
Iktatószám: KI/33209-29/2011/XV.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. május 31-én 7 óra 30 perckor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

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

Jelen vannak: Vattamány Zsolt polgármester, Juhász Gábor, Szikszai Zsolt alpolgármesterek

Bartusné Benedek Barbara, Benedek Zsolt, Gergely József, Kismarty Anna,
Dr. Kispál Tibor, Megyesi Mózes, Moldován László, Molnár István, Nagy
Marianna, Ripka András, Stummer János (érkezett: 746), Tímár László, Wencz
Miklós képviselők

dr. Gotthard Gábor jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Távol maradt: Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester, Puskás Attila Sándor képviselő

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsanna, Hollósi Géza, Macherné dr. Sebők
Irén, dr. Máté Katalin, Schindler Gábor, Simonné Müller Katalin irodavezetők

Az ülést vezette: Vattamány Zsolt polgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia

Vattamány Zsolt
Sok szeretettel köszönti a megjelent Képviselő Hölgyeket, Urakat és mindenkit, aki az
Erzsébetvárosi Televízión keresztül kíséri figyelemmel munkájukat.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-i rendkívüli ülését
megnyitja. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy jelen van 15 fő, az ülés
határozatképes.

A Tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatát a mai ülés napirendjére. A
napirendhez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszi fel a meghívóval együtt
kiküldött napirendi javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. Kéri
szavazzanak!

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a napirendi
pontokat 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
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513/2011. (V.31.) számú határozat:
- Napirend elfogadásáról -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

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

.../2011. (...) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének .../2011.
(...) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
szóló 25/2002. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

3.) Pedagógusok kiemelt minőségi munkáját elismerő juttatási rendszer
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

4.) Corvinus TISZK tagsággal kapcsolatos hozzájárulás
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

5.) Zsidó Nyári Fesztivál támogatása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

6.) Az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. (v.a.) 2010. évi mérlegbeszámolója
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

7.) Az ERVA Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolója és egyéb tulajdonosi döntések
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

8.) Az Erzsébetváros Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

9.) Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

Zárt ülés keretében:

10.) A VII. kerület Péterfy Sándor utca 31. III. emelet 29. szám alatti ingatlanra vonatkozó
egyezség
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

11.) Vezetői megbízás és magasabb vezetői pályázati kiírás
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

1.számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2011. (...) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt
A napirendi pontok elfogadását követően áttérnek a napirendi pontok tárgyalására. Első napirendi
pont Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről
szóló rendelet módosítása. Előterjesztő saját maga. Előterjesztőként az előterjesztést szóban
kiegészíteni nem kívánja. Kérdezi az előterjesztést tárgyaló bizottság véleményét. Először
megadja a szót Benedek Zsolt képviselő úrnak, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
elnökének.

Benedek Zsolt
A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Vattamány Zsolt
Köszöni, megadja a szót Tímár László bizottsági elnök úrnak.

Tímár László
Köszöni, a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
napirendi pontot a testületnek. Köszöni.

Vattamány Zsolt
Köszöni, megadja a szót Wencz Miklós képviselő úrnak.

Wencz Miklós
Köszöni. A Városüzemeltetési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolta.

Vattamány Zsolt
Köszöni Elnök Úrnak. A bizottsági vélemények elhangzása után a napirend feletti vitát
megnyitja. Hozzászóló hiányában a napirend feletti vitát lezárja.

Az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtott be, melyet befogad, így indokolni nem kell,
szavazni fognak róla. Kéri Tisztelt Képviselőket, szavazzanak a módosító indítványról.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület 12 igen 0
nem 3 tartózkodás mellett elfogadta a módosító indítványt.

514/2011. (V.31.) számú határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által a „Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati
rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2011. évi
költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról” című
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előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztés összeállítását követően módosító indítvány benyújtása vált szükségessé korábbi
képviselő-testületi döntések és új feladatok végrehajtása érdekében, valamint a normaszöveg
változása miatt.
1. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen szereplő Esélyek Háza működtetésének

támogatása működési céltartalék előirányzatot 10.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni,
ezzel egyidejűleg az alábbi címeken szereplő előirányzatokat megemelni:
● a „6401 Önkormányzati fejlesztések” címen Polgárvédelemnek gépjármű beszerzése
felhalmozási kiadási előirányzatot 3.900 ezer Ft-tal,
● az „5801 Polgárvédelmi feladatok” címen dologi kiadási előirányzatot

1.600 ezer Ft-tal,
ezen belül:
- hajtó- és kenőanyag beszerzése 600 ezer Ft-tal,
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 1.000 ezer Ft-tal,

● a „6301 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” címen Nefelejcs utca 39.
számú épület felújítása előirányzatot 4.500 ezer Ft-tal.

2. A 160/2011. (II. 25.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtása érdekében 2011. június
2-ától a „6201 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás” címen
a működési kiadások támogatása előirányzatot, valamint az „1101 ERISZ” címen a működési
támogatási előirányzatot 1.945 ezer Ft-tal, a személyi juttatások előirányzatot 1.531 ezer Ft-
tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot 414 ezer Ft-tal, a létszám előirányzatot 1
fővel javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok”
címen a rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása működési céltartalék előirányzatot
1.945 ezer Ft-tal megemelni.

3. A 160/2011. (II. 25.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtása érdekében 2011. június
2-ától a „6201 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás” címen
a működési kiadások támogatása előirányzatot, valamint az „1101 ERISZ” címen belül az
Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat működési támogatási előirányzatot 1.363 ezer Ft-tal,
személyi juttatások előirányzatot 1.073 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok
előirányzatot 290 ezer Ft-tal, a létszám előirányzatot 1 fővel javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a rendkívüli önkormányzati
kiadások biztosítása működési céltartalék előirányzatot 1.363 ezer Ft-tal megemelni.

4. A „6401 Önkormányzati fejlesztések” címen szereplő szerverszoba bővítése felhalmozási
kiadások előirányzatot 5.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen
a címen a szerverszoba klíma kialakítása felhalmozási kiadások előirányzatot 2.500 ezer Ft-
tal, valamint a „6301 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” címen a
szerverszoba bővítésével kapcsolatos épület felújítása előirányzatot 2.500 ezer Ft-tal
megemelni.

5. Az Ör. 9. § (3) bekezdés d), e) pontjai az alábbiak szerint változnak:
d) az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ címen a Központi
irányítás személyi juttatások előirányzatát 1.531 ezer Ft-tal, a munkaadókat
terhelő járulékok előirányzatát 414 ezer Ft-tal, az irányító szervtől kapott
működési támogatás előirányzatát 1.945 ezer Ft-tal, a létszám előirányzatát 2
fővel,

e) az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat címen a személyi juttatások
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előirányzatát 1.073 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
290 ezer Ft-tal, az irányító szervtől kapott működési támogatás előirányzatát
1.363 ezer Ft-tal, a létszám előirányzatát 1 fővel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.”

Vattamány Zsolt
Módosító indítványt nyújtott még be Tímár László képviselő úr, amelyet befogadott, így
indokolni nem kell, szavazni viszont kell róla. Szavazásra teszi fel a módosító indítványt.
Felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, kéri,
szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület 15 igen 0
nem 0 tartózkodással elfogadta Tímár képviselő úr módosító indítványát.

515/2011. (V.31.) számú határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott – Tímár László képviselő úr által a „Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...)
önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2011.
évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról” című
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete „Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...)
önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2011.
évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról” tárgyú
napirendi ponthoz az alábbi módosító indítványt nyújtom be:

A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság 142/2011. (04.19.) számú határozata
alapján a 7303 cím „Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok” előirányzaton a
nyári táborok 403 ezer Ft csökkentése mellett a „6105 Ellátási szerződések alapján
nyújtott támogatások és egyéb pénzeszközátadások államháztartáson kívülre” címen a
Brunszvik Teréz Óvodavédő Egylet számára nyári tábor támogatása előirányzat azonos
összegű megemelését javasolom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a módosító indítvány megtárgyalására és elfogadására.”

Vattamány Zsolt
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet az elfogadott módosító indítványokkal együtt, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, kéri, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület 12 igen 1
nem 2 tartózkodás mellett elfogadta a rendelet-tervezetet.
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011.
(VI.2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(12 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

2. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2011. (...) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek
kialakításáról szóló 25/2002. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt
Áttérnek a 2. napirendi pontra, melynek címe Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek
kialakításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előterjesztő saját maga, az
előterjesztést szóban kiegészíteni nem kívánja.
Kérdezi az előterjesztést tárgyaló bizottság véleményét. Megadja a szót Tímár László képviselő
úrnak a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság elnökének.

Tímár László
Köszöni. A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és a
testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

Vattamány Zsolt
Köszöni. A napirendet több bizottság nem tárgyalta, a napirend felett megnyitja a vitát.
Hozzászóló hiányában lezárja. Megállapítja, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelet-tervezetet, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, kéri, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület 15 igen 0
nem 0 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet elfogadta.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011.
(V.31.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
szóló 25/2002. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

3. napirendi pont:
Pedagógusok kiemelt minőségi munkáját elismerő juttatási rendszer
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
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Vattamány Zsolt
Áttérnek a hármas számú napirendi pontra. Pedagógusok kiemelt minőségi munkáját elismerő
juttatási rendszer. Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester. Kérdezi az előterjesztőt, hogy
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megállapítja, hogy nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az
előterjesztő, így a bizottsági véleményeket hallgatják meg.

Megadja a szót Tímár László képviselő úrnak, a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
elnökének.
Tímár László
A Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és a testületnek tárgyalásra, és elfogadásra
javasolja. Köszöni.

Vattamány Zsolt
Köszöni. Az előterjesztést több bizottság nem tárgyalta, így a napirend feletti vitát megnyitja.
Hozzászólásra jelentkezett Kismarty Anna képviselő asszony, megadja a szót.

Kismarty Anna
Köszöni a szót Polgármester Úrnak. Nagyon örül ennek a javaslatnak, ugyanis az elmúlt 10
évben a kerület nem emelte annak az összegét, amit a pedagógusok a kiemelt munkájukért
kaphatnak. Nagyon fontosnak tartja, hiszen ugyanúgy, mint az orvosok, a pedagógusok is a
gyermekek jövőjéért, az emberekért dolgoznak. Nagyon fontos, hogy mostantól minél többet és
minél jobb formában tudják ezt a juttatást megkapni, amivel ugyebár az Önkormányzat
intézményeinek is a jobb minőségét tudják szolgálni, illetve a gyerekek nevelését is. Köszöni
szépen a szót.

Vattamány Zsolt
Köszöni Képviselő Asszonynak. Hozzászólásra más képviselő nem jelentkezett, így a napirend
felett a vitát lezárja. Megállapítja, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 1. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, kéri, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület
egyhangúan 15 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

516/2011. (V.31.) számú határozat:
- Pedagógusok kiemelt minőségi munkáját elismerő juttatási rendszerről -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a fenntartásában működő közoktatási intézmények részére 2011. november 01-jétől az
intézmény mindenkori költségvetésében a kerületi kiemelt munkavégzésért munkáltatói
döntés alapján járó illetménykiegészítés felhasználása céljából bérelőirányzatot állapít
meg.
2. az óvodák és iskolák esetében a minden negyedik pedagógus álláshely után járó
kerületi kiemelt munkavégzésért járó illetménykiegészítés összegét havi 28.000.-Ft-ban
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állapítja meg.
3. az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és az
„EPSZK” Erzsébetvárosi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény esetében a kerületi
szintű feladat-ellátást és legalább három közoktatási intézményt érintő feladat-ellátást
teljesítő pedagógus álláshely után járó kerületi kiemelt munkavégzésért járó
illetménykiegészítés összegét havi 28.000.-Ft-ban állapítja meg.
4. a kerületi kiemelt munkavégzésért munkáltatói döntés alapján járó illetménykiegészítés
12 hónapra adható és ismételten megállapítható.
5. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közoktatási intézmények vezetőinek kerületi
kiemelt munkavégzésért járó illetménykiegészítést az intézményi előirányzat terhére
állapítsa meg.
6. az egy főnek adható kerületi kiemelt munkavégzésért munkáltatói döntés alapján járó
illetménykiegészítés havi összege nem lehet kevesebb, mint 15.000.-Ft és nem lehet több
mint 40.000.-Ft.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2011. november 1.

A Képviselő-testület a kerületi kiemelt munkavégzésért munkáltatói döntés alapján járó
illetménykiegészítés differenciált megállapításának elveit az 1. számú melléklet szerint határozza
meg, egyben felhatalmazza az intézményvezetőket, hogy az illetménykiegészítés
megállapításának szabályait ezen elvek alapján az általuk vezetett intézményben, kollektív
szerződésben, ennek hiányában munkáltatói döntéssel határozzák meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2011. november 1.

Vattamány Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 2. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges, kéri, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület 15 igen 0
nem 0 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta.

517/2011. (V.31.) számú határozat:
- Pedagógusok kiemelt minőségi munkáját elismerő juttatási rendszerről -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a pedagógusok minőségi bérpótlékéról szóló 458/2000. (06.29.) és 410/2001. (06.21.) számú
határozatait visszavonja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2011. október 31.
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4. számú napirendi pont:
Corvinus TISZK tagsággal kapcsolatos hozzájárulás
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Vattamány Zsolt
Következik a 4. számú napirendi pont, Corvinus TISZK tagsággal kapcsolatos hozzájárulás,
előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester.
Kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megállapítja, hogy az
előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, így kérdezi az előterjesztést tárgyaló
bizottságok véleményét. Megadja a szót Tímár László elnök úrnak.

Tímár László
Köszöni szépen. A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság a napirendi pontot
megtárgyalta, és a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

Vattamány Zsolt
Több bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, így a napirend feletti vitát megnyitja. Hozzászólás
hiányában a napirend feletti vitát lezárja. Megállapítja, hogy az előterjesztéshez módosító
indítvány nem érkezett, így szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott határozati
javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges, kéri, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület 14 igen 0
nem 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

518/2011. (V.31.) számú határozat:
- Corvinus TISZK tagsággal kapcsolatos hozzájárulásról -
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Corvinus TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az Erzsébetvárosi Általános
Iskola és Informatikai Szakközépiskola (székhely: 1073 Budapest, Kertész utca 30), valamint a
Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola (székhely: 1077
Budapest, Dob utca 85. és telephely: 1078 Budapest, Hernád utca 42/46. tankonyha.) székhelyeit
és telephelyét a Fővárosi Cégbíróságnál telephelyként bejegyeztesse.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

5. számú napirendi pont:
Zsidó Nyári Fesztivál támogatása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt
Következik az 5. számú napirendi pont: Zsidó Nyári Fesztivál támogatása. Előterjesztő saját
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maga, az előterjesztéshez szóban egy rövid kiegészítést szeretne tenni. Hagyomány, hogy az
Önkormányzat támogatja a Zsidó Nyári Fesztivál megrendezését. Azt gondolták, hogy ennek a
hagyománynak folytatódnia kell. Az előterjesztés szerint másfél millió forinttal hozzájárulnak a
rendezés költségeihez. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet a napirend megtárgyalására, és a
határozati javaslat elfogadására. Megadja a szót az előterjesztést tárgyaló bizottságoknak
véleményezésre. Először Tímár László képviselő úrnak, a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság elnökének.

Tímár László
Köszöni. A Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és a testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Vattamány Zsolt
Több bizottság az előterjesztést nem tárgyalta, a napirend feletti vitát megnyitja. Szót kért
Bartusné Benedek Barbara képviselő asszony, megadja a szót.

Bartusné Benedek Barbara
Köszöni a szót Polgármester Úrnak. Kérni szeretné Képviselő-társait, hogy szavazatukkal
támogassák a nemzetközi hírű Zsidó Nyári Fesztivál multikulturális programsorozatát.
Napjainkra másfél évtizede megrendezésre kerülő kulturális, művészeti fesztivál már a
tengerentúlon is ismertté vált. Látogatók tízezreit vonzza Erzsébetvárosba, így nagymértékben
hozzájárul kerületünk népszerűsítéséhez. Az idei fesztivál augusztus 27-én kezdődik, a Budapest
Bár rendhagyó éjszakai koncertjével, majd másnap a New York-i Metropolitan fúvós együttese
nyitja meg a fesztivált. Köszöni a szót.

Vattamány Zsolt
Köszöni Képviselő Asszonynak. A napirendhez több hozzászólásra nem jelentkezett képviselő,
így a napirend feletti vitát lezárja. Megállapítja, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett. Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges, kéri, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület –
egyhangúlag – 15 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

519/2011. (V.31.) számú határozat:
- Zsidó Nyári Fesztivál támogatásáról -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Budapesti Zsidó Hitközséggel – az idei Zsidó Nyári Fesztivál megvalósítását segítő – 2011.
naptári évre vonatkozóan 1.500.000.-Ft összegű támogatási szerződést köt. Felkéri a
Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés elkészítéséről és a felhatalmazza
annak aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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6. számú napirendi pont:
Az Erzsébetváros Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. (v.a.) 2010. évi mérlegbeszámolója.
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

Vattamány Zsolt
Következnek a mérlegbeszámolókról szóló napirendek. Elsőként a 6. számú napirendi pont:
Erzsébetváros Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója. Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester. Kérdezi
az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Szikszai Zsolt
Köszöni nem.

Vattamány Zsolt
Megállapítja, hogy az előterjesztő szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, így kérdezi az
előterjesztést tárgyaló bizottság véleményét. Megadja a szót Benedek Zsolt képviselő úrnak, a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnökének.

Benedek Zsolt
A Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Vattamány Zsolt
Köszöni. Több bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, így a napirend felett a vitát megnyitja.
Hozzászólás hiányában lezárja. Megállapítja, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett, így szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 1. számú határozati javaslatot,
melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges, kéri, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. 15 igen 0 nem és 0
tartózkodással a Képviselő-testület az 1. számú határozati javaslatot elfogadta.

520/2011. (V.31.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. (v.a.) 2010. évi mérlegbeszámolójáról -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság /székhelye: 1077 Budapest, Almássy tér 1.,
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-889492/ 2010. évi, a jelen határozat mellékletét képező,
beszámolóját és kiegészítő mellékletét 270 eFt mérlegfőösszeggel, 4.556 eFt mérleg szerinti
nyereséggel elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal



12 / 26

Vattamány Zsolt
Szavazásra teszi fel a 2. számú határozati javaslatot is. Elfogadásához egyszerű szavazattöbbség
szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. 15 igen 0 nem és 0 tartózkodás
mellett a Képviselő-testület elfogadta a 2. számú határozati javaslatot is.

521/2011. (V.31.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. (v.a.) 2010. évi mérlegbeszámolójáról -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság /székhelye: 1077 Budapest, Almássy tér 1.
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-889492/ 2010. éves beszámolójáról és kiegészítő mellékletéről
készült, a jelen határozat mellékletét képező könyvvizsgálói jelentést és a Társaság Felügyelő
Bizottságának jelentését és a Társaság 2010. évi Közhasznúsági jelentését elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

7. számú napirendi pont:
Az ERVA Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolója és egyéb tulajdonosi döntések
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

Vattamány Zsolt
Következik a 7. számú napirendi pont: Az ERVA Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolója és egyéb
tulajdonosi döntések. Előterjesztő Szikszai Zsolt alpolgármester úr. Kérdezi az előterjesztőt,
hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Szikszai Zsolt
Köszöni nem.

Vattamány Zsolt
Az előterjesztő szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, így kérdezi az előterjesztést tárgyaló
bizottság véleményét. Megadja a szót Benedek Zsolt képviselő úrnak, a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság elnökének.

Benedek Zsolt
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A Bizottság tárgyalásra, és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Vattamány Zsolt
Köszöni. Több bizottság a napirendet nem tárgyalta, így a napirend feletti vitát megnyitja.
Hozzászólás hiányában lezárja.
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez az előterjesztő nyújtott be módosító indítványt, amelyet
befogadott, így indokolni nem kell, viszont szavazni kell róla. Kéri a Tisztelt Képviselő-
testületet, szavazzon az előterjesztő módosító indítványáról. Minősített szavazattöbbség
szükséges az elfogadásához.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. 11 igen 0 nem és 4
tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta a módosító indítványt.
522/2011. (V.31.) számú határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(11 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja az előterjesztő Szikszai Zsolt alpolgármester által a „az ERVA Zrt. 2010. évi
mérlegbeszámolója és egyéb tulajdonosi döntések” című előterjesztéshez benyújtott módosító
indítványt az alábbiak szerint:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Fenti számú napirendi ponthoz az alábbi módosító indítványt nyújtom be:
Kérem, hogy az eredeti 5. számú határozati javaslat helyett az alábbi, módosított határozati
javaslat kerüljön elfogadásra:
„5.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 12., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043258),
könyvvizsgálójának a P and P Mérlegdoktor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot
(székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 60.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-689401) - képviseletében
eljár: Papp István ügyvezető, kamarai azonosító száma: 000246 – 2012. május 31-ig
megválasztja.
A Képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását havi 100.000.-Ft + ÁFA, azaz egyszázezer forint +
ÁFA összegben állapítja meg.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. 13 igen 0 nem és 0 tartózkodás
mellett a Képviselő-testület elfogadta a javaslatot.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
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bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy három képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általuk szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)

523/2011. (V.31.) számú határozat:
- Az ERVA Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolója és egyéb tulajdonosi döntések -
(13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt
hogy az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
/székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 12., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043258/ 2010. évi
éves beszámolóját (Kiegészítő melléklettel és Üzleti jelentéssel) eszköz-forrás egyező 171.078 eFt
végösszeggel, mérleg szerinti eredményét 8.734 eFt-tal (nyereség) elfogadja. Az adózott
eredményt az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 2. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges, kéri, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület 15 igen 0
nem és 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)

524/2011. (V.31.) számú határozat:
- Az ERVA Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolója és egyéb tulajdonosi döntések -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt
hogy a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (Tóth József könyvvizsgáló)
könyvvizsgálói jelentését az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság /székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 12., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-
043258/ 2010. évi beszámolójáról elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Vattamány Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 3. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges, kéri, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület 14 igen 0
nem és 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)

525/2011. (V.31.) számú határozat:
- Az ERVA Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolója és egyéb tulajdonosi döntések -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt
hogy az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
/székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 12., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043258/ 2011. évi
üzleti tervét 0 eFt eredménnyel elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 4. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges, kéri, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület 15 igen 0
nem és 1 tartózkodás mellett a 4. számú határozati javaslatot is elfogadta.

526/2011. (V.31.) számú határozat:
- Az ERVA Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolója és egyéb tulajdonosi döntések -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt
hogy a Felügyelő Bizottság jelentését az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság 2010. évi éves beszámolójáról elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt



16 / 26

Szavazásra teszi fel a módosító indítvánnyal elfogadott 5. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, kéri, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület 12 igen 0
nem és 4 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.

527/2011. (V.31.) számú határozat:
- Az ERVA Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolója és egyéb tulajdonosi döntések -
(12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 12., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043258),
könyvvizsgálójának a P and P Mérlegdoktor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot
(székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 60.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-689401) - képviseletében
eljár: Papp István ügyvezető, kamarai azonosító száma: 000246 – 2012. május 31-ig
megválasztja.
A Képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását havi 100.000.-Ft + ÁFA, azaz egyszázezer forint
+ ÁFA összegben állapítja meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 6. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, kéri, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület 16 igen 0
nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.

528/2011. (V.31.) számú határozat:
- Az ERVA Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolója és egyéb tulajdonosi döntések -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
/székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 12., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043258/ és a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között 2010. április 30. napján létrejött
megbízási szerződés 12.1. pontja kerüljön módosításra az alábbiak szerint:
„12.1. A jelen szerződés határozatlan időre szól. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen
szerződést legkésőbb 2011. november 30. napjáig felül kell vizsgálni.”

A szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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8. számú napirendi pont:
Az Erzsébetváros Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

Vattamány Zsolt
Következik a 8. számú napirendi pont: Erzsébetváros Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója.
Előterjesztő Szikszai Zsolt alpolgármester. Kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni?

Szikszai Zsolt
Köszöni, nem kíván.

Vattamány Zsolt
Az előterjesztő szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Kérdezi az előterjesztést tárgyaló bizottság
véleményét. Megadja a szót Benedek Zsolt képviselő úrnak, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság elnökének.

Benedek Zsolt
A Bizottság tárgyalásra, és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Vattamány Zsolt
Köszöni. Az előterjesztést több bizottság nem tárgyalta, így a napirend feletti vitát megnyitja.
Moldován László képviselő úr jelentkezett hozzászólásra, megadja a szót.

Moldován László
Köszöni a szót. Az előző napirendi pontnál nem figyelt, ezért nem tette meg, de szerencsére itt
most megteheti, hogy itt megint a P and P Mérlegdoktor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű
Társaságot fogják megbízni könyvvizsgálóként, szeretne valamilyen tájékoztatást kapni, hogy
miért pont őket?

Vattamány Zsolt
Több képviselő nem jelentkezett hozzászólásra, így a napirend feletti vitát lezárja. Megadja a szót
válaszadásra az előterjesztő Alpolgármesternek.

Szikszai Zsolt
Köszöni Polgármester Úrnak. Azért a P and P-t, mert a legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be.
Ahogy látni lehet itt az előterjesztésben a könyvvizsgálói díjazás havi 40.000.- Ft + ÁFA. Ez
jelenleg, tehát a ma lejáró könyvvizsgálat az 70.000.- Ft + ÁFA. Az ajánlattal kapcsolatban tud
sorolni pár referenciát, hogy milyen cégeknél végeznek könyvvizsgálatot: Magyar Pénzverő Zrt.,
ASKO Csoport, Sara Lee Kávé-tea Zrt, Gripen Hungary Holding Zrt., Biocom Kft., Pannontej
Zrt. Felsőoktatási intézmények közül: Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Szegedi
Tudományegyetem, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Önkormányzatok közül például
Budapest XI. kerületi Önkormányzat GAMESZ. Budapest Turisztikai Hivatal, Hálózat
Alapítvány, ez tényleg csak egy pár a felsorolásból, de tényleg rengeteg van itt az ajánlatban,
amit benyújtottak.
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Vattamány Zsolt
Köszöni szépen a választ. Megállapítja, hogy az előterjesztéshez az előterjesztő nyújtott be
módosító indítványt, melyet természetesen befogadott, így indokolni nem szükséges, szavazni
viszont fognak róla. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szavazzanak az előterjesztő
módosító indítványáról.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület 13 igen 0
nem és 3 tartózkodás mellett az előterjesztő által benyújtott módosító indítványt elfogadta.

529/2011. (V.31.) számú határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja az előterjesztő Szikszai Zsolt alpolgármester által a „az Erzsébetváros Kft. 2010.
évi mérlegbeszámolója” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Fenti számú napirendi ponthoz az alábbi módosító indítványt nyújtom be:

Kérem, hogy az eredeti 6. és 7. számú határozati javaslatok helyett az alábbi, módosított
határozati javaslatok kerüljenek elfogadásra:
„6.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. (székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 41.,
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-164125) ügyvezetőjének Galambos Andrást (anyja neve: Móré
Erzsébet, született: 1974. szeptember 11.) 2012. március 1-ig megválasztja.
A Képviselő-testület az ügyvezető díjazását havi bruttó 385.000.-Ft-ban, azaz
háromszáznyolcvanötezer forintban állapítja meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

„7.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. (székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 41.,
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-164125), könyvvizsgálójának a P and P Mérlegdoktor
Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 60.;
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-689401) - képviseletében eljár: Papp István ügyvezető, kamarai
azonosító száma: 000246 – 2012. május 31-ig megválasztja.
A Képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását havi 40.000.-Ft + ÁFA, azaz negyvenezer forint +
ÁFA összegben állapítja meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

Vattamány Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 1. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges, kéri, szavazzanak.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület 16 igen 0
nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.

530/2011. (V.31.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójáról -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. /székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 41.,
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-164125/ 2010. évi, a jelen határozat mellékletét képező,
beszámolóját és kiegészítő mellékletét 63359 eFt mérlegfőösszeggel, 283 eFt mérleg szerinti
nyereséggel elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 2. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges, kéri, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület 16 igen 0
nem és 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

531/2011. (V.31.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójáról -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. /székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 41.,
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-164125/2010. évi, mérleg szerinti 283 eFt nyereségét
eredménytartalékba helyezi.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt
Szavazásra teszi fel a 3. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű szavazattöbbség
szükséges, kéri, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület 16 igen 0
nem és 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

532/2011. (V.31.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójáról -
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(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. /székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 41.,
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-164125/ 2010. éves beszámolójáról és kiegészítő mellékletéről
készült, a jelen határozat mellékletét képező könyvvizsgálói jelentést és a Társaság Felügyelő
Bizottságának jelentését elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt
Szavazásra teszi fel a 4. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű szavazattöbbség
szükséges, kéri, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület 16 igen 0
nem és 0 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta.

533/2011. (V.31.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójáról -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. /székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 41.,
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-164125/, jelen határozat mellékletét képező 2011. évi üzleti tervét és
a Társaság Felügyelő Bizottságának a az üzleti tervről szóló jelentését elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt
Szavazásra teszi fel a 4. számú határozati javaslatot, elfogadásához itt is egyszerű
szavazattöbbség szükséges, kéri, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. 15 igen 0 nem és 0 tartózkodás
mellett a Képviselő-testület elfogadta a határozati javaslatot.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
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A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)

534/2011. (V.31.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójáról -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft.-nek /székhelye: 1074 Budapest, Dohány u.
41., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-164125/, a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok,
valamint a Munka Törvénykönyve 188. § (1) bek., vagy a 188/A § (1) bek. hatálya alá tartozó
munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások
módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló, a jelen határozat mellékletében
foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt
Szavazásra teszi fel a módosító indítvánnyal elfogadott 6. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, kéri, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület 15 igen 0
nem és 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

535/2011. (V.31.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójáról -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. (székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 41.,
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-164125) ügyvezetőjének Galambos Andrást (anyja neve: Móré
Erzsébet, született: 1974. szeptember 11.) 2012. március 1-ig megválasztja.
A Képviselő-testület az ügyvezető díjazását havi bruttó 385.000.-Ft-ban, azaz
háromszáznyolcvanötezer forintban állapítja meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt
Szavazásra teszi fel a módosító indítvánnyal elfogadott 7. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, kéri, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület 14 igen 0
nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta.
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536/2011. (V.31.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójáról -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. (székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 41.,
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-164125), könyvvizsgálójának a P and P Mérlegdoktor
Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 60.;
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-689401) - képviseletében eljár: Papp István ügyvezető, kamarai
azonosító száma: 000246 – 2012. május 31-ig megválasztja.
A Képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását havi 40.000.-Ft + ÁFA, azaz negyvenezer forint +
ÁFA összegben állapítja meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

9. számú napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

Vattamány Zsolt
Áttérnek a 9. számú napirendi pontra: Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. 2010. évi
mérlegbeszámolója. Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester. Kérdezi az előterjesztőt, hogy
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Szikszai Zsolt
Köszöni, nem kíván.

Vattamány Zsolt
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, így kérdezi az előterjesztést tárgyaló
bizottság véleményét. Megadja a szót Benedek Zsolt képviselő úrnak, a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság elnökének.

Benedek Zsolt
A Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Vattamány Zsolt
Köszöni Elnök Úrnak. Az előterjesztést több bizottság nem tárgyalta, így a napirend felett a vitát
megnyitja. Hozzászóló hiányában lezárja.
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez az előterjesztő módosító indítványt nyújtott be, melyet
befogadott, így indokolni nem kell, szavazni viszont fognak róla. Kéri a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy szavazzanak az előterjesztő által benyújtott módosító indítványról. Elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület 13 igen 0
nem és 3 tartózkodás mellett a módosító indítványt elfogadta.

537/2011. (V.31.) számú határozat:
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- Módosító indítvány elfogadásáról -
(13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja az előterjesztő Szikszai Zsolt alpolgármester által a „az Erzsébetvárosi Média
Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolója” című előterjesztéshez benyújtott módosító
indítványt az alábbiak szerint:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Fenti számú napirendi ponthoz az alábbi módosító indítványt nyújtom be:
Kérem, hogy az eredeti két határozati javaslat mellett az alábbi új 3. és 4. számú határozati
javaslatok is kerüljenek elfogadásra:
„3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Felügyelő Bizottság jelentését az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2010. évi éves beszámolójáról elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

„4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1076 Budapest,
Wesselényi u. 17., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-920721, adószám: 18157451-2-42),
könyvvizsgálójának a MONETA Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Kft-t (székhely: 1188 Budapest,
Bercsényi utca 29/a, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-561335) - képviseletében eljár: Tóth József
ügyvezető, kamarai azonosító száma: 000233 – 2012. május 31-ig megválasztja.

A Képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását 300.000.-Ft + ÁFA/év, azaz háromszázezer forint
+ ÁFA/év összegben állapítja meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

Vattamány Zsolt
A módosító indítvány elfogadása után, szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott, eredeti
1. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges, kéri,
szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület 15 igen 0
nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan, a határozati javaslatot elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
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538/2011. (V.31.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójáról -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, mint az Erzsébetvárosi
Média Nonprofit Kft. (1076 Budapest, Wesselényi u. 17., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-920721,
adószám: 18157451-2-42) alapítója elfogadja a Társaság 2010. évi egyszerűsített beszámolóját
(mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) az eszközök és források egyező 23.507
E Ft végösszegével és mérleg szerint 2.741 Ft nyereséggel.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt
Szavazásra teszi fel a 2. számú határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű
szavazattöbbség szükséges, kéri, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület egyhangú,
15 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 2. számú határozati javaslatot is.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)

539/2011. (V.31.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójáról -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, mint az Erzsébetvárosi
Média Nonprofit Kft. (1076 Budapest, Wesselényi u. 17., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-920721,
adószám: 18157451-2-42) alapítója elfogadja a Moneta Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
által az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolójáról szóló független
könyvvizsgálói jelentést és záradékot.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt
Szavazásra teszi fel a módosító indítvánnyal elfogadott 3. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához már minősített szavazattöbbség szükséges, kéri, szavazzanak.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület 14 igen 0
nem és 1 tartózkodás mellett határozati javaslatot elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)

540/2011. (V.31.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójáról -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Felügyelő Bizottság jelentését az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2010. évi éves beszámolójáról elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

Vattamány Zsolt
Végül szavazásra teszi fel a módosító indítvánnyal együtt elfogadott 4. számú határozati
javaslatot, melynek elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, kéri, szavazzanak.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület 14 igen 0
nem és 2 tartózkodás mellett határozati javaslatot elfogadta.

541/2011. (V.31.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójáról -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1076 Budapest,
Wesselényi u. 17., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-920721, adószám: 18157451-2-42),
könyvvizsgálójának a MONETA Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Kft-t (székhely: 1188
Budapest, Bercsényi utca 29/a, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-561335) - képviseletében eljár: Tóth
József ügyvezető, kamarai azonosító száma: 000233 – 2012. május 31-ig megválasztja.

A Képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását 300.000.-Ft + ÁFA/év, azaz háromszázezer forint
+ ÁFA/év összegben állapítja meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”
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Vattamány Zsolt
Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Vendégek! A nyilvános ülés végére értek, innen a testület zárt
ülésen folytatja munkáját. A Képviselő-testület nyilvános ülését 7 óra 56 perckor bezárja.

Zárt ülés keretében:
10.) A VII. kerület Péterfy Sándor utca 31. III. emelet 29. szám alatti ingatlanra vonatkozó

egyezség
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

11.) Vezetői megbízás és magasabb vezetői pályázati kiírás
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 542-től 544-ig.

dr. Gotthard Gábor Vattamány Zsolt
jegyző polgármester


