen juttatási forma megszüntetésre került. Javaslom, hogy egyelőre
ideiglenes jelleggel, 2010. november, december hónapokra kerüljön visszaállításra a
gyümölcsellátás az oktatási intézményekbe járó gyermekek és tanulók részére, étkezés
kiegészítéseként heti két alkalommal. A juttatási forma 2 hónapra történő biztosításának
maximum költsége 8.000.000.-Ft.
Az önkormányzati hatáskörbe tartozó fűtési kiadások csökkentését (is) szolgáló ellátási formák
közé tartozik a villanyfűtéssel rendelkezők számára a fűtési hozzájárulás, illetve a gáz- és
villanyfűtéssel rendelkezők számára a helyi lakásfenntartási támogatás. Mindkettő szociális
rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, rendszerüket a szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló 19/2000.(VI.16.) számú önkormányzati rendelet szabályozza. Itt a határozati javaslat a
következő: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy azt a rendeletet, amit az imént is említettem felülvizsgálja és kibővíti. A Képviselő-
testület felkéri a Polgármestert, hogy 30 napon belül a támogatási rendszer átdolgozásáról szóló
javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassák javaslatunkat.”

Szikszai Zsolt
A napirend felett megnyitja a vitát. Megadja a szót Gergely József képviselő úrnak.

Gergely József
„Köszönöm a szót alpolgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület! Az óvodás és iskolás gyerekek
gyümölccsel való ellátása az egy nagyon dicséretes dolog, csak a 8 millió forintos keretösszeget
kellene átgondolni. A Wesselényi utcában a zöldségesnél 145 forint egy kiló jonatán alma.
Hogyha ezt a 8 millió forintot két hónapra akarjuk felhasználni, akkor ez azt jelenti, hogy minden
alkalommal 1-1 kg gyümölcsöt kap egy gyerek. Nem hiszem, hogy ennyit meg tudnak enni. De
természetesen semmi akadálya nincs annak, hogy mondjuk, ennek a keretösszegnek a harmadát
használják föl és akkor mindenkinek jut elegendő. Köszönöm.”

dr. Kispál Tibor
„Köszönöm szépen a szót alpolgármester úr. Az előterjesztésnek van egy másik, ám témájában
eléggé eltérő része. Ez a fűtéstámogatás. Én örömmel látom azt, hogy az előterjesztő beidézte a
jelenleg érvényben lévő fűtéstámogatási rendszert és ennek a működési feltételeit. Azonban nem
derül ki számomra az előterjesztésből, hogy pontosan mi is a szándéka az előterjesztőnek ezzel a
rendelettel, megszűntetni vagy bővíteni szeretné-e. Ha viszont arra kér felhatalmazást, hogy a
rendeletet 30 napon belül módosítja, ahhoz meg nem kellene testületi felhatalmazás, hiszen a
Képviselő-testület bármelyik tagjának és a polgármester úrnak is jogában áll egy ilyen rendeletet
bármikor előkészíteni és azt módosításra benyújtani. Kérdezem, hogy miért is van akkor itt ez az
előterjesztés?”



8

Szikszai Zsolt
Köszöni a hozzászólásokat. Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Vattamány Zsolt
„Köszönöm. Két észrevétel érkezett az előterjesztéshez. Gergely József úr azt mondta, hogy a 8
millió forint talán sok lesz, elképzelhető, hogy igaza van. Úgy szól az előterjesztés, hogy
maximum 8 millió forint, ha kihozható háromból, akkor háromból hozzuk ki, hogyha nyolc kell
hozzá, akkor nyolcból hozzuk ki. Dr. Kispál Tibornak azt tudom válaszolni, hogy nem kívánjuk
megszűntetni, a határozati javaslat éppen arról szól, hogy kibővíteni kívánjuk. Növelni kívánjuk
az összeget és növelni kívánjuk azoknak a körét, akik ebben a támogatásban részesülhetnek. A
határozati javaslat fontos, hiszen egy fontos politikai irányvonalat határoz meg, mely szerint
kibővítjük és megnöveljünk az összeget. Köszönöm.”

Szikszai Zsolt

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés
határozati javaslata két pontból áll, melyről külön kell szavazni.

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 16 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 0 nem 2 tartózkodás, 0 nem szavazott.

418/2010. (X.16.) számú határozat:
- Gyümölcsellátás biztosításáról az oktatási és nevelési intézményekbe járó gyermekek és
tanulók részére, illetve a fűtéstámogatási rendszer átdolgozásáról –
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy 2010. november, december hónapokra az oktatási és nevelési
intézményekbe járó gyermekek és tanulók részére étkezés kiegészítéseként heti két
alkalommal gyümölcsellátást biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gyümölcsellátás
megvalósításához szükséges intézkedéseket – beleértve a költségvetési rendelet
módosítását 8.000.000.-Ft-os maximális keretösszeggel és az ellátóval történő
szerződéskötést is - megtegye.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 30 napon belül

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő.
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A szavazás eredménye 14 igen 0 nem 2 tartózkodás, 0 nem szavazott.

419/2010. (X.16.) számú határozat:
- Gyümölcsellátás biztosításáról az oktatási és nevelési intézményekbe járó gyermekek és
tanulók részére, illetve a fűtéstámogatási rendszer átdolgozásáról –
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2000.(VI.16.)
számú önkormányzati rendelet által szabályozott fűtési támogatási lehetőségeket
felülvizsgálja és kibővíti.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 30 napon belül a támogatási
rendszer átdolgozásáról szóló javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 30 napon belül

Szikszai Zsolt
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 10 óra 20 perckor lezárja. A Képviselő-testület szünet nélkül zárt ülés
keretében folytatja a munkáját.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:

3.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete

bizottságainak tagjainak megválasztása, továbbá a tanácsnokok és a fővárosi küldött

megválasztása

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

4.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete által

delegált felügyelő bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása, az

Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagjainak visszahívása és

új tagok megválasztása

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

5.) Szociális ügyekben I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Zárt ülés keretében hozott határozat száma: 420-tól – 494-ig.
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Dr. Kálmán Zsuzsanna Vattamány Zsolt
címzetes főjegyző polgármester


