
Iktatószám: KI/720-16/2011/XV.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. január 07-én 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, Juhász Gábor, Rónaszékiné Keresztes Monika,
Szikszai Zsolt alpolgármesterek

Bartusné Benedek Barbara, Benedek Zsolt, Gergely József, Kismarty Anna, Dr. Kispál Tibor,
Megyesi Mózes, Moldován László, Molnár István, Nagy Marianna, Puskás Attila Sándor
(érkezett: 1005), Ripka András, Stummer János, Tímár László, Wencz Miklós képviselők

Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Farkas Ferenc, Fitosné Z. Zsuzsanna, Gábor Farkas, Hangyál
Imre, Hollósi Géza, Németh Márta, dr. Papp Éva Zsuzsanna, dr. Saáry Tibor,
Schindler Gábor, Simonné Müller Katalin, dr. Szász Eleonóra irodavezetők

Az ülést vezette: Vattamány Zsolt polgármester és Szikszai Zsolt alpolgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia, Mogyorósi-Filep Szilvia

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

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 07-i rendkívüli ülését
megnyitja. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy jelen van 16 fő, az ülés
határozatképes.

A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatát a mai ülés napirendjére,
melyhez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel a meghívóval együtt kiküldött napirendi javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 0 nem 2 tartózkodás, 0 nem szavazott.
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1/2011. (I.7.) számú határozat:
- Napirend elfogadásáról -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 0 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 2010. évi közbeszerzési

tervének módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

2.) Együttműködési megállapodások kötése az Erzsébetvárosi Kisebbségi Önkormányzatokkal
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

3.) Budapest, VII. ker. Király u. 21. szám alatti 34164. hrsz-on nyilvántartott 100%-os
önkormányzati tulajdonú épületben található 44 m2 alapterületű utcai földszinti, nem lakás
céljára szolgáló helyiség használatára vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

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

Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök
5.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata jegyzőjének kinevezése

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt
A napirendi pontok elfogadását követően áttérnek azoknak a megtárgyalására. Mivel az első két
napirendi pont előterjesztője saját maga, így átadja az ülés vezetését erre az időszakra Szikszai
Zsolt alpolgármester úrnak.

Szikszai Zsolt
Köszönti a jelenlévőket, és azokat, akik a televízión keresztül nézi őket.

1. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési
tervének módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Szikszai Zsolt
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Vattamány Zsolt
Egy rövid kiegészítést szeretne tenni. Van a „Kultúra utcája” project, több 100 millió forintot
magába foglaló beruházás, ahol a közbeszerzési eljárás le lett folytatva, azonban a közbeszerzési
tervben nem szerepelt. Így nem maradhatott, ezért kellett behozni ezt a napirendet. Kéri a tisztelt
képviselőket a napirend javaslat megtárgyalására és elfogadására. Illetve a napi események
szükségessé tették egy újabb indítvány megtételét, ezt módosító indítvány formájában megtette.
Kéri a képviselőket, hogy ezt is fogadják el és támogassák.
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Szikszai Zsolt
Megállapítja, hogy az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. A napirend felett megnyitja a
vitát.

dr. Kispál Tibor
Köszöni a szót, egy rövid kérdése volna a módosító indítvánnyal kapcsolatban, hiszen az
előterjesztés eredeti szöveg teljesen érthető. A módosító indítványban szerepel egy 24.750 e
forintnyi összeg, ami új honlap készítését, üzemeltetését, karbantartását tartalmazza. Ugyanakkor
van még egy határozati javaslat, ami 2011-es és 2012-es évre 9 millió, illetve 10,8 millió + Áfa
összeget tartalmaz. 2012-es évre miért kellett ebbe a határozati javaslatba betenni?

Gergely József
„Köszönöm a szót Alpolgármester Úr! Tulajdonképpen a napirend megszavazásánál tett
tartózkodásomat szeretném megindokolni. Most már úgy látszik, gyakorlattá válik az, hogy nem
az SZMSZ szerinti határidőben küldik ki a meghívót az előterjesztésekkel. Ennek az 5
előterjesztésnek mondjuk egy óra alatt meg lehet csinálni az anyagát, ebből a legkomolyabb, ami
a jegyzőről szól, az az előterjesztés szerint már karácsony előtt meg volt. Úgyhogy teljesen
érthetetlen az, hogy miért nem határidőben, hanem lényegesen később küldték ki ezt az anyagot.
Köszönöm.”

Moldován László
Meg szeretné kérdezni Polgármester urat, hogy miért tartották fontosnak, hogy új honlapot
hozzon létre Erzsébetváros Önkormányzata. Erről szeretne néhány szót hallani. Illetve részben
már dr. Kispál Tibor képviselő társa kérdezte, neki is az lenne, amire kíváncsi lenne, miért kellett
a 2012-es évi költségvetéssel kapcsolatban bármilyen vállalást tenniük. Illetve a 25 millió
forintot, amit lát, aztán a második pontban pedig egy újabb 9 milliós tételt lát + Áfa-t, azt nagyon
nem látja, hogy a kettő üti egymást, vagy az egyikben van benne másik, erről szeretne néhány
szót hallani.

Szikszai Zsolt
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, így a napirend feletti vitát lezárja. Megadja a szót az
előterjesztőnek válaszadásra.

Vattamány Zsolt
Két vonalon indultak el a kérdések, ezekre szeretne válaszolni. Gergely képviselő úr határidőt
említett az összehívással kapcsolatban. Nem történnek később ezeknek az üléseknek az
összehívásai, mint amikor Ő hívta össze alpolgármesterként annak idejében, pénteken van az
ülés, kedden kimentek a meghívók, ez határidőbe bőven belefér. Ugyan így csinálták annak
idején Ők is, legalábbis még olyan is előfordult, hogy tényleg határidőt mulasztottak és később
küldték ki, ez itt nem fordult elő. Új honlappal kapcsolatban el kell mondania, hogy a jelenleg
működő honlapot részben a hivatal csinálta, részben pedig céget bíztak meg tárhely kapacitással,
karbantartással, frissítéssel, fejlesztéssel. Kiszámolták ezeknek a költségeit, minden költségét
természetesen, mert nem csak az a költség, amikor megbíznak egy céget mindenféle
tevékenységgel, az is költség, amikor a hivatalban ezért súlyos százezreket fizetnek ki
embereknek a frissítésért és egyéb honlappal kapcsolatos tevékenységért. Azt gondolják, hogy a
jelenlegi költségek 60-65%-ból meg tudják oldani a honlapot, egész egyszerűen ez a magyarázat.
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Közbeszerzést kell rá kiírni viszont, mert a közbeszerzési értékhatár fölött van. A lényeg, hogy
nagyon jó minőségű honlap legyen, áttekinthető honlap legyen, viszont jóval olcsóbban, mint
ahogy eddig történt. Ez az indoka, ez a módosító indítvány lényege.

Szikszai Zsolt
Gergely József képviselő úrnak ügyrendi javaslata van, vagy személyes érintettség címén kér
szót?

Gergely József
„Személyes érintettség Alpolgármester úr. Tehát az SZMSZ szerint a rendkívüli ülésre 3 nappal
korábban kell kiküldeni az anyagot az pénteken 10 órától számolva az kedden 10 óra előtt van,
tehát korábban mindig hétfő este kapták meg a képviselők az anyagot, most viszont ismételten
kedd este. Köszönöm.”

Szikszai Zsolt
Megadja a szót Polgármester úrnak.

Vattamány Zsolt
„Képviselő úr, ezek tények. Hogy Önök mikor küldték most ez nem vélemény kérdése, ezeket meg
lehet nézni. Megadnám a szót Aljegyző asszonynak, hogy válaszoljon erre a felvetésre, hogy
valóban szabálytalanul mentek-e ki a meghívók, és mivel Aljegyző asszony az Ön idején is
aljegyző asszony volt, szerintem el tudja mondani, hogy akkor hogy történtek ezek a dolgok.”

Szikszai Zsolt
Megadom a szót Medgyesi Judit aljegyző asszonynak.

Medgyesi Judit
Köszöni a szót. Azt gondolja, hogy a képviselő-testületi előterjesztés anyaga a hosszú évek által
megszokott szabályok szerint most is törvényesen került ki.

Szikszai Zsolt
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett, melyet az előterjesztő tett.

Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott módosító indítványt, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 11 igen 0 nem 6 tartózkodás, 0 nem szavazott.

2/2011. (I.7.) számú határozat:
- Elfogadott módosító indítványról a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének módosítása” tárgyú előterjesztéshez -
(11 igen, 0 nem, 6 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő által a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2010. évi
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közbeszerzési tervének módosítása” tárgyú előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az
alábbiak szerint:

Vattamány Zsolt
I.
Kérem, hogy az eredeti határozati javaslat mellett az alábbi új 2. számú határozati javaslat is kerüljön
elfogadásra:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felhatalmazza a polgármestert hogy az Erzsébetváros Önkormányzat új honlapjának kialakítása,
folyamatos üzemeltetése és karbantartása tárgyában közbeszerzési eljárást írjon ki és az alábbiak szerint
szerepeltesse 2011. évi Közbeszerzési Tervében:
A „Nemzeti értékhatárt elérő vagy azt meghaladó beszerzések” körét kiegészíti az Erzsébetváros
Önkormányzat új honlapjának kialakítása, folyamatos üzemeltetése és karbantartása közbeszerzési
eljárással az alábbiak szerint:

- A munka az egyszerű eljárások körébe tartozik.

- Éves költségvetési irányzat: Erzsébetváros Önkormányzatának 2011. évi átmeneti
költségvetése.

- Becsült érték: bruttó 24.750 e Ft.

- A Kbt. szerinti eljárási forma: általános, egyszerű eljárás.

- A megindítás várható ideje: 2011. január

- A megvalósulás várhatóan: 2011. március 1.
II.
Kérem, hogy az eredeti határozati javaslat mellett az alábbi új, minősített többséggel elfogadandó 3.
számú határozati javaslat is kerüljön elfogadásra:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
honlap 2011. évi kialakítására, üzemeltetésére, karbantartására szolgáló 9.000.000.-Ft + ÁFA fedezet
biztosítása érdekében felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2011. évi átmeneti finanszírozásról és
költségvetési gazdálkodásról szóló 26/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
76. § (2) bekezdése szerint a 2011. évi költségvetési rendeletbe építse be az előirányzatot és kötelezettséget
vállal arra, hogy a 2012. évi költségvetésben biztosítja a honlap üzemeltetés, karbantartás költségeit
maximum 10.800.000.-Ft + ÁFA kiadási előirányzat mértékéig.”

Szikszai Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 1. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 12 igen 0 nem 5 tartózkodás, 0 nem szavazott.

3/2011. (I.7.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési
tervének módosítása -
(12 igen, 0 nem, 5 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 690/2009 (XII.14.) számú határozatával elfogadott Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata 2010. évi Közbeszerzési Tervét (a továbbiakban: KbT) az
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alábbiak szerint módosítja:

1. A KbT. „Nemzeti értékhatárt elérő vagy azt meghaladó beszerzések” körét folytatólagosan
kiegészíti a „Kultúra utcája Budapest VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő
rehabilitációja” című projekt keretében a VII. kerület Kazinczy utca 21., 23-25. és 29.sz. és
Dob utca 29. sz. épületek felújítása, valamint a Kazinczy utca felújítása a Dob utca és a
Wesselényi utca közötti szakaszon közbeszerzési eljárással az alábbiak szerint:

- A munka az egyszerű eljárások körébe tartozik.
- Éves költségvetési irányzat: a KMOP keretében finanszírozott.
- Becsült érték: bruttó 520.000 e Ft.
- A Kbt. szerinti eljárási forma: hirdetményes, általános, egyszerű eljárás.
- A megindítás várható ideje: 2010. július.
- A megvalósulás várhatóan: 2011. szeptember 30.

2. A KbT. „Nemzeti értékhatárt elérő vagy azt meghaladó beszerzések” körét folytatólagosan
kiegészíti a „Kultúra utcája Budapest VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő
rehabilitációja” című projekt keretében a VII. kerület, Kazinczy utca 34. sz. műemléképület
teljes körű felújítása, funkcióváltással közbeszerzési eljárással az alábbiak szerint:

- A munka az egyszerű eljárások körébe tartozik.
- Éves költségvetési irányzat: a KMOP keretében finanszírozott.
- Becsült érték: bruttó 200.000 e Ft.
- A Kbt. szerinti eljárási forma: hirdetményes, általános, egyszerű eljárás.
- A megindítás várható ideje: 2010. július.
- A megvalósulás várhatóan: 2011. szeptember 30.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Szikszai Zsolt
Szavazásra teszi fel a módosító indítvánnyal elfogadott 2. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 0 nem 4 tartózkodás, 0 nem szavazott.

4/2011. (I.7.) számú határozat:
- „Erzsébetváros Önkormányzat új honlapjának kialakítása, folyamatos üzemeltetése és
karbantartása” tárgyában közbeszerzési eljárás kiírása-
(13 igen, 0 nem, 4 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a polgármestert hogy az Erzsébetváros Önkormányzat új honlapjának
kialakítása, folyamatos üzemeltetése és karbantartása tárgyában közbeszerzési eljárást írjon ki és
az alábbiak szerint szerepeltesse 2011. évi Közbeszerzési Tervében:
A „Nemzeti értékhatárt elérő vagy azt meghaladó beszerzések” körét kiegészíti az Erzsébetváros
Önkormányzat új honlapjának kialakítása, folyamatos üzemeltetése és karbantartása
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közbeszerzési eljárással az alábbiak szerint:
- A munka az egyszerű eljárások körébe tartozik.
- Éves költségvetési irányzat: Erzsébetváros Önkormányzatának 2011. évi átmeneti

költségvetése.
- Becsült érték: bruttó 24.750 e Ft.
- A Kbt. szerinti eljárási forma: általános, egyszerű eljárás.
- A megindítás várható ideje: 2011. január
- A megvalósulás várhatóan: 2011. március 1.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Szikszai Zsolt
Szavazásra teszi fel a módosító indítvánnyal elfogadott 3. számú határozati javaslatot, felhívom a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 11 igen 0 nem 6 tartózkodás, 0 nem szavazott.

5/2011. (I.7.) számú határozat:
- Erzsébetváros Önkormányzat honlapjának kialakításával, folyamatos üzemeltetésével és
karbantartásával kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása -
(11 igen, 0 nem, 6 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a honlap 2011. évi kialakítására, üzemeltetésére, karbantartására szolgáló 9.000.000.-Ft +
ÁFA fedezet biztosítása érdekében felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2011. évi
átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 26/2010. (XII.21.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 76. § (2) bekezdése szerint a 2011. évi költségvetési rendeletbe építse be az
előirányzatot és kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. évi költségvetésben biztosítja a honlap
üzemeltetés, karbantartás költségeit maximum 10.800.000.-Ft + ÁFA kiadási előirányzat
mértékéig.”

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont:
Együttműködési megállapodások kötése az Erzsébetvárosi Kisebbségi Önkormányzatokkal
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Szikszai Zsolt
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.
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Vattamány Zsolt
Az államháztartásról szóló törvény értelmében a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának
végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal. Az Önkormányzat köteles beépíteni költségvetésébe a
kisebbségi önkormányzatok költségvetéseit, továbbá vezetni azok számviteli nyilvántartásait is.
Jogszabály minden év január 15-i nappal írja elő a megállapodás megkötésének, valamint az éves
felülvizsgálatának határidejét. A kisebbségi önkormányzatok - egy kivételével - decemberben az
együttműködési megállapodás tervezetet megtárgyalták és elfogadták, a Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat pedig januári ülésén fogja megtárgyalni és vélhetőleg elfogadni azt. Kéri a tisztelt
Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Szikszai Zsolt
Megállapítja, hogy az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. A napirend felett megnyitja a
vitát.

dr. Kispál Tibor
Nem volt lehetősége már az előző napirendi pontnál újra visszakérdezni, hogy feltett egy kérdést,
de választ nem érkezett, ennek mi volt az oka? Talán majd egyszer megtudja.

Szikszai Zsolt
Megállapítja, hogy több hozzászóló nincs, így a napirend felett lezárja a vitát.

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 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, 0 nem szavazott.

6/2011. (I.7.) számú határozat:
– Együttműködési megállapodások kötése az Erzsébetvárosi Kisebbségi
Önkormányzatokkal –
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az előterjesztés mellékletét képező tartalommal együttműködési megállapodást köt az
Erzsébetvárosi Kisebbségi Önkormányzatokkal és felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata nevében kösse meg az
Erzsébetvárosi Bolgár, Cigány, Görög, Horvát, Lengyel, Örmény, Román, Ruszin és Szerb
Kisebbségi Önkormányzatokkal.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2011. január 15.

Szikszai Zsolt
Mivel a következő napirendi pont előterjesztője saját maga, így az ülés vezetését visszaadja
Vattamány Zsolt polgármester úrnak.
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3. napirendi pont:
Budapest, VII. ker. Király u. 21. szám alatti 34164. hrsz-on nyilvántartott 100%-os
önkormányzati tulajdonú épületben található 44 m2 alapterületű utcai földszinti, nem
lakás céljára szolgáló helyiség használatára vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

Vattamány Zsolt
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Szikszai Zsolt
Ahogy a tisztelt képviselők is láthatják az elküldött anyagban a Király utca 21. szám alatti 44
m2-es helyiséget már a nyáron még az előző vezetés kiadta a Kft-nek, mégpedig nonprofit jellegű
tevékenységgel kapcsolatban.
Azóta a bérleti szerződésük havonta lett mindig meghosszabbítva, és december 31-én lejárt. Ezek
az üzlethelyiségek – több is – kiadatlanul állnak a Király utcában és más helyeken is, ezért azt
kérték a bérlők, hogy március 31-ig ugyanolyan tartalommal, mint ahogy eddig is meg lett kötve,
hosszabbítsák meg. Március 31-ig ki fognak alakítani egy hosszú távú vagyongazdálkodással
kapcsolatos koncepciót, és akkor ezt, illetve más üzlethelyiségekkel kapcsolatban is tudják
rendezni hosszú távon a fennálló jogviszonyokat. Kéri, hogy fogadják el az előterjesztést.

Vattamány Zsolt
Megállapítja, hogy az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. A napirend felett megnyitja a
vitát.

Gergely József
Az előterjesztésből látszik a Design utca Kft-vel az együttműködés hosszabb időre nyúlik vissza.
Ez a cég nem csak egy a sok közül, hanem szeretnék a Király utcában lévő életet, az ott lévő
üzlethelyiségeknek a működését fellendíteni. Ebben az ügyben ezen a héten, szerdán volt a
kezdeményezésükre egy megbeszélés, amit Alpolgármester úr vezetett le. Úgy gondolja, hogy ez
a Desing utca Kft. valószínűleg a továbbiakban is sokat tud tenni azért, hogy az Erzsébetváros és
Terézváros szempontjából egyaránt jelentős – de egyébként Fővárosi jelentőségű is – Király
utcának az élete az még jobb legyen, mint eddig volt.

dr. Kispál Tibor
Az előterjesztést Ő is támogatja, és javasolja is, hogy Képviselő-testület támogassa. Hiszen ez
egy most megismert törekvés, ugyanakkor a megbeszélésen, amit Képviselő társa említett,
Alpolgármester Úr vezetett ugye, nem csak maga a cégnek az ügyvezetője jelent meg, hanem
azon a területen lévő étterem tulajdonosa is, ez egy friss étterem, és olyan rendezvényeket
szeretnének a jövőben majd itt szervezni, ami az utca életének a pezsgését, az életének a
minőségi megváltozásához szeretnének hozzájárulni. Ilyen már volt a kerületben korábban,
éppen a tavalyi év végén a Kertész utca – Király és Dob utca közötti szakaszon. Azt gondolja,
hogy ezt nem csak az Önkormányzatnak, hanem majdan a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottságnak is érdemes lesz támogatni.

Moldován László
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Érintőlegesen beszélne erről. Mint ahogy hallották, két nappal ezelőtt a Király utcai design
utcával kapcsolatban volt az Önkormányzatban egy megbeszélés, amire nem kaptak meghívót.
Ezzel kapcsolatban azt szeretné megkérdezni, hogy Ő például az Erzsébetváros Újságból értesül
arról, hogy az Alpolgármester Úr az Állatkertben járt, a Polgármester Úr oktatási intézményeket
látogatott, a rendőrségnek mikor átadták a gépkocsikat, akkor is csak Polgármester Úr, illetve
nem tudja melyik önkormányzati képviselők vettek részt. Egy ilyen elfogadhatatlan kérés lenne,
hogy ezekről a megbeszélésekről minden önkormányzati képviselő kapjon értesítést és el tudja
dönteni, hogy részt akar-e venni rajta vagy nem. Mert Őt is érdekelnék ezek a dolgok, azt
gondolja, hogy szívesen megtudna ezekről többet is és ne csak az Erzsébetváros Újságból
értesüljön arról, hogy hol jártak a FIDESZ-es önkormányzati képviselők.

Vattamány Zsolt
Köszöni a véleményét. Azért azt el kell mondania, hogy alpolgármesterek, vagy akár a
polgármester van, hogy 10-12 órát tárgyalnak egy nap. Megküldheti szívesen ezeknek a
tárgyalásoknak a menetrendjét, bár ezek nagyon sokszor négyszemközti tárgyalások.
A Képviselő-testület azért van, és a Képviselő-testület bizottságaihoz odakerülő anyagokat, amik
hosszú egyeztetés után a Hivatal részéről elkészülnek, ezeket vitassa meg a Bizottság, döntsön és
aztán döntsön a Képviselő-testület. A Képviselő-testületnek döntési joga van, az előkészítési
folyamatban is bármelyik képviselő részt vehet. De, ha nem haragszik meg érte, nem fognak
minden tárgyalásukról előzetes napirendet kiadni, hiszen azok hivatali vezetőket,
alpolgármestereket, vagy polgármestert érintenek. Megállapítja, hogy több hozzászóló nincs, így
a napirend felett lezárja a vitát. Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Szikszai Zsolt
Moldován László képviselő úrnak kíván először válaszolni. A szerdai rendezvényre azért nem
kapott meghívót valószínűleg, mert azt nem a VII. kerület rendezte. A Király utca Design utca
Kft. volt a rendező, Ő küldte ki a meghívókat és az Önkormányzat a helyiséget biztosította.
Úgyhogy ezzel kapcsolatban lehet, hogy tőlük kellene megkérdezni. De ha gondolja, akkor
nagyon szívesesen tolmácsolja feléjük azt, hogy az elkövetkező eseményekre nekik is küldjenek
meghívót és akkor majd a Kft. belső döntése, hogy elküldik-e vagy nem. Gergely képviselő úr és
dr. Kispál Tibor képviselő urak válaszára annyit szeretne reagálni, hogy nagyon örül neki, hogy
támogatják a Design Kft. szervezte eseményt is, hogy fellendítsék a Király utcának a kulturális
életét, egy pezsgő, színes városrész legyen ez is. Azért is fontos az új önkormányzati vezetés
számára, hiszen ezzel egy kicsit pozitív képet tudnak nyújtani az elmúlt évek
ingatlanbotrányaival szembeállítva, amik ugye Király utcai ingatlanokat is érintettek. Köszöni ez
irányú támogatásukat.

Vattamány Zsolt
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 0 nem 1 tartózkodás, 0 nem szavazott.
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7/2011. (I.7.) számú határozat:
- Bérleti szerződés meghosszabbítása a Design utca Kft-vel -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a Budapest VII. Király u. 21. szám alatti 34164. hrsz-on nyilvántartott 100%-os
önkormányzati tulajdonú épületben található 44 m2 alapterületű utcai földszinti helyiségre
vonatkozó, (Király utca-Design utca Klaszter) Design utca Kft. –vel korábban megkötött bérleti
szerződés időtartama 2011. 03. 31-ig meghosszabbításra kerüljön változatlan feltételek mellett.

A bérlő vállalja, hogy amennyiben a bérlet időtartama alatt a bérbeadó bármilyen okból – akár
indokolás nélkül is – a bérlemény visszaadására szólítja fel, a bérleményt legkésőbb a bérbeadó
által meghatározott időpontra kiüríti, és a bérbeadónak (vagy megbízottjának) visszaadja.
A bérlő a fennálló jogviszony alatt a helyiséget berendezheti, használhatja, abban nonprofit-civil
tevékenységet folytathat.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt
Megállapítja, hogy a nyilvános ülés végére értek, innen a Képviselő-testület zárt ülés folytatja
munkáját, ezért felkéri kedves vendégeiket, és a televízió munkatársait, hogy hagyják el a termet.
A Képviselő-testület nyilvános ülését 10 óra 24 perckor lezárja.

Zárt ülés keretében:

4.) Szociális ügyekben I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök

5.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata jegyzőjének kinevezése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Zárt ülés keretében hozott határozat száma: 8-tól – 14-ig.

Medgyesi Judit Vattamány Zsolt
aljegyző polgármester


