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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. október 31-én 14 órakor 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, Rónaszékiné Keresztes Monika
(érkezett: 1625), 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: 1422), Ripka András, Stummer
János, Tímár László, Wencz Miklós képviselők

dr. Gotthard Gábor jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Barta Erzsébet, Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsanna, Kovács András, Lantos
Péter, dr. Máté Katalin, dr. Vető Marietta irodavezetők

Meghívottak: dr. Csomor Sándor az ERVA Zrt. vezérigazgatója

Az ülést vezette: Vattamány Zsolt polgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia

Vattamány Zsolt polgármester
„Szép jó napot kívánok mindenkinek. Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, a megjelent képviselő
hölgyeket, urakat, vendégeinket. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.
október 31-i rendkívüli ülését megnyitom. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy jelen
van 14 fő, az ülésünk határozatképes. Távollétét nem jelentette be egyetlen képviselő sem. A
tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatomat a mai ülés napirendjére,
melyhez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel a napirendi javaslatot,
melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

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

655/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Napirend elfogadásáról -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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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
…/2013. (…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

2.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen
elhelyezett vendéglátó-ipari teraszok működésének rendjéről szóló 46/2012. (XII.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

3.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013.(….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

4.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete a társasházaknak nyújtható visszatérítendő
kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról
szóló 40/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

5.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013. (...) önkormányzati rendelete a településképi kötelezési eljárásról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

6.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013. (…) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

7.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel
várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

8.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
....../2013. (....) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló
48/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

9.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat fenntartásában vagy
működtetésében lévő köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak
megállapításának szabályairól szóló 26/2013. (V. 31.) önkormányzati rendeletének
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módosítása
Előterjesztő: Gergely József képviselő, Dr. Kispál Tibor képviselő

10.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról szóló 12/2012. (III. 26.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Gergely József képviselő, Dr. Kispál Tibor képviselő

11.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 27/2011. (VI. 29.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Gergely József képviselő, Dr. Kispál Tibor képviselő

12.) Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a „Budapest főváros közigazgatási
területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen
megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” tárgyú rendelet-tervezet
véleményezése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

13.) Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság létrehozása kerületünkben a magyar nemzeti értékek
és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) számú Kormányrendelet
felhatalmazása alapján
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

14.) Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

15.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 2013. évi közbeszerzési tervének
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

16.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat részéről a Fővárosi
Önkormányzat részére adóbeszedési jog átengedésével kapcsolatos nyilatkozat
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

17.) Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának, SZMSZ-
ének, Szakmai Programjainak módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

18.) A Hevesi S. tér 1. szám alatti rendelőbe átköltöző orvosok telephelyhasználatának
engedélyezése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

19.) Javaslat Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi
költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

20.) A Bp. Főv. VII. ker. Hernád u. 23. szám földszintjén található, utcai helyiségcsoport
használatba adása tárgyában hozott 309/2013.(VI.26.) számú határozat módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

21.) A 2014-es Magyar Holokauszt Emlékévvel kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

22.) Defibrillátorok beszerzése és csatlakozás a Magyar Egészség Alapítvány országos
újraélesztési programjához
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

23.) A Budapest VII. kerület, Nefelejcs u. 19. szám alatti társasháznak nyújtott kölcsön
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megfizetésének elengedése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

24.) Rendőrségi maradványösszeg felhasználása és gépjármű átadása üzemeltetésre
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

25.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Közbeszerzési és
Beszerzési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

26.) Helyiségcsoport felajánlása a Budapest VII. Garay utca 5. szám alatti hivatali épületből
Budapest Főváros Kormányhivatala részére
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

27.) Időseket segítő mintaprogramhoz való csatlakozás előkészítése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

28.) A jelzálogjogok cseréje tárgyában hozott 482-483/2012.(VI.28.) számú határozatok
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

29.) Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

30.) A „Kultúra utcája” Budapest, VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja
című, KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

31.) A Közlekedés Kft. által vezetett tervezői konzorcium által készített „Budapest Belső
Városrészének Komplex Kerékpáros barát Fejlesztéséhez” terveivel kapcsolatos
döntések
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

32.) Az Árpád-házi Szt. Erzsébet Egyházközség részére a VII. kerület Rózsák terei Szt.
Erzsébet Plébániatemplom fűtésrendszerének felújításához nyújtott támogatásról szóló
388/2013.(VI.26.) határozat módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

33.) Az ERVA Zrt. Nonprofit gazdasági társasággá történő átalakítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

34.) Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megbízási
szerződésének módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

35.) A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában és
fenntartásában álló közterületeken végzendő köztisztasági feladatok ellátása tárgyában
az ERVA Zrt.-vel 2012. december 19. napján kötött Közszolgáltatási és feladat-ellátási
szerződés módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

36.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

37.) Bartha Alfonz emlékét megörökítő tábla elhelyezésének támogatása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

38.) A Brunszvik Óvoda "Zöld Óvoda 2013" pályázaton való részvételének támogatása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

39.) Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj 2014. évi fordulójához
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Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
40.) A Bóbita Óvoda Kisvakond csoportjában a maximális csoportlétszám túllépés fenntartói

engedélyezése
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

41.) A Nefelejcs Óvoda vezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

42.) Intézményi tanácsok megalakítása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

43.) Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével kötött ellátási szerződés
meghosszabbítása
Előterjesztő: Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester

44.) A gázszolgáltatásból műszaki okok miatt kizárt társasházak gáz alap- és felszálló
vezetékek felújításának támogatása, visszatérítendő támogatás formájában
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

45.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi
költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

46.) A KLIK VII. Tankerületének tájékoztatója a középiskolai beiskolázásokról
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Zárt ülés keretében:
47.) Közterület-használati ügyben I. fokon hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés

Előterjesztő: Wencz Miklós bizottsági elnök
48.) Szociális ügyekben első fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések

Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök
49.) „Erzsébetváros Szociális Szakembere” díj adományozása

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

1. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„A napirendi pontok elfogadását követően áttérünk azok tárgyalására. Első napirendi pontunk:
Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló korábbi rendeletünk módosításáról.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést mindhárom
bizottság tárgyalta. A bizottságok tárgyalásra és elfogadásra javasolják az előterjesztést. A
napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován László úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Az a problémám, több problémám van, de az egyik fő problémám az, hogy itt
az önkormányzati rendelet módosításában szerepel olyan tétel, ami most, később lesz napirendi
pont megszavaznunk. Tehát ezt nem nagyon értem, hogy ezt hogy tudjuk most megszavazni, ha
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később fog valószínűleg a közgyűlés rábólintani, tehát előre, értem, hogy megelőlegezik a
többség tudatába, hogy úgyis meg lesz szavazva, de hogy technikailag ezt nem értem, hogy ez
hogy lehetséges, illetve azt nem tudom, hogy akkor miért nem kellett ezt a költségvetési
módosítást hátrébb tenni.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását, mivel több képviselő nem jelezte hozzászólási
igényét a napirend fölötti vitát lezárom. És akkor válaszolok gyorsan Moldován képviselő úr által
felvetett kérdésre. Itt a forrást biztosítjuk Képviselő úr, amennyiben a későbbi szavazásnál nem
szavaznánk meg, amire Ön utal, akkor ez a forrás oka fogyottá válik, de forrást most hozzá kell
tenni. Tehát dönthetünk úgy, hogy nem szavazzuk meg és akkor ez a forrás nem kerül
felhasználásra, hanem megmarad a költségvetésben. Az előterjesztéshez 2 módosító indítvány
érkezett, amelyből egyiket Bartusné Benedek Barbara képviselő asszony nyújtotta be, a másikat
pedig jómagam. Előterjesztőként mindkét módosító indítványt befogadom, így azokat indokolni
nem szükséges, szavazni viszont kell róluk. Szavazásra teszem fel a befogadott módosító
indítványokat, elfogadásához minősített szavazattöbbség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 12 igen 1 nem 3 tartózkodással elfogadta.

656/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(12 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester, valamint Bartusné Benedek Barbara képviselő
asszony által „Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványokat az alábbiak szerint:

Vattamány Zsolt:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztés összeállítását követően módosító indítvány benyújtása vált szükségessé az
Erzsébet terv módosítása, önkormányzati rendezvények lebonyolítása, a rendelet normaszövege
változása, valamint további képviselő-testületi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítások
érdekében.
1. A „8103 Önkormányzatok költségvetési támogatások” címen a költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja egyéb központi támogatás előirányzatot 3.429 ezer
Ft-tal, ezzel egyidejűleg a „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a költségvetési
szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja működési céltartalék előirányzatot
azonos összeggel javasolom megemelni.
2. Az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen a közoktatási támogatások
működési pénzeszközátadás előirányzatot 5.000 ezer Ft-tal, a „7201 Központilag kezelt ágazati
feladatok” címen az óvodák működési céltartaléka előirányzatot 10.000 ezer Ft-tal, a 2012. évi
állami támogatás elszámolása működési céltartalék előirányzatot 3.153 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6201 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása” címen a
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működési támogatás folyósítása kiadási előirányzatot megemelni az alábbiak szerint:
a) 2101-21 Kópévár Óvoda működési támogatását 4.516 ezer Ft-tal,
b) 2101-22 Nefelejcs Óvoda működési támogatását 2.051 ezer Ft-tal,
c) 2101-23 Brunszvik Teréz Óvoda működési támogatását 2.639 ezer Ft-tal,
d) 2101-24 Bóbita Óvoda működési támogatását 1.599 ezer Ft-tal,
e) 2101-26 Dob Óvoda működési támogatását 945 ezer Ft-tal,
f) 2101-27 Csicsergő Óvoda működési támogatását 6.403 ezer Ft-tal,

valamint az óvodák központi, irányító szervi működési célú támogatás bevételi előirányzatot és a
dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
3. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az Egészség7 feladat működési
céltartalék kiadási előirányzatot 2.650 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a
„6107 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások” címen a Péterfy Sándor utcai Kórház –
Rendelőintézet és Baleseti Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának felhalmozási célú
támogatásértékű kiadást azonos összeggel megemelni. A támogatásból 1.600 ezer Ft a nővérhívó
rendszer felújítására, 1.050 ezer Ft a betegszekrények cseréjére kerül felhasználásra.
4. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az önkormányzati felújításokkal,
beruházásokkal kapcsolatos kiadások működési céltartalék előirányzatot 4.479 ezer Ft-tal, a
2012. évi állami támogatás elszámolása működési céltartalék előirányzatot 601 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6404 Önkormányzati beruházások” címen 10 db
defibrillátor készülék beszerzése beruházási kiadások előirányzatot 5.080 Ft-tal megemelni.
5. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a 2012. évi állami támogatás
elszámolása működési céltartalék előirányzatot 212 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb
pénzeszközátadások” címen Bartha Alfonz emléktábla állítás költségeinek felhalmozási célú
pénzeszközátadások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatot azonos összeggel
megemelni.
6. Az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen a közoktatási támogatások
működési pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatot 3.000 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és
egyéb pénzeszközátadások” címen a működési célú pénzeszközátadás kiadási előirányzatot
megemelni az alábbiak szerint:

a) Amerikai Alapítványi Iskola működési támogatása 750 ezer Ft-
tal,
b) Facultas Cognoscendi Akadémia – Alapítványi iskola
működési támogatása 750 ezer Ft-

tal,
c) Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
Statusquo Ante - Bét Menachem Héber-Magyar Kéttannyelvű
Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde működési támogatása 750 ezer Ft-
tal,

d) Erzsébetvárosi Reformpedagógiai Alapítvány – Montessori
Erzsébetvárosi Iskola működési támogatása 750 ezer Ft-

tal.
7. A „6401 Intézményi beruházások” címen a Dob utca 23. szám alatti bölcsőde
eszközbeszerzése beruházási kiadások előirányzatot 3.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni,
ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a Lövölde tér 1. szám alatti bölcsőde beruházási kiadások
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előirányzatot azonos összeggel megemelni.
8. Az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen az önkormányzati
rendezvények dologi kiadások előirányzatot 7.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg ugyanezen a címen új soron az Erzsébetvárosi Napok dologi kiadások előirányzatot
azonos összeggel megemelni.
9. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az intézményi karbantartás és kisértékű
tárgyi eszköz beszerzése működési céltartalék előirányzatot 3.750 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6201 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása” címen az
1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ működési célú támogatás kiadás
előirányzatot azonos összeggel megemelni.
Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ” címen a központi, irányító
szervi működési célú támogatás bevételi előirányzatot 3.750 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a
dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel javasolom megemelni, 5 háziorvosi rendelőhöz
eszköz beszerzések érdekében.
10. Az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen az egyéb turisztikai
feladatok dologi kiadások előirányzatot 3.500 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg ugyanezen címen új soron az Adventi kiadvány készítése dologi kiadások
előirányzatot azonos összeggel megemelni.
11. Az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen az egyéb turisztikai
feladatok dologi kiadások előirányzatot 4.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg az „5503 Feladatra el nem számolt kiadások” címen új célkitűzések, PR arculat
kidolgozása dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
12. Az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen az egyéb turisztikai
feladatok dologi kiadások előirányzatot 3.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg az „5503 Feladatra el nem számolt kiadások” címen a karácsonyi képeslapok
készítése VII. kerületi lakosok részére dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
13. Az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen az egyéb turisztikai
feladatok dologi kiadások előirányzatot 2.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg ugyanezen a címen, új soron a karácsonyi díszkivilágítással egybekötött rendezvény
lebonyolítása dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
14. A „9321 Hetesi Attila köztéri alkotásainak felállítása” címen a támogatásértékű
felhalmozási bevétel előirányzatot 4.000 ezer Ft-tal javasolom megemelni, ezzel egyidejűleg
ugyanezen a címen a beruházási kiadások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
15. A „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címen a felújítási kiadások előirányzatot az
Erzsébet terv Fejlesztési program évek közötti ütemezésének módosulásával azonosan 514.020
ezer Ft-tal javasolom csökkenteni az alábbiak szerint:
Péterfy Sándor utca 47. szám alatti orvosi rendelő felújítása 15.000 ezer Ft-tal,

a) Hevesi Sándor tér 1. szám alatti fogorvosi
rendelő (Varázsfog) felújítása 20.000 ezer Ft-tal,

b) Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium
felújítása (fűtési rendszer korszerűsítése, ablakcsere,
udvari épületbontás, sportpálya kialakítása) 50.373 ezer Ft-tal,

c) Munkás utca felújítása (Huszár utca - Rottenbiller utca
közötti szakasz) 38.100 ezer Ft-tal,

d) Peterdy utca felújítása, növényesítése 52.197 ezer Ft-tal,
e) Klauzál utca I. ütem (Rákóczi út - Wesselényi utca
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közötti szakasz) 120.000 ezer Ft-tal,
f) Csányi utca felújítása 39.000 ezer Ft-tal,
g) Wesselényi utca 17. szám alatti Közösségi Ház felújítása 68.400 ezer Ft-tal,
h) Dohány utca 22-24. szám alatti ingatlan felújítása 4.000 ezer Ft-tal,
i) Madách tér felújítása 11.764 ezer Ft-tal,
j) Almássy tér és a teret övező utcák felújítása
(hallgatói pályázat, terveztetés, kivitelezés) 95.186 ezer Ft-tal,

ugyanezen a címen a beruházási kiadások előirányzatot 259.200 ezer Ft-tal az alábbiak szerint
csökkenteni:

a) Dózsa György út 46. szám alatti udvar térkövezése 1.700 ezer Ft-tal,
b) Százház utca 1-27. szám alatt park létesítése 27.000 ezer Ft-tal,
c) Király utca 11. szám alatti szövőgyár kerületi
művelődési központtá alakítása 40.000 ezer Ft-tal,

d) Lövölde tér 7. szám alatti helyiség
kialakítása sportteremmé 30.000 ezer Ft-tal,

e) Térfigyelőrendszer korszerűsítése, bővítése 160.500 ezer Ft-tal,
a „9112 Akadálymentesítés az Erzsébetvárosi Közösségi Házban TÁMOP-1.1.1.” címen az
Akadálymentesítés kiépítése beruházási kiadások előirányzatot 21.600 ezer Ft-tal,
a „9113 Esély a szülőknek, lehetőség a gyermekeknek (KMOP-4.5.2)” címen a Városligeti fasor
39-41. szám alatti bölcsőde bővítése beruházási kiadások előirányzatot 406.400 ezer Ft-tal
csökkenteni.
A „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címen a felújítási kiadások előirányzatot 48.679 ezer
Ft-tal az alábbiak szerint javasolom megemelni:

a) Dózsa György út 46. szám alatti nyugdíjas klub felújítása 25.400 ezer Ft-tal,
b) Thököly út 24. és a Murányi utca 8. szám
alatti saroképület felújítása civil szervezetek részére 13.279 ezer Ft-tal,

c) Csányi utca 8. szám alatti műemléki épületben hátsó tűzfalrepedés,
bádogos szerkezetek cseréje, elektromos hálózat,
tető és emeletes épület csatlakozása, egyéb 10.000 ezer Ft-tal,

ugyanezen a címen az Almássy tér játszótéri eszközök beszerzése beruházási kiadások
előirányzatot 5.580 ezer Ft-tal, valamint a Szövetség utca 25. szám alatti épület bontása
beruházási kiadások előirányzatot 17.780 ezer Ft-tal, a „7401 Központilag kezelt beruházási
célú tartalék (kötvényből)” címen a központilag kezelt beruházási célú tartalék felhalmozási
céltartalék előirányzatot 1.129.181 ezer Ft-tal javasolom megemelni.
16. Az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címen a központi,
irányító szervi felhalmozási célú támogatás előirányzatot 40.000 ezer Ft-tal, valamint a Rózsa
utca 8. szám alatti épületben irattár kialakítása beruházási kiadások előirányzatot azonos
összeggel javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6201 Központi, irányítószervi támogatás
folyósítása” címen a felhalmozási támogatás folyósítása bevételi előirányzatot 40.000 ezer Ft-tal
csökkenteni, valamint a „7401 Központilag kezelt beruházási célú tartalék (kötvényből)” címen
a központilag kezelt beruházási célú tartalék felhalmozási céltartalék előirányzatot 40.000 ezer
Ft-tal javasolom megemelni.
17. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az oktatási terület tartalék kerete
működési céltartalék előirányzatot 300 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a
„6103 Sportegyesületek és szervezetek támogatása” címen az Aranycsapat Alapítvány
támogatása működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatot
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azonos összeggel megemelni.
18. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az intézményi karbantartás és kisértékű
tárgyi eszköz beszerzés működési céltartalék előirányzatot 11.311 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg az „5503 Feladatra el nem számolt kiadások” címen az új
számviteli szabályokra történő átállás dologi kiadások előirányzatot 10.404 ezer Ft-tal, a „6201
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása” címen a működési támogatás folyósítása bevételi
előirányzatot, valamint az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata”
címen a működési támogatási és a dologi kiadások előirányzatot 907 ezer Ft-tal megemelni.
19. A „7401 Központilag kezelt beruházási célú tartalék (kötvényből)” címen a központilag
kezelt beruházási célú tartalék felhalmozási céltartalék előirányzatot 95.000 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címen a
Csányi utca 5. szám alatti Zsidó Skanzen kialakítása beruházási kiadások előirányzatot 10.000
ezer Ft-tal, a „6404 Önkormányzati beruházások” címen 2 db takarítógép pótlása beruházási
kiadások előirányzatot 30.000 ezer Ft-tal, a „6303 Önkormányzati felújítások” címen a
Holocaust emlékév 2014. előkészítését (Wesselényi utca 26. szám alatti épület felújítása) 5.000
ezer Ft-tal, a „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb
pénzeszközátadások” címen a Király utca 11. és Király utca 15. szám alatti épületek kiürítése
felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatot 50.000 ezer Ft-tal
megemelni.
20. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a krízis keret: a téli hideg időjárás
miatti ellátásra működési céltartalék előirányzatot 12.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni,
ezzel egyidejűleg az „5607 Közfoglalkoztatás” címen a közfoglalkoztatói önrész dologi kiadások
előirányzatot azonos összeggel megemelni.
21. A „7401 Központilag kezelt beruházási célú tartalék (kötvényből)” címen a központilag
kezelt beruházási célú tartalék felhalmozási céltartalék előirányzatot 3.000 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „9113 Esély a szülőknek, lehetőség a gyermekeknek (KMOP-
4.5.2)” címen a Városligeti fasor 39-41. szám alatti bölcsőde bővítése beruházási kiadások
előirányzatot azonos összeggel megemelni.
22. A „7401 Központilag kezelt beruházási célú tartalék (kötvényből)” címen a központilag
kezelt beruházási célú tartalék felhalmozási céltartalék előirányzatot 10.000 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, a „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címen a Dohány utca 22-24.
szám alatti ingatlan felújítása kiadási előirányzatot azonos összeggel megemelni.
23. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a krízis keret: a téli hideg időjárás
miatti ellátásra működési céltartalék előirányzatot 4.826 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni,
valamint az „5503 Feladatra el nem számolt kiadások” címen az önkormányzat és intézményei
irattári felmérése dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
24. Az Ör. 22. § (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A Képviselő-testület döntése alapján a 2013. évi költségvetési évet követő évekre

kötelezettség a következő esetekben vállalható:
a) A költségvetési rendelet „7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és

feladatok” címen szerepeltetett előirányzataira a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság tárgyéven túli, a 2014. évi költségvetést terhelő javaslatot adhat:
Társasházak felújítási pályázata (kölcsön) 45.000 ezer Ft,
Kéményfelújítási pályázat (kölcsön) 25.000 ezer Ft,
Gázvezeték felújítási kölcsön 25.000 ezer Ft,
Nyílászárók cseréje pályázat 15.000 ezer Ft,
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Tetőjárda felújítási pályázat 10.000 ezer Ft
összegben,

b) Erzsébetváros Önkormányzata „Erzsébet terv Fejlesztési program”-ban jóváhagyott
feladatok az ütemterv szerinti költségvetési évben, a jóváhagyott összeg mértékéig,

c) karácsonyi díszkivilágításra 19.050 ezer Ft mértékéig,
d) az önkormányzat által elnyert - több év alatt megvalósítandó - pályázati feladatok a
támogatási szerződés szerinti ütemezésben végrehajthatók.

e) Az önkormányzat és költségvetési intézményei által megkötött szerződések alapján a
következő évek költségvetéseit terhelő feladatokat évenkénti bontásban, összegszerűen
a 23. számú táblázat tartalmazza.”

25. A rendelet-módosítás 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendelet 2013. október 31-én 20 órakor lép hatályba.”

26. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eredetileg kipostázott rendelet-módosítás 2. és
2/a. számú táblázatai helyett jelen módosító indítvány 1. és 2. számú mellékleteit elfogadni
szíveskedjen. A táblázatok egy új 38. számú sorral egészülnek ki, amelyben az
„adósságkonszolidáció során a hosszú lejáratú hitelek törlesztése és a befektetési célú belföldi
értékpapírok beváltása” kerül külön kimutatásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!”
Bartusné Benedek Barbara:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Erzsébetváros Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse a kerületben élő
rászorultakat.
Erzsébetváros Önkormányzata 2013-ban, 3200 családnak tud segítséget nyújtani abban, hogy
szebbé tegye a karácsonyi ünnepét. Ennek érdekében a rászoruló családok egy 2.500 Ft értékű
tartós élelmiszercsomagot kapnak, mely lisztet, cukrot, olajat, tésztát, zöldborsó- és babkonzervet
tartalmaz.
A támogatottak a jelenlegi segélyezett körből valamint azon családok közül kerülnek ki, akik 3
vagy ennél több gyermeket nevelnek, de támogatni kívánjuk azokat is, akik fogyatékosak vagy
családjukban fogyatékos ember él, illetve az alacsony nyugdíjjal rendelkező időseket.
A kerületi rászoruló családok élelmiszer csomaggal való támogatása előreláthatólag
8 000 000Ft+Áfa költséget jelent az önkormányzat számára.
A csomagok beszerzését és a rászoruló családoknak történő kiosztását Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ fogja elvégezni, ezért szükséges az erre fordított összeget az
intézmény számára átcsoportosítani.
A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 20.) rendeletben a „7201 Központilag kezelt ágazati
feladatok” címen a krízis keret: a téli hideg időjárás miatti ellátásra működési céltartalék
előirányzatot 10.160 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6201 Központi,
irányítószervi támogatás folyósítása” címen a működési támogatás folyósítása, valamint az
„1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ” címen a működési célú
támogatás és dologi kiadások előirányzatot - a VII. kerületi rászoruló családok részére
karácsonyi élelmiszer csomag beszerzése érdekében - azonos összeggel megemelni.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!

Határozati Javaslat
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1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy támogatja a kerületi rászoruló családok élelmiszer csomaggal való megsegítését, valamint
felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben biztosítsa a forrást az élelmiszer
csomagokra 10.160 ezer Ft összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot, hogy az élelmiszercsomagokat szerezze
be és ossza ki a kerületi rászoruló családoknak
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester”

Vattamány Zsolt polgármester
„És akkor, nem marad más hátra, mint hogy magáról a rendeletről is szavazzunk. Most egy
határozat javaslatról és egy rendelet tervezetről kell majd szavaznunk, én szavazásra teszem fel a
módosító indítvánnyal elfogadott határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 1 nem 1 tartózkodással elfogadta.

657/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A VII. kerületben élő rászoruló családok élelmiszer csomaggal való megsegítése -
(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy támogatja a kerületi rászoruló családok élelmiszer csomaggal való megsegítését, valamint
felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben biztosítsa a forrást az élelmiszer
csomagokra 10.160 ezer Ft összegben.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot, hogy az élelmiszercsomagokat
szerezze be és ossza ki a kerületi rászoruló családoknak.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Most szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet az elfogadott módosításokkal együtt,
elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
12 igen 1 nem 3 tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2013.
(X.31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
(12 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

2. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen
elhelyezett vendéglátó-ipari teraszok működésének rendjéről szóló 46/2012. (XII.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 2. számú napirendi pont: az Önkormányzat rendelete az Önkormányzat
tulajdonában lévő közterületen elhelyezett vendéglátó-ipari teraszok működésének rendjéről szóló
korábbi önkormányzati rendeletünk módosításáról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem
kívánom kiegészíteni. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a
Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, és tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend fölötti
vitát megnyitom. Moldován László képviselő úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm. Itt olvasom az előterjesztésben, hogy a teraszok közterület használati díj mértékének
50%-át a vendéglátást megvalósító üzletek által kiváltott lakossági panaszok kezelésére kell
fordítani. Na, most az én értelmezésemben a lakossági panaszok kezelése az nem általános- és
gázvezeték felújítási támogatás. Tehát, én el tudom fogadni, hogy erre is fordítja az
Önkormányzat ezt a pénzt, csak vannak aggályaim, hogy a Kormányhivatalnál például ez nem
fog megállni. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. A napirend fölötti vitát lezárom. És akkor válaszolok a kérdésre. Itt nem alkottunk
erre egy külön rendeletet, hanem ebbe a rendeletbe tettük be, amiről Ön beszél, de ettől
függetlenül ez egy korrekt szabályozás. Így van tehát ez egy rendelet, amit ezzel módosítunk.
Egyébként az, hogy 50%-át a befolyó összegnek erre fogjuk fordítani azt már korábban
eldöntöttük. És szerintem ez egy jó irány, valószínűleg ebbe a kalapba, amit most létrehoztunk
majd még kell forrásokat tenni, de én nem látom aggályosnak, amit Ön mond. Hiszen erre,
önmagára nem hoztunk létre egy külön rendeletet, hanem beraktuk egy másik rendeletnek a
részeként, ami szerintem teljesen helyénvaló. Köszönöm. Az előterjesztéshez módosító indítvány
nem érkezett. Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet, elfogadásához minősített többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
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14 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2013.
(XI.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elhelyezett
vendéglátó-ipari teraszok működésének rendjéről szóló 46/2012. (XII.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

3. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013.(….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal
való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 3. számú napirendi pont: az Önkormányzatunkat megillető tulajdonosi jogok
gyakorlása és a tulajdonunkban álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló korábbi
rendeletünk módosításáról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja az előterjesztést. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló van, Dr.
Kispál Tibor jelezte hozzászólását, így megadom a szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület. Az előterjesztés bevezető szövegéből hagy idézzek
két sort: „Az EVIKLAK Kft. rövidesen végelszámolási eljárás hatálya alá kerül.” Ez az egyik, a
másik: „mivel az ERVA Zrt. már jelenleg is az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos
kizárólagos jog jogosultja, továbbá több mint két évtizedes működése során kiemelkedő
tapasztalatra tett szert az önkormányzati lakás- és helység gazdálkodás terén” stb. Kérdésem az,
hogy ha ezek a mondatok bekerültek ebbe az előterjesztésbe és azért ezek elég sok mindent
árulnak el, akkor volt értelme ennek az EVIKLAK Kft-nek a létrehozására? Egyébként, hogy ha
az ERVA volt az, aki végezte a munkát akkor ennek a Kft-nek a működésével kapcsolatos
költségeket fölöslegesen fizette az Önkormányzat. Én azt látom ebből, hogy nem biztos, hogy ez
egy átgondolt lépés volt. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását és kérdését. A napirend fölötti vitát lezárom, és
akkor válaszolok az elhangzottakra. Én azt gondolom, hogy volt értelme. Az előző ciklusoknak az
volt a gyakorlata, hogy külső céget bízott meg például takarítással, például növényesítéssel,
egyéb dolgokkal. Nekünk az volt a fontos és az volt a célunk, hogy ne külsős cégek végezzék
ezeket a munkákat, hanem saját önkormányzati tulajdonú cégek, amelyek jobb munkát végeznek,
lásd takarítás például, vagy növényesítés, olcsóbban dolgoznak és átláthatóbban dolgoznak,
tehát nem valamiféle külsős cég felé mennek ki az Önkormányzat megrendelései, hanem saját
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100%-os tulajdonú cégrendszerbe hordtuk ezeket be. Rengeteg ilyen munkát hoztunk be, amikor
erről döntöttünk erről az átszervezésről és erről a kis holding rendszerünkről, akkor három céget
gondoltunk a holding cég alá. Mára bebizonyosodott, hogy kettő is el tudja ezt látni, kettő
egészen megerősödött, az egyik ebben gyengélkedett. Én azt gondolom, hogy ilyenkor váltani kell
és ki kell mondani, hogy erre a cégre a jövőben nincsen szükség. A feladatait az ERVA Zrt. el
tudja látni. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a
rendeletet, melynek elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
11 igen 2 nem 3 tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2013.
(XI.4.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát
megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(11 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

4. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete a társasházaknak nyújtható visszatérítendő
kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról szóló
40/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 4. számú napirendi pont: Önkormányzatunk rendelete a társasházaknak nyújtható
visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási
támogatásról szóló korábbi rendeletünk módosításáról. Az előterjesztést szóban nem kívánom
kiegészíteni. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, valamint a
Városüzemeltetési Bizottság. A bizottságok tárgyalásra és elfogadásra javasolják az
előterjesztést. A napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován képviselő úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Tehát értettem, amit mondott az előző problémámmal kapcsolatban, de itt
ugyanebbe belefutunk, hogy az az előterjesztés címe, hogy a társasházaknak nyújtható
visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítás
támogatásról szóló önkormányzati rendeletet módosításáról. Tehát ezt a rendeletet módosítjuk, és
itt van még, bele is van írva, hogy a rendelet kiegészül még kémények és kéményseprő járdák
rekonstrukciójának, homlokzati ablakok utólagos hő- és hangszigetelésének, a földszinti
homlokzatokon falfirka megelőzésének, megszüntetésének támogatásával is. Ezt értem, meg
támogatom is, hogy ez legyen azt nem értem, hogy ezt miért nem lehet külön rendeletben
szabályozni. Tehát miért kell beleszuszakolni egy olyan rendeletbe, rendelet módosításába, ami
egészen másról szól. Tehát ez lehet, hogy technikai a kérdésem, csak nem látom a logikáját az
egésznek. Köszönöm.”
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Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm Képviselő úr. Napirend fölötti vitát lezárom. Én nem látok ebbe ekkora problémát
igazából lehet egy rendeletben is, lehet kettőben is, lehet háromban is, tehát minden egyes
támogatási formára létrehozhatunk külön rendeletet, ennek semmi akadálya nincs, de bele is
rakhatjuk. Ön a címben lát kifogást, én nem látok, hiszen ha elolvassuk, akkor társasházaknak
nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő felújítási támogatásról beszélünk,
benne van a gázvezeték is. Én nem gondolom, hogy e miatt, egyébként mindegyik pályázatra
ugyanazok a szabályok vonatkoznak, tehát nincsen eltérés, sokkal egyszerűbb így szerintem a
munkánk is, egyszerűbb egyébként a lakóknak is, hogy nem 8-10-15 rendeletet kell figyelni,
hanem egy rendeleten belül megkapják az információkat, amelyek alapján majd pályázhatnak,
vagy amelyek szabályozzák a pályázati rendszereket. Ez ennek az oka, semmiféle szakmai vagy
politikai oka ennek nincs, hogy nem úgy van, ahogy Ön kérdezi. Előterjesztéshez módosító
indítványt nem nyújtott be senki, így szavazhatunk a rendelet-tervezetről annak elfogadásáról,
melynek elfogadásához minősített többség sükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
14 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2013.
(XI.4.) önkormányzati rendelete a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes és
vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról szóló 40/2013. (VI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

5. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013. (...) önkormányzati rendelete a településképi kötelezési eljárásról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik az 5. számú napirendi pont: Önkormányzatunk rendelete a településképi kötelezési
eljárásokról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést
a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, valamint a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta.
Mindkét bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést. A napirend fölötti vitát
megnyitom. Gergely képviselő úrnak adok először szót.”

Gergely József képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr. A rendeletből egy mondatot szeretnék idézni a 3bb pontnál,
azt mondja, hogy: tehát ide tartozik a leromlott műszaki állapotából eredendően élet- és
balesetveszélyesé vált, a homlokzati ornamentika hiányos, a homlokzat színezése lekopott. A
mondatnak az első része az teljesen világos, eddig is lehetett kötelezési eljárást indítani az ilyen
esetekre, hiszen az élet- és balesetveszély megelőzendő. Viszont az, hogy a homlokzati
ornamentika hiányos, a homlokzat színezése kopott, itt akkor elég sok társasház ellen lehet ilyen
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kötelezési eljárást indítani, akik nagy valószínűséggel pályáztak volna társasház felújítási
pályázatra, ugye amiről az előbb is szó volt, legfeljebb pénzük nincs rá, tehát attól, hogy
kötelezzük őket, attól ez a kérdés szerintem nem oldódik meg. Az egész mostani rendelet-
módosításból ezt az egy részt látom problémásnak, az összes többivel egyet is tudok érteni.
Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr. Itt közben Főépítész úr elmondta, hogy tulajdonképpen mi a
helyes válasz. De előtte lezárom a napirend fölötti vitát. És akkor válaszolok. Főépítész úr szerint
1887 óta van ilyen szabályozás és nem kötelező vele élni mindössze egy lehetőség, tehát ez a
válasz. Köszönöm. Így nem maradt más hátra, mint hogy megállapítsam módosító indítvány nem
érkezett az előterjesztéshez. Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet, elfogadásához minősített
többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
12 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2013.
(XI.4.) önkormányzati rendelete a településképi kötelezési eljárásról
(12 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

6. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013. (…) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Hatos számú napirendünkre térünk át: Önkormányzatunk rendelete a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló korábbi
önkormányzati rendeletünk módosításáról. Előterjesztőként nem kívánom az előterjesztést
kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, valamint a
Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta. Mindkét bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést. A napirend fölötti vitát megnyitom. Dr. Kispál Tibornak adom meg a szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Pont az ötös és a hatos napirendi pont, tehát az előzőleg megtárgyalt
rendelet-tervezet, illetve ez a rendelet-tervezet az, amit én, azt gondolok, hogy pont ezt kellett
volna inkább egybe fésülni először is. Másodszor is, szeretném megerősíteni képviselőtársamnak,
Gergely Józsefnek az előbbi hozzászólását. S nem minden elemét látom, tehát értelmetlen az, amit
már egyébként törvényileg fővárosi rendeletbe, és egyéb helyeken szabályoznak. Tehát én azt
gondolom, hogy ezt egyébként akkor is tudja a hatóság szankcionálni, hogyha - mondjuk a
homlokzattal kapcsolatos dolgokat nem -, de akkor is tudja a szemetelést és az egyéb ilyen
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dolgokat, mint hatósági szabálysértést szankcionálni, hogya nincs ez a rendeletünk. De ha meg
már van, mert ha Polgármester úrnak vagy a kabinetjének ez szándéka, hogy ez legyen külön
rendeletbe akkor meg legalább egybe kellett volna tennie a kettőt, mert így egy kicsit furcsa, hogy
az egyikben szerepelnek is a szabálysértési összegek, meg hogy hogy történik a szabálysértés
szankcionálása, a másikba meg csak utalás van. Tehát én azt gondolom, hogy ezt jobb lett volna,
hogyha egy rendeletbe készítik el, egy területről van szó, büntetésről van szó, hogyha valaki nem
akar szépen viselkedni az utcán, vagy a házfelújításával, de legalább egy rendelet lehetett volna.
Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr. A napirend fölötti vitát lezárom. Kicsit úgy érzem magam, mint
az előbb Moldován képviselő úr felszólalásánál, aki azt kérte számon, hogy miért nem külön
rendeletekben szabályozunk valamit, most Ön azt kifogásolja, hogy két külön rendeletet miért nem
gyúrtunk közbe. Úgy véltük, hogy ez a két külön téma ez annyira eltér egymástól, hogy megér két
különböző rendeletet. Ezeket külön szabályoztuk, nem gondolom, hogy ez különösen szakmai vita
alapja lehetne. Igen, a legfőbb ok az volt, hogy az egyik eljárási szabály, a másik pedig anyagi,
de egyébként igaza van, lehetett volna egybe is, én úgy láttam jónak, hogyha ezek külön vannak.
Mindenesetre az előterjesztésre módosító indítványt nem nyújtott be egyetlen képviselő sem. Így
szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához minősített többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. Vattamány Zsolt polgármester
jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a rendeletet 13 igen 0 nem 3
tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2013.
(XI.4.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

A rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

7. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás
rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 7. számú napirendi pont: Önkormányzatunk rendelete Erzsébetváros közterületein
a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási
szabályairól szóló rendeletünk, melynek terjesztője jómagam vagyok. Az előterjesztést szóban
nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, mely
tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt a Képviselő-testületnek. A napirend fölötti vitát
megnyitom Moldován képviselő úrnak adom meg a szót.”
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Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Városüzemeltetési Bizottság ülésén is elmondtam, vagy ha nem akkor most
megteszem, hogy alapvetően egyetértek ezzel, meg örülök ennek az előterjesztésnek, viszont
megütötte egy mondat a szememet, ezt viszont tényleg elmondtam akkor is, hogy a kerület
érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató magánszemélyeknek is ad kedvezményt a kerület,
illetve a polgármester bírálja el. Na, most ez szerintem egy eléggé tág határok között való
megfogalmazás és mindenféle előzetes rossz szándék nélkül azt gondolom, hogy ez
visszaélésekhez vezethet, tehát én nem nagyon javaslom, ezt benne hagyni nem nagyon látom az
indokát, hogy ez benne maradjon, ez a mondat. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. Dr. Kispál Tibornak adom meg a szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen. A szabállyal kapcsolatos módosításnak a pozitívuma az, hogy ugye nincs
matrica a jövőben. Ez abszolút jó elképzelés és magam részéről támogatom is, azonban van némi
ellentmondás e között, és az előterjesztésben megfogalmazott hozzájárulási díj között, tudniillik
ugye a költségek csökkentése érdekében ez az érv hangzik el, ez teljesen rendben van, és én is
helyénvalónak tartom, ugyanakkor viszont marad ugyanúgy 2200.-Ft az éves hozzájárulása,
legalább ennek egyébként is, ugye tudjuk, hogy inkább jelképes jelentése van. De legalább
hozzátehettünk volna annyit, hogy ezt csökkentjük egy 1000.-Ft-tal, vagy tök mindegy mennyivel,
de legalább csökkenjen, mert akkor a kettő pariba van egymással, csökkentek a költségek, tehát a
hozzájárulás összege is csökken, vagy kerekíthettük volna és nem 2200, én azt gondolom, hogy ezt
érdemes lett volna betenni. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen hozzászólásokat a képviselő uraknak, napirend fölötti vitát lezárom. Kispál
Tibor kérdésére, hogy nem lesz matrica jövőre, fölösleges is, hiszen nem úgy végzik az ellenőrzést
az ellenőrök, hogy a matricát nézik meg, hanem egyből beütik a rendszámot, tehát akinek van,
mondjuk, úgymond kamu matricája az nem tudja megúszni a büntetést, hiszen minden
alkalommal a rendszámot nézik. Az hogy csökkenjen-e a díja a matricáknak, ugye ez nem a
matrica díja, tehát a 2200.-Ft-ot, ami nem egy magas összeg, az egy nem tudom, néhány liter
benzin ára. Tehát nem a matrica ára volt a 2200.-Ft, ez az adminisztrációs költségek, amelyek
valóban nem fedezik egyébként az Önkormányzat költségeit. Tehát most is alatta vagyunk annak
az összegnek, ami a bekerülési költség. Moldován képviselő úrnak a javaslata, hogy szigorítsunk,
avagy nem, mélységesen egyetértettem ezzel magam is higgye el, nekem lenne a legjobb dolgom,
ha nem kellett volna ezzel foglalkozni az elmúlt években. Rengeteg méltányossági matrica kiadás
történt az én polgármesterségemet megelőzően. Az volt a fő cél, hogy ez ne legyen, hiszen ha
2000 méltányossági matrica van kiadva az lehetetlen helyzet, ezért is kezdeményeztem még a
ciklus elején a rendeletmódosítást, hogy egzakte fogalmazzuk meg milyen szervezeteknek,
egyházaknak, rendőrségnek, akár színházaknak mennyi matrica jár, és a polgármester ebből
mindenből kerüljön ki, mint szubjektív tényező. Ezt én a körzeti rendeletalkotásoknál és most is
maximálisan támogatom, az élet azonban azt mutatta, hogy valamiféle minimális lehetőséggel
kell itt bírni, nincs nekem sem ez kedvemre higgye el, és ha megnézi, hogy mennyi ilyen matrica
kiadás történik, vagy parkolási engedély kiadása, nagyon minimális ezeknek a száma, mindegyik
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indokolható egyébként. De egyet értek ezzel magam is ebbe az irányba kezdtem el a
rendeletalkotásokat, a szubjektív elemeket szerintem is amennyire csak lehet, ki kell gyomlálni a
rendeleteinkből. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel a
rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
14 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013.
(XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a
várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

A rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.

8. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
....../2013. (....) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló
48/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 8. számú napirendi pontunkra: Önkormányzatunk Képviselő-testületének SZMSZ-
ének módosításáról. Az előterjesztő jómagam vagyok. Előterjesztőként az előterjesztést szóban
nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést mindhárom bizottságunk tárgyalta. A bizottságok
tárgyalásra és elfogadásra javasolják azt. Napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován képviselő
úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm. Ennek a rendeletmódosításnak az a célja, hogy a polgármester dönthessen két
képviselő-testületi ülés között, kizárólag annak halaszthatatlansága esetén, olyan döntések ezek,
amelyek nem határidőbe azok, nem adott időpillanatban történő meghozatala hátrányos
következményekkel jár. Na, most ezt nem tudom elképzelni, hogy lehet ilyen, annál is inkább, mert
ez a gyakorlat, hogy rendkívüli üléseket hívnak össze, és azt 3 nappal a testületi ülés előtt kell
meghirdetni. Nem hiszem, hogy lehet, olyan döntés egy polgármester számára, ami nem tud 3
napot várni, hogy a testületi ülés hozhassa meg, a képviselő-testület hozhassa meg ezt a döntést,
és mivel 3 napról van szó és ebben abszolút van gyakorlatuk, hogy kell egy ilyen testületi ülést
összehívni. Abszolút nem támogatom ezt az előterjesztést, semmilyen indokát nem látom, hogy a
polgármester kezébe ilyen lehetőséget adjunk. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm, Dr. Kispál Tibornak adom meg a szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
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„Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület. Részben egyet értek azzal, amit Moldován
képviselő úr mondott, de én azzal kezdeném, hogy nagyon örülök annak, hogy a 4.§ előtti az
előterjesztésben lévő 4. § előtti rész az gyakorlatilag azok az SZMSZ korrekciók, amelyet annak
idején itt számos alkalommal beadtunk módosító indítványként is, és végre ezek a pontatlanságok
kigyomlalásra kerültek, úgyhogy ennek én igazából véve örülök. Amiben csatlakoznék az előző
megnyilvánuláshoz az az, hogy a polgármesternek idáig is lehetősége volt arra, hogy nem várt
események legfőképpen nem várt események esetén - ugye legutóbb ilyen komoly tragédia,
szerencsére emberéletet nem követelt ugyan, Nefelejcs utca 19. társasházba lévő gázrobbanás volt
-, ma ugye döntünk is egy kérdésben ezzel a házzal kapcsolatban. Nos, ott például nem lehet várni
azzal, hogy testületi ülést hívjunk össze, én azt gondolom, hogy ebben a polgármesternek ilyen és
ehhez hasonló esetekben szabad kezet kell nyújtani, de az viszont eddig is megvolt. És valóban
így van, ha egy testületi ülést, rendkívülit, ilyen gyorsan össze lehet hívni, más határidőket meg
előre látunk, tehát kapunk határidőket, rövid határidőket ez előfordul a kormányzat részéről ez
mindig is volt ilyen, de elegendő idő volt arra, hogy rendkívüli ülést összehívjunk, tehát a 4.§-sal
kapcsolatban nem nagyon értem ennek a lényegét, tehát én ezt feleslegesnek tartom így.
Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Gergely József képviselő úrnak adom meg a szót.”

Gergely József képviselő
„Köszönöm a szót. Ez a polgármesternek adott rendkívüli hatáskör valóban furcsa, mert, ahogy
már képviselő társaim említették, 3 nap alatt össze lehet hívni egy testületi ülést. Úgyhogy
különösebb okot nehezen tudok elképzelni, de nagyon örülnék, hogy ha polgármester úr néhány
példát fölsorolna, hogy mire gondolt, amikor ezt a paragrafust javasolta a tervezetbe. A másik,
ha már az eddigi rendelet állapotot áttekintették, hogy hol vannak benne hibák, akkor érdemes
lett volna tartalmilag is elolvasni. Ugye, például ott, ahol leírják, hogy a tanácskozáshoz nem
illő, sértő kifejezéseket használ valaki, vagy a képviselő-testület tagjához méltatlan magatartást
tanusít, hát ez eléggé ízlés kérdése, hogy ebbe kit, vagy ki mit gondol és gyakorlatilag az ülés
vezetőnek a jóindulatára vagy rosszindulatára van bízva, hogy egy hozzászólást enged-e
elmondani vagy belefojtja a szót a felszólalóba. Úgyhogy legközelebb, ha visszatérnek erre a
rendeletre, akkor ezt a részt vagy pontosítsák, vagy töröljék. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Képviselő úr nem emlékszem, hogy valaha is Önbe fojtottam volna a szót. Nincs szándékomban
ezentúl sem ezt megtenni egyik képviselővel sem, mindenki elmondhatja, amit szeretne, Szikszai
Zsolt alpolgármesternek adom meg a szót.”

Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm polgármester úr. Röviden válaszolnék, bár azt gondolom, hogy amit felvetett itt
Moldován képviselő úr, utána megválaszolta Kispál Tibor képviselő úr, bár egy picit itt
ellentmondásba is keveredtek saját magukkal. Tehát igen azt rögzíteni kell, hogy két ülés között is
erre a jogszabályok lehetőséget adnak, a polgármesternek vannak olyan hatáskörei, amikor
eljárhat a képviselő-testület helyett. Ugye fel lett sorolva itt az egyik, hogyha olyan vészhelyzet
történik, ahol nem lehet megvárni a három napot se, mert azonnal dönteni kell, pénzek
átutalásával kapcsolatba, lásd Nefelejcs 19 például. A másik pedig, vannak olyan pályázatok,
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amikben még a 3 nap is nagy határidőnek tűnik, hiszen azonnal kell dönteni. És még akkor csak
röviden reagálnék az ülésvezetéssel kapcsolatban is, igen napirendi ponthoz nem odaillő
javaslatoknál, véleményeknél azt gondolom, hogy az ülést vezetőnek vannak bizonyos jogai.
Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Alpolgármester úrnak a felszólalását. A napirend fölötti vitát lezárom, és azt
gondolom, hogy Alpolgármester úr gyakorlatilag megválaszolta az elhangzott kérdéseket, így a
szavazási fázishoz érkezhetünk. Az előterjesztéshez mivel nem érkezett módosító indítvány, így
szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. Vattamány Zsolt jelzi, hogy
igennel szavazott. A Képviselő-testület a rendeletet 9 igen 3 nem 3 tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2013.
(XI.4.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 48/2012. (XII.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(9 igen, 3 nem, 3 tartózkodás)

A rendelet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.

9. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat fenntartásában vagy
működtetésében lévő köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak
megállapításának szabályairól szóló 26/2013. (V. 31.) önkormányzati rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Gergely József képviselő, Dr. Kispál Tibor képviselő

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 9. számú napirendi pontra: Erzsébetváros Önkormányzat fenntartásában vagy
működtetésében lévő köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak megállapításának
szabályairól szóló korábbi rendeletünk módosítása Gergely József és Dr. Kispál képviselő urak
előterjesztésében. Kérdezem, hogy melyikük akarja indokolni. Gergely József képviselő úrnak
adom meg a szót.”

Gergely József képviselő
„Köszönöm szépen. Ttisztelt képviselő társaim, amikor ezt a rendelet tervezetet benyújtottuk
akkor két ok vezetet minket erre. Az egyik ugye az, hogy a kormány az elkezdte a rezsicsökkentést
és 2014-re meghirdette a rezsiharc évét. Úgy gondolom, hogy az Önkormányzatnak a saját
hatáskörében is rész kellene venni ebben az akcióban, miután vannak olyan dolgok, amik a
kerület lakói számára fontosak lennének, mint rezsicsökkentés. A másik indok ugye az, hogy
szeptember elseje óta az iskolákba kötelezően 8-tól 16 óráig bent tartózkodás, na, most azt azért
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a gyerekektől nem lehet elvárni hogy ebéd nélkül üljenek ott egész nap, és azért beszéltem jó
néhány olyan szülővel, aki azt mondta, hogy sajnos ő nem tudja fizetni a gyereknek az étkezési
díjat, tehát mondjuk éhesen van ott egész nap. Tehát ezért az a javaslatunk, hogy a Képviselő-
testület a jelenleg meghatározott étkezési díjat az összes többi rezsicsökkentési 20%-kal egyezően
20%-kal csökkentse, és ezzel járuljon hozzá az erzsébetvárosi családoknak a könnyebb megélési
lehetőségéhez. Úgyhogy ebbe kérjük támogatásukat.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönjük szépen, hogy elmondta Képviselő úr. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet,
hogy az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalásra és elfogadásra
javasolta. Napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován László képviselő úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Nekem csak egy kérdésem lenne képviselő társaimhoz, hogy arra készült-e számítás, hogy ez
körülbelül mennyi pénzbe kerül, tehát mennyi ez az összeg, amennyivel így többet kell fizetni
Erzsébetvárosnak.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Benedek Zsolt képviselő úrnak adom meg a szót.”

Benedek Zsolt képviselő
„Csak azért kértem szót, köszönöm szépen Polgármester úr, mert az elmúlt ülések alkalmával 30-
40 előterjesztésnél előfordult, hogy a hivatal munkatársai vagy a kabinet dolgozói átsiklottak
elütések fölött, amit Gergely képviselő úr és Kispál képviselő úr előszeretettel dörgölt a
Polgármester úr, illetve a testület többségének az orrára. Én szeretném a képviselő urakat
megkérni, hogyha egy előterjesztést elkészítenek, azért próbáljanak arra főleg, hogyha
köznevelésről van szó meg hasonló dolgokról, próbáljanak arra figyelni, hogy azért a helyesírás
rendben legyen, tehát én tengap este megnéztem az ATV honlapján és azért még a rezsiháború,
meg a rezsicsökkentés az egy szó. Többiről nem is nagyon szeretnék beszélni, majd a
későbbiekben. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Benedek képviselő úrnak a hozzászólást. Mivel több hozzászóló nincs, a
napirend feletti vitát lezárom. És válaszadásra megadom a szót akkor Gergely képviselő úrnak.”

Gergely József képviselő
„Köszönöm szépen. Moldován képviselő társam kérdezte, hogy mennyibe kerül. Véleményünk
szerint nem egy nagy összegről van szó, meg kell nézni a költségvetésben, hogy az étkezési
hozzájárulás mennyi. Ezt a befizetendő összeget csökkentenénk 20%-kal, ez egy teljes naptári
évre vonatkozóan és az összes étkezést igénybe vevő gyerekre vonatkozóan egy néhány milliós
összeg lehet, aminek hogyha segítség kell, akkor szívesen mondunk fedezetet is. Először el kéne
kezdeni ezt az akciót, és akkor, amikor látjuk, hogy hányan veszik igénybe, ugye ebből az évből
két hónap van hátra, akkor kiszámolható. Köszönöm szépen, hogy Benedek Zsolt képviselő
társunk szólt, hogy milyen hiba van benne, legközelebb jobban vigyázunk rá. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
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„Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem fel a rendelet-
tervezetet, elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
4 igen 11 nem 1 tartózkodással nem fogadta el.

658/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat fenntartásában vagy
működtetésében lévő köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak
megállapításának szabályairól szóló 26/2013. (V. 31.) önkormányzati rendeletének
módosítása -
(4 igen, 11 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
fogadja el az alábbi rendelet-módosítást:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő
köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításának szabályairól
szóló 26/2013. (V. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása.

10. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról szóló 12/2012. (III. 26.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Gergely József képviselő, Dr. Kispál Tibor képviselő

Vattamány Zsolt polgármester
„ Áttérünk a 10. számú napirendi pontra: Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló korábbi önkormányzati rendeletnek a
módosítása. Előterjesztő Gergely József és Dr. Kispál Tibor képviselő urak. Kérdezem, hogy
kívánják-e szóban kiegészíteni? Kispál képviselő úrnak adom meg akkor a szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület. Ez az előterjesztésünk azért keletkezett, mert itt
mindannyian jól tudják, hogy az itt lévő többség szavazatával a lakbérek kettő évvel ezelőtt
gyakorlatilag a duplájára növekedtek, differenciáltan lakásbérlőnként, de úgy nagyjából
kétszeresére emelkedtek. Ugyanakkor pedig Erzsébetvárosra jellemzői egyrészt az időskorú
lakosság, másrészt pedig az, hogy nem azok az emberek laknak itt ebben a kerületben, akiknek a
havi bevételük óriási volna, ezt tudjuk is, hogy általába véve a nehezebb sorsú családok élnek
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ezekben a házakban, tehát következésképen azoknak, akiknek nem saját tulajdonú lakásuk van,
hanem az Önkormányzattól bérlik az ő kiadási, havi kiadási összegüket ezzel jelentős mértékben
tudjuk csökkenteni. Hovatovább, pusztán csak azért nem került bele ebbe az előterjesztésbe a
munkahelyteremtés, mert bár ez egy fontos Önkormányzat Budapest életében, és itt a kerület
életében is, de ebben nem tudunk határozni úgy, hogy itt a kerület számára jelentős mértékben a
munkahelyteremtésben tudjunk dönteni. Tulajdonképpen ez volna az igazi, hogyha országos
szinten is, de itt a kerületben is a munkahelyteremtés lenne az, ami a családoknak a bevételét
biztosítja azért, hogy azután abból a különböző típusú kiadásokat, amelyek összefoglaló neve
valójában a rezsi, nos, ezeket tudják viszonylag gond nélkül kifizetni. De ma nem ez a helyzet,
ezért azt gondoljuk, hogy ha akarunk segíteni az erzsébetvárosi családokon, akik önkormányzati
lakásban bérlőként élnek, akkor én azt javaslom Önöknek, mindannyiuknak, hogy ezt az
előterjesztést fogadjuk el. Mielőtt még a modelszámításra kitérnénk, ezzel kapcsolatban még egy
mondatot had mondjak, a költségvetésben külön előirányzati sor ennek a bevétele, tervezett
bevétele. 2013 mindösszesen kettő hónap terhelné, viszont azt tudjuk, hogy egész évre itt a
rendelkezésre álló polgármesteri keretnek a töredékrésze az, ami a bevétele csökkenést
eredményezné a 2014-es évben és pláne 2013-ban. Kérem a képviselő hölgyeket és urakat, hogy
támogassák az előterjesztést. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalta a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, mely az előterjesztés tárgyalását és elfogadását nem
javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom. Benedek képviselő úrnak adom meg a szót.”

Benedek Zsolt képviselő
„Úgy látom, hogy az előterjesztésnek az indoklása az copy space-el készült, ugyanazok a hibák
találhatók benne, abba ne is menjünk nagyon bele, hogy az Önkormányzat polgárai kifejezéssel a
közigazgatás jog vizsgámon mennyire melegedett volna meg magam alatt a szék vagy sem.
Térjünk át ennek azért a vetületére, én azt látom, hogy azért politikai szagú, és kicsit ilyen kamu
szagú ez az előterjesztés. Mert azért itt volt előttünk költségvetés módosítás és az évből még azért
két hónap hátra van, meg, ha jól láttam, akkor a 2014-es tervek is előttünk vannak és egyiknél
sem láttam tisztelt szocialista képviselő társaimtól, hogy valamilyen matematikai műveletet
elvégeztek volna, plusz mínusz oldalon, holott azért november-decemberre, ha jól számoltuk
kollégákkal 13-14 millió forintos kiesésről van szó, illetve 2014-re számolva, hát ez nem kevés
pénz, több mint 110 millió Ft-ról és egyik esetben sem láttam meghatározva lábat, úgyhogy egy
kicsit nekem ez politikailag bűzlik, de a testület döntésére bízom. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Moldován László képviselő úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm. Tényleg nem akartam hozzászólni, de mivel Benedek képviselő társam másodszor is
itt a helyesírási hibákra hívta fel a figyelmet, azért azt elmondanám, hogy könyvkiadó,
könyvszerkesztő vagyok és komoly kihívás mindegyik előterjesztésen átrágnom magam. Mert
higgyék el, hogy mindegyikben van stilisztikai, vagy helyesírási hiba. Megtartóztattam magam és
nem tettem szóvá, de azt azért túlzásnak tartom, hogy Benedek képviselő úr a szocialistákét szóvá
teszi, a sajátjára még nem hallottam volna, hogy belekötött volna, pedig higgye el, mindegyik
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előterjesztésben van hiba. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Úgy látom a tisztelt képviselő urak átmennek ilyen irodalmi elemző körbe. Ripka András
képviselő úrnak adom meg a szót.”

Ripka András képviselő
„Köszönöm Polgármester úr. Amikor 2010-ben átvettük a kerület irányítását nem tudtam
elképzelni, hogy alakulhatott ki ekkora működési hiány az Önkormányzatban, persze bizonyos
büntető ügyek azért már jeleztek egy aspektusát a dolognak, de az Önök által most benyújtott
rendelet-tervezetek mutatják azt, hogy hogy kezelték korábban a kerület pénzét, mi nem fogjuk
követni az Önök példáját, és nem fogjuk megszavazni ezeket. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Végül magam is szót kértem. Ugye ezek szimpatikus dolgok egyébként, amit
Kispál Tibor képviselő úr elmondott, a rezsicsökkentés is az természetesen, azért is álltunk ki
ennek az élére országosan is, itt azonban teljesen másról van szó. Itt az Önkormányzat egy
veszteséges feladatot finanszíroz. Tehát ebből az Önkormányzatnak óriási veszteségei vannak,
nem szabad ezt összekeverni azzal, mint amit a volt szocialista kormányok megtettek a korábbi
ciklusokban, hogy nyereséges, brutális nagy nyereséggel rendelkező cégek energiaszolgáltatóknak
biztosítottak még nagyobb nyereségeket. A rezsicsökkentés pont arról szól, hogy azoknak a
cégeknek ne legyen hatalmas nyereségük és ne ők vigyék ki a pénzt Magyarországról, és a
magyar embereknél hagyjuk azt a pénzt, amit nem rezsire költenek. Ez szerintem fontos. Ezt
összekeverni azzal, hogy az Önkormányzatnak van egy veszteséges üzletága, amit többek között
Önök is tettek azzá lerobbant lakásállománnyal és ingatlanállománnyal szerintem az két
különböző dolog. Picit ezt demagógnak érzem ezt a javaslatot, ezért én magam sem tudom
támogatni. A napirendhez nincs több hozzászóló, ezért a napirend fölötti vitát lezárom. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet,
elfogadásához minősített többség lenne szükséges, elnézést kérek, kevés az ellenzéki előterjesztés
mostanában, ezért rutinból továbbnyomtam, mielőtt megadtam volna Kispál Tibornak a szót.
Még egyszer elnézést, megadom Kispál Tibornak a szót, mint előterjesztőnek a válaszadásra.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen. Részünkről volna, hogy ha volna befogadás, de hát most éppen véletlenül
sikerült ezt a hármat befogadni, de a korábbiakat meg nem, tehát a rutint lehet így is meg úgy is
értelmezni. Képviselőtársam Benedek Zsolt, hát kinek mi a fontos ezt látjuk, és én azt gondolom,
hogy ne mondjuk ki azt azokra a családokra, akik nehéz körülmények között élnek, ha kint járnak
a kerületbe, akkor talán van erről tudomásuk. Nos, ne mondjuk azt, hogy ez kamu, az ő sorsuk
nem kamu, hanem véres valóság, véres valóság és az előterjesztés pedig éppen abba az irányba
megy, hogy ezen próbáljunk meg segíteni. Ezt a problémát, biztos nem figyelt oda eléggé, tehát
ezt a problémát valójában akkor tudjuk megoldani, ami nekünk sajnos itt ennek a közösségnek
nem áll módjában, hogy a családnak bevétele legyen, tehát munkája legyen, és kevesebb
problémája legyen, kifizetné a különböző típusú kiadásokat. Azok, akik Önkormányzati
bérlakásban élnek azok nem játszásiból teszik ezt, mert hogyha tehetnék, akkor valószínűleg vagy
tudnának és akarnának lakást vásárolni maguknak és lehet, valószínűleg olyan helyen élnének,
ahol esetleg családi házban önállóan tudják ezeket a kérdéseket rendezni. Tehát ne mondjuk ki azt
és ne bagatelizáljuk ezt a kérdést, érezve ennek és a többi hozzászólásnak a ciki oldalát
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Polgármester úr próbálta ezt helyre rakni azzal, hogy pozitívan nyilatkozott meg. Igen, mi is azt
gondoljuk, mint ahogy a kormányzat is azt gondolja, hogy a családoknak a nehéz körülményein
segíteni kell. A különbség kettőnk között abban van és ez nem lényegtelen, hogy mi nem csak a
kiadási oldalak csökkentését, hanem a bevételi oldal növelését is, azaz a munka teremtését a
munkahelyek teremtését tartjuk fontosnak és nem kevésbé természetesen a kiadások csökkentését.
Ez az előterjesztésünk ezt kihangsúlyozza és ebbe az irányba megy el. Ripka úrnak meg nem
kívánok reagálni a mondanivalójára, nem gondolom, hogy fontos volna. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a Képviselő úr válaszát, még egyszer elnézést, hogy el akartam itt gyorsan
szavaztatni, nem volt szándékos. A következőnél figyelni fogok és akkor már remélhetőleg. No,
igen tehát mivel módosító indítvány nem érkezett, így most tehetem fel szavazásra a rendelet-
tervezetet, elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak. ”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
4 igen 12 nem 0 tartózkodással nem fogadta el.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

659/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról szóló 12/2012. (III. 26.) önkormányzati rendeletének módosítása -
(4 igen, 12 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
fogadja el az alábbi rendelet-módosítást:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról
szóló 12/2012. (III. 26.) önkormányzati rendeletének módosítása.

11. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 27/2011. (VI. 29.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Gergely József képviselő, Dr. Kispál Tibor képviselő

Vattamány Zsolt polgármester
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„Következik a 11. számú napirendi pont: szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló korábbi rendeletünk módosítása témájában. Gergely József képviselő és Dr.
Kispál Tibor képviselő az előterjesztők. Gergely József képviselő úrnak adom meg a szót, szóbeli
előterjesztést kíván tenni.”

Gergely József képviselő
„Köszönöm szépen. Tehát a téma változatlanul az, hogy a kormányuk által indított rezsiharchoz
az Önkormányzat helyben mit tud hozzátenni. Örülök, hogy mosolyog rajta Polgármester úr, az
elnökük október 23-i ünnepi beszédében is így fogalmazott, hogy csak a sajátjainak tekinti a
kormány, de ez mondjuk nem testületi ülési téma. Tehát a szociális ellátásban, szociális
étkezésben részben azok részesülnek, akik bemennek a különböző idősellátó helyekre, illetve
hazaszállítják nekik, részben pedig a nyugdíjas házban lakók, akármelyik csoportos is nézzük,
mindenképpen oda tartoznak, akiknek komoly szociális problémáik vannak, mert egyébként
másképp oldanák meg az ellátásukat, mint a közétkeztetésben. Ugyanennek a rendeletnek a
tárgya a nyugdíjas otthonbeli lakbér, ugye azt egyébként említhettük volna az előző rendelet-
tervezetben, dehát a rezsicsökkentés az egyébként őrájuk is vonatkozna. Azt csak szeretném
megemlíteni, hogy amikor a kormány csökkentette az áramdíjakat, akkor ezt például az
Önkormányzat a bérlakásoknak a külön szolgáltatásaiban nem érvényesítette, ugyanannyit
fizetünk most is, mint egy évvel ezelőtt, ami ugye azt jelenti számomra, hogy vagy az ERVA vagy
az Önkormányzat lenyeli ezt a bevételt. Ez a szociálisan rászorultakkal szemben elég érdekes
eljárás. Említették, a Polgármester úr említette ugye a bevétel kiesét, ennek van egy lehetősége
tudniillik a Belügyminiszter úrtól lehet kérni erre támogatást, úgy gondolom, hogy ez egy elég
nemes cél, és a Belügyminisztérium a több 10 milliárdos önkormányzati támogatásból erre a
szükséges néhány milliót tudja adni. A Hivatalban meg van erre az apparátus, hogy kiszámolják
azt, hogy mennyiről van szó. Én úgy gondolom és remélem azt, hogy annak ellenére, hogy az első
két rendelet-tervezetet elutasították, hogy azért valamennyi szociális érzékkel rendelkeznek saját
választóikkal szembe. Ugye a FIDESZ frakciónak tagjai egyénileg választott képviselők, úgyhogy
mindegyikük tudja azt, hogy kiktől kapta a megbízást és jó lenne, hogy ha itt, amikor van
lehetőség arra, hogy valamit segítsenek nekik, akkor ezt meg is tennék. Úgyhogy kérem a tisztelt
testületet a rendelet támogatására. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úrnak a kiegészítést. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottság tárgyalásra, elfogadásra javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom.
Moldován László képviselő úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Már a kettővel ezelőtti előterjesztésnél is szemet szúrt nekem, hogy én is úgy
emlékeztem, hogy a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalásra és elfogadásra
javasolta ezt a kettővel ezelőtti előterjesztést. Ahhoz képest a szavazásnál máshogy szavaztak,
nyilván eltelt két óra tehát lehetnek, felmerültek új szempontok, de azért remélem, hogy most
akkor legalább ugyanúgy szavaznak, ahogy két órával ezelőtt a Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottság ülésén és elfogadják az előterjesztést. Köszönöm szépen. Remélem, hogy így
most nem merültek fel más szempontok ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
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„Köszönöm szépen Képviselő úr. Benedek Zsolt képviselő úrnak adom meg a szót.”

Benedek Zsolt képviselő
„Köszönöm Polgármester úr. Én nagyon furcsán kezdem érezni magam, mert lassan az a helyzet
áll elő, hogy a szocialisták megpróbálják velünk elhitetni, hogy ők csinálták a rezsicsökkentést és
ők gyűjtötték össze az aláírást. Nem tudom, hogy akkor, amikor a képviselő-testületi ülésen Önök
elé raktuk az aláíró ívet, akkor miért nem támogatták aláírásukkal a rezsicsökkentést, hogyha ez
Önöknek is ilyen fontos és kiemelt feladat. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem Önök kezdték a
rezsicsökkentést. Önök emelték a rezsit, ami alatt az elmúlt időszakban kormányon voltak, és ha
még a munkalehetőségekhez visszatérünk, akkor én úgy emlékszem rá, hogy a munkanélküliségi
adatok azok nem a pluszos tartományba veregették a mutatókat, hanem inkább a mínuszosba az
elmúlt időszakba, legalább is az Önök kormányzása alatt. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Jelzem Kispál Tibor képviselő úrnak, hogy mint előterjesztő, most a vitában nem szólalhat meg
majd a végén tudják összefoglalni, tehát a vitába most nem tudok szót adni. Az előterjesztő
mindig, mint szóbeli kiegészítésként, illetve a vita zárásaként az övé az utolsó szó. Viszont én
magam akkor szót kérek. És akkor itt is szeretném elmondani, amit az imént elmondtam, hogy
alapvetően, ha valóban egy irányba gondolkodunk, akkor ez egy nagyon jó dolog, csak Önök
valószínűleg nem voltak itt vagy nem figyeltek, hogy az Önkormányzatunk tett már ebben az
esztendőben ilyen lépéseket. Szeretném emlékeztetni Önöket, hogy a szociális étkeztetés díja a
tavalyi évben 605.-Ft/nap/fő volt. Idén ezt az összeget 485.-Ft/nap/főre csökkentettük, tehát a
csökkenés mértéke pontosan 20% a szociális étkeztetés esetében. Az átmeneti elhelyezés díja a
tavalyi évben 4937.-Ft/fő/nap volt, az átmeneti elhelyezés térítési díja 2013-ban pedig 2415.-
Ft/fő/napra díjra csökkent, amely 48%-os csökkentést jelentett, tehát a képviselő urak által
beterjesztett kérésnek már ez az Önkormányzat eleget tett, ezért a rendelet ilyen típusú
módosítása részünkről nem tűnik indokolhatónak. Több képviselő nem jelezte hozzászólását, ezért
a napirend fölötti vitát lezárom. És akkor megadom a szót Kispál Tibor vagy Gergely József
képviselő úr, bármelyikük összefoglalhatja, Gergely képviselő úrnak adom meg a szót.”

Gergely József képviselő
„Sajnálattal hallottam azt, hogy mindenféle külső körülményt és régi körülményt elővettek azért,
hogy ezt a tervezetet ne kelljen támogatniuk. Szerintem át kellene gondolniuk ezt a helyzetet és
visszatérni rá, szívesen visszahozzuk a rendelet-tervezeteket, ha úgy gondolják, hogy nem csak a
sajtóban támogatják, hanem Erzsébetváros lakói esetében is. Ismételten kérem a bizottsági
támogatásnak megfelelően, hogy szíveskedjenek a rendeletet támogatni. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm képviselő úr. Megállapítom az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így
szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához minősített többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
3 igen 11 nem 1 tartózkodással nem fogadta el.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
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Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

660/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 27/2011. (VI. 29.)
önkormányzati rendeletének módosítása -
(3 igen, 11 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
fogadja el az alábbi rendelet-módosítást:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 27/2011. (VI. 29.) önkormányzati
rendeletének módosítása.

12. számú napirend:
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a „Budapest főváros közigazgatási
területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló
közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” tárgyú rendelet-tervezet véleményezése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 12. számú napirendi pontra: Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a
„Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének a kijelöléséről, ahol az
életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” tárgyú rendelet-
tervezet véleményezéséről szóló napirend. Előterjesztőként az előterjesztést nem kívánom
kiegészíteni. Az előterjesztést tárgyalta a Városüzemeltetési Bizottság, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja azt. A napirend fölötti vitát megnyitom. Gergely képviselő úrnak adom meg
a szót.”

Gergely József képviselő
„Hát erre a rendelet-tervezetre jót mondani elég nehéz lenne, illeszkedik abba a vonalba, hogy a
FIDESZ az mindent büntető jogilag akar megoldani akár szociális problémáról,
hajléktalanságról, oktatásról, bármi egyébről van szó, akkor előveszik a rendőrt, a különböző
büntetéseket. Arra egyébként kíváncsi vagyok, hogy egy hajléktalant hogy tudnak megbüntetni,
legfeljebb úgy, hogy a meleg zárkába teszik napi étkezési ellátással. Ez a rendelt-tervezet, amit a
Főváros ide tett elénk, meg gondolom más kerületek elé is, ez ritka képmutató. Hogyha megnézik
ennek a 10-es pontját, ami arra vonatkozik, ahol burkolt járda van, ott nem lehet, ez
gyakorlatilag Budapest területének a kilencvenvalahány százalékát lefedi, maradnak még
erdőszélek vagy külső kerületi földutak. A többi pont az már ennek csak a cizellálás. Gondolom,
hogy a szociális ügyekkel foglalkozó Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tagjai, meg az
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emberjogi tanácsnok nem támogatja ezt az embertelen tervezetet. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Moldován László képviselő úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
Köszönöm, Gergely képviselő társam már egy részét elmondta, amit akartam mondani. Tehát én
nagyon, nagyon próbálom kontrollálni, hogy ne mondjak csúnya szavakat erre a kérésre. Az,
hogy életvitelszerűen megvalósuló közterület tartózkodás jogellenes, tehát ez azt sugallja, hogy a
hajléktalanok jókedvűkben, meg annyira el vannak kényeztetve, nem szeretnének lakásokban élni,
nem szeretnének munkát vállalni, hanem a közterületen akarnak mindeképpen tartózkodni hóban,
fagyban. Tényleg elfogadhatatlan a FIDESZ-nek ez a hozzáállása embertársainkhoz, tehát még
egyszer hangsúlyozom embertársainkhoz. Hát az nem megoldás, hogy diszkriminálják őket,
megpróbálják kiszorítani mindenhonnan, miközben magát a problémát egyáltalán nem kezelik.
Tehát lehet azt mondani, valóban nekem is megütötte a szememet, hogy burkolt járdán nem
lehetnek, gyakorlatilag itt a VII. kerületben nem lehet akkor hajléktalan, annál is inkább mert
főútvonalakon, aluljárókban sehol máshol nem lehetnek, burkolt járdán nem lehetnek. Értem,
tehát a VII. kerület problémáját megoldja ugyan, abból a szempontból, hogy nem itt nem lesz
hajléktalan, de egyre több a hajléktalan Budapesten, és nem oldja meg magát a problémát. Nem
gondolkozik azon, hogy lehet munkahelyeket teremteni, visszavezetni ezeket az embereket a
munka világába, szociális munkát, tehát magába az ellátó rendszerbe több pénzt beletenni több
ellátó hajléktalanszállót létesíteni, szociális bérlakás programot indítani, tehát vannak ennek más
módozatai, azt gondolom, ez a rendőrségi, rendészeti megoldás elfogadhatatlan számomra.
Egyáltalán nem támogatom, és azon gondolkodom, hogy jó, akkor itt a belváros megússza a
hajléktalanokat, de hova fognak ezek az emberek menni, mert azért mert kiszorítják őket innen
nem fognak eltűnni, nem fognak felszívódni. Nyilván a külső kerületekbe mennek, nem tudom mit
fognak szólni az ottani FIDESZ-es polgármesterek. … szankcionálni, ha ezt nem teszik meg, hogy
ők elmennek, vagy a rendőr kényszeríti őket, hogy elmenjenek, meg fogják őket büntetni
pénzbüntetésre, vagy mit csinálnak velük. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Azt mindenféleképpen szeretném azért jelezni, hogy ez egy fővárosi
rendeletalkotás, tehát nem mi alkotunk most rendeletet, persze mindenki vérmérsékletének
megfelelően elmondhatja a véleményét, de nem mi alkottunk rendeletet, itt az összes többi kerület
mind a 23 kerület véleményezi, és majd a Főváros megalkotja. Dr. Kispál Tibornak adom meg a
szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő-testület. Ugye nem gondoljuk komolyan, hogyha
minden kerülethez ez ki van adva, egyébként teljesen fölöslegesen, mert a Főváros nélkülünk is
fog hozni rendeleteket, hogy minket most megkérdezzenek, hogy ennek mi a célja. Szeretném előre
vetíteni, hogy az Alkotmánybíróság, de maguk az egyházak is azt mondták erre, hogy nem. Pintér
Sándor az Önök Belügyminisztere is azt mondta, hogy Budapesten is meg más nagyobb
városokban is kevés az ellátó hely. Én azt gondolom, hogy büntetéssel, szankcionálással, ne
akarjuk ezt a problémát a szőnyeg alá söpörni. Én azt gondolom, hogy nem a szegény emberek a
nincstelenek a nehézsorsúak ellen kell harcolni, hanem a szegénység ellen kellene harcolni. Azzal,
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hogy kitiltjuk őket a fővárosból, azzal a probléma nem oldódott meg, szankcionáljuk, büntetjük
őket, nem oldódott meg a probléma, akkor oldódik meg a probléma, ha ez a társadalom és a
kormányzó FIDESZ a KDNP-vel együtt, a keresztény demokratákkal együtt a
munkahelyteremtésben látják a megoldást, és nem pedig a szankcionálásban. Tehát, Budapesten
majd nem szabad megfagyni, de egyébként, hogyha kimennek Budapestről ott meg majd szabad
megfagyni. Ennek a rendeletnek van egy ilyen üzenete, arról már nem is beszélve, hogy keveset
tesz azért a Budapesti Fővárosi Önkormányzat testület, hogy főként a belvárosi kerületeket érintő
vigalmi negyeddé alakítás folyamatában a lakókat azoktól óvja meg, akik jókedvükben
megfeledkeznek magukról és kárt okoznak, az utcákat, közterületeket rondítják. Ezzel
kapcsolatban kevés szankcionálást látok, de ennek a megoldása sem a büntetés volna, hanem a
stadionok helyett, a látszatberuházások helyett én azt gondolom, hogy a munkahelyteremtés volna
a fontos, ez oldaná meg ezeknek az embereknek a sorsát, nem a büntetés. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólást, bár mi a stadionok építésében nem vagyunk
feltétlenül érdekeltek. Bartusné Benedek Barbara képviselő asszonynak adom meg a szót.”

Bartusné Benedek Barbara képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr. Én akkor reagálnék pár szóban az ellenzéki képviselő
társaim felvetésére. Ahogy Kispál Tibor úr fogalmaz, hogy a probléma. Hát először is úgy
gondolom, hogy a FIDESZ-es képviselők a hajléktalanság kérdését semmiféleképpen nem
definiálnák problémaként. Azzal lehet természetesen vitatkozni, hogy a szankcionálás kérdése
mennyire lesz jó, vagy eredményes, de szerintem abban mindannyian egyet értünk, hogy ahhoz
szerintem egy kormányzat sem asszisztálhat, hogy hagyja a hajléktalan embereket az utcán
megfagyni ellátatlanul. Tehát olyan körülmények közepette, ahol egy jó érzésű embernek rossz ezt
tapasztalni minden nap, hogy ezek a hajléktalan emberek ott fekszenek magukra hagyatottan az
utcán, és szerintem ebből kifolyólag az lenne ugye a megoldás, hogyha ezeket a hajléktalan
embereket be tudnánk kapcsolni újra a szociális ellátó rendszerbe, és azért arról sem
feledkezzünk meg, hogy ez a probléma nem most keletkezett. Tehát én azért meg szeretném
kérdezni, hogy mondjuk az elmúlt években milyen arányban épültek hajléktalan szállók. Tehát, ez
nem most keletkezett ez a probléma, azért szerintem erről ne feledkezzünk el és nem tudom, hogy
az elmúlt, nem akarok 8 évezni, de hogy hány szociális bérlakás program indult meg a
hajléktalan emberek sorsának a javítása érdekében, és hogy ha már fölvetette a képviselő társam
azt, hogy az emberjogi tanácsnokot is szóbahozta, akkor például én azért arra szeretném
emlékeztetni Önöket, hogy mi Ripka András kollegámmal, amikor a legnagyobb fagy volt együtt
osztottuk a hajléktalanoknak az élelmet, és karácsonykor is mindig kinn állunk a Blaha Lujza
téren. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a hozzászólást. Ripka András képviselő úrnak adom meg a szót.”

Ripka András képviselő
„Köszönöm szépen Polgármester úr, csak meg lettem szólítva, ezért ragadom magamhoz.
Érzésem szerint felfogásbeli különbség van köztünk. Mi azt szeretnénk, hogy azok az emberek,
akik jelenleg hajléktalanként élnek fedél alá kerüljenek, tehát ne maradjanak az utcán.
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Semmiképpen sem az a célunk, hogy őket bűnözőknek tekintsük, hanem az, hogy megoldódjon a
problémájuk. Nem hiszem el azt, hogy Önök úgy gondolják, hogy ez egy természetes léte
embertársunknak, hogy hajléktalanként fetreng esetleg saját mocskában az aluljáróban, elszorul
a szívem, ha ilyet látok és minden fórumon úgy fogok eljárni, hogy ezt az állapotot meg tudjuk
szüntetni. Ezen kívül, ha jól emlékszem Kispál képviselő társunk Pintér Sándort, mint a mi
belügyminiszterünket említette, Ő Magyarország belügyminisztere, ezen kívül a foglalkoztatással
kapcsolatban, munkahelyteremtéssel nekünk bizonyos hibákat rótt fel, amivel szintén nem tudok
egyet érteni, hiszen a napokban jött ki a Központi Statisztikai Hivatal adata, hogy 21 éve nem
volt ilyen magas a foglalkoztatás Magyarországon. Gondolom, Önök is figyelik ezeket az
adatokat, próbálják meg beépíteni az esetlegesen a központból kapott direktívákba. Ezen kívül
pedig a vigalmi negyeddel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy ezt a remek helyzetet, ami
ezen a téren a kerületben most van, ezt Önök állították 100%-ban elő, próbáljuk kezelni és
biztosan fogunk is rá megoldást találni. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a hozzászólást, hozzászólásokat. A napirend vitáját lezárom. Megállapítom az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot,
melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 12 igen 4 nem 0 tartózkodással elfogadta.

661/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a „Budapest főváros közigazgatási
területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló
közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” tárgyú rendelet-tervezet véleményezése -
(12 igen, 4 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (…….) önkormányzati rendelete
Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az
életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül tárgyú rendelet
megalkotását javasolja.

13. számú napirend:
Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság létrehozása kerületünkben a magyar nemzeti értékek és
a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) számú Kormányrendelet
felhatalmazása alapján
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 13. számú napirendi pont: Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság létrehozása
kerületünkben a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.
(IV.16.) számú Kormányrendelet felhatalmazása alapján. Előterjesztőként az előterjesztést szóban
nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
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tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést. A napirend fölötti vitát
megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 15 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

662/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság létrehozása kerületünkben a magyar nemzeti értékek és
a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) számú Kormányrendelet
felhatalmazása alapján -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) számú
kormányrendelet 2.§. (1) bekezdése alapján Erzsébetvárosi Értéktárat hoz létre.

Felelős: Juhász Gábor alpolgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„2. számú határozati javaslat következik, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 13 igen 2 nem 1 tartózkodással elfogadta.

663/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság létrehozása kerületünkben a magyar nemzeti értékek és
a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) számú Kormányrendelet
felhatalmazása alapján -
(13 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) számú
kormányrendelet 3.§. alapján létrehozott Erzsébetvárosi Értéktár Bizottságot személyi
összetételét az alábbiakban állapítja meg:

Elnök: Juhász Gábor a kultúráért felelős Alpolgármester
Tagok: Tímár László MKSZB elnök Művelődési Kulturális és Szociális Bizottság

Moldován László Művelődési Kulturális és Szociális Bizottság
Bóka B. László Erzsébetvárosi Kulturális Egyesület
Ráday Mihály Budapesti Városvédő Egyesület
Lantos Péter Főépítész
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Tillinger Péter igazgató – Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola,
Szakiskola és Szakközépiskola

Felelős: Juhász Gábor alpolgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 13 igen 2 nem 1 tartózkodással elfogadta.

664/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság létrehozása kerületünkben a magyar nemzeti értékek és
a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) számú Kormányrendelet
felhatalmazása alapján -
(13 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) számú
kormányrendelet 3.§. alapján az Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság működési szabályzatának
meghatározására, új bizottsági tagok kinevezésére, és működésének felügyeletére vonatkozó
hatáskörének gyakorlását a Művelődési Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza át.

Felelős: Juhász Gábor alpolgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel végül a 4. számú javaslatot, elfogadásához szintén egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 13 igen 2 nem 1 tartózkodással elfogadta.

665/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság létrehozása kerületünkben a magyar nemzeti értékek és
a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) számú Kormányrendelet
felhatalmazása alapján -
(13 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
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114/2013. (IV.16.) számú kormányrendelet 3.§. (2) bekezdése alapján a Bizottság ügyviteli
feltételeinek biztosítására.

Felelős: Juhász Gábor alpolgármester
Határidő: azonnal

14. számú napirend:
Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 14. számú napirendi pont: Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása.
Előterjesztőként néhány szóval, mondattal szeretném kiegészíteni az előterjesztést. Az előző
testületi ülésen Molnár István képviselő úr által a Klauzál utca felújításával kapcsolatosan
felvetett problémákat az illetékes iroda megvizsgálta, és mint az előterjesztésben is látható
pontosításra került a Klauzál utca szakaszolása, módosítottuk az egyes szakaszokhoz tartozó
fedezetet is. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalta
mindhárom bizottság. A bizottságok tárgyalásra és elfogadásra javasolják az előterjesztést. A
napirend fölötti vitát megnyitom. Gergely képviselő úrnak adom meg a szót.”

Gergely József képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Az előterjesztésbe szerepel egy olyan fél mondat, hogy újabb 2013. évi
fejlesztéseket, fejlesztések megvalósítását javasoljuk, például civil szervezetek elhelyezése. Idáig
az Erzsébetvárosi Közösség Házban voltak elhelyezve a civil szervezetek, mi ennek a változásnak
az oka, és hol kívánjuk elhelyezni a civil szervezeteket, ez átmeneti vagy végleges javaslat az
előterjesztő részéről. A másik a Dózsa György út 60-as orvosi rendelő felújítása. Akkor, amikor
ennek az orvosi rendelőnek a felújítását tervezték, akkor egyeztettek az ottani orvosokkal a
rendelő helységeinek a felosztásában, beosztásában, méreteiben. A megvalósítás során viszont
ettől lényeges eltérések voltak, különböző funkciók kimaradtak a rendelőből. Azt szeretném
megkérdezni, hogy ennek mi volt az oka, kikkel egyeztették, és hogy lesz majd használható a
rendelő. Mindjárt szeretném hozzátenni, ugye, hogy most nemrég kezdték el használni a Hevesi
téri orvosi rendelőt, ugye ami a Dob utcában van, az se egy befejezett állapot. Polgármester úr
korábban ígért nekik különböző felszereléseket, informatikai dolgokat, de egyenlőre ennek a
megvalósítására se konkrét ígéret nincs, és mondjuk, maga a megvalósítás hiányzik.

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen, Dr. Kispál Tibornak adom meg a szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület. Én a Wesselényi utca 17. közismert nevén
közösségi ház, civil ház sorsára szeretnék rákérdezni, ugye itt a felújítás elindult, már mai napig
számos meg nem tudom, hogy egyáltalán van-e még civil szervezet, aki ott ebben a házban tud
létezni, ugye kitelepítésre kerültek. Első kérdésem azért az az, hogy emlékeim szerint ez a ház ez
műemlék vagy műemlék jellegű épület, tehát ennek rendben van-e ez a típusú engedélye, hiszen itt
a munkák már elkezdődtek. Kettő, mi a célja ezeknek a munkáknak, és nem is beszélve arról, hogy
mi lesz akkor később a feladata, hogyha itt a civil szervezetek egy része számára, máshol kerül
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kialakításra egy helységcsoport. Tehát mennyire vegyük komolyan a civilekkel, civil
szervezetekkel kapcsolatos ténykedésüket, egyébként megjegyezném, hogy arról az uszkve 600
ezer magyarról persze nincs szó a munkaügyis statisztikában, akik nem Magyarországon
dolgoznak, ha őket nem vesszük magyar dolgozóknak, akkor bizony 21 éve nem látott mínuszban
van a munkahelyeknek a száma. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Mivel több képviselő nem jelezte hozzászólását a napirend fölötti vitát lezárom, és akkor
válaszolok az elhangzottakra. Thököly 24. - Murányi 8. sarok lesz az új civil épület, a Wesselényi
17. az felújítás alá fog kerülni, nagyon hosszú-hosszú ideje nem volt felújítva, egészen méltatlan
állapotok voltak ehhez az épülethez. Én magam többször jártam ott amikor mutatták, hogy rohad
a tető, beázik, tehát minimális felújítások nem voltak ott elvégezve. Nem beszélve arról, hogy
annak a háznak, azért komoly adottságai vannak az, hogy merjünk egy kicsit a kultúrában is
nagyobbat álmodni, felújítás kezdődik, valódi ilyen kulturális házat szeretnénk ott az
ERőMŰVHÁZ keretein belül létrehozni, és a civileknek pedig külön civilekhez is méltó helyiséget
szeretnénk biztosítani és ezt szeretnénk felújítani. Az orvosi rendelőkkel kapcsolatban, azért én
óvatos lennek a kritikákkal, hiszen volt olyan orvosi rendelő, ahol akár 10-15 éve nem volt
tisztasági festés sem, önkormányzati tulajdonú helységekről van szó, most pedig az összes rendelő
megújul, aztán lehet persze kritizálni, hogy a légkondicionálónak mondjuk miért ez a márkája és
miért nem az a márkája. Meg lehet nézni, hogy milyen állapotban adtuk át ezeket az épületeket,
hogy milyen körülmények között dolgozhatnak az orvosok és nem kell arról beszélni, hogy az
orvosok a rendelő orvosok elől mondjuk az előző ciklusban eladták a rendelőt, mert erre is sor
került. Tehát a kritikákkal mondjuk, én itt az Önök helyében óvatosabb lennék. Nagyon szép és
korszerű orvosi rendelők lesznek mindenhol Erzsébetvárosban, ami önkormányzati tulajdonú
rendelők. A külföldön dolgozók számával meg ebben az előterjesztésben én nem tudok mit
kezdeni, tehát erre most én nem is válaszolnék. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 3 tartózkodással elfogadta.

666/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása -
(14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy jóváhagyja a 199/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, a
340/2012. (VI.28.), a 693/2012. (XII.10.), a 143/2013. (IV.29.), a 232/2013. (V.30.), a 302/2013.
(VI.26.) és a 652/2013. (IX.5.) számú határozatokkal módosított, a jelen határozat mellékletében
foglaltaknak megfelelő, egységes szerkezetbe foglalt Erzsébet Terv Fejlesztési Programot.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a



38 / 131

Polgármestert, hogy gondoskodjon az Erzsébet Terv Fejlesztési Program megvalósításához
szükséges fedezetről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

15. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 2013. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 15. számú napirendi pontra: közbeszerzési terv módosítása. Előterjesztőként az
előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság tárgyalta, amely tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt. A napirend feletti vitát
megnyitom. Moldován képviselő úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Pénzügyi bizottsági üléseken mindig elmondom a körbeszerzésekkel
kapcsolatba, és már tényleg esküszöm, hogy én unom, de most is kénytelen vagyok elmondani,
hogy miért nem támogatom a közbeszerzéseket, amelyeket az Önkormányzat folytat. Mert, hogy
rendszeresen hirdetmény nélkül tárgyalásos eljárást írnak ki, miközben meggyőződésem, hogy
meg lehetne takarítani pénzeket, ha nem ezt a közbeszerzési módot választanánk. Most is erről
van szó, fedett sportpályát létesítünk, energiát korszerűsítünk, óvodákat újítunk föl. Én azt
gondolom, hogy ezek egyáltalán nem speciális munkák, mégis hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárások vannak kiírva, nyílván meg lesz hívva három vagy négy versenyző, abból kettő ad be
ajánlatot, ezt én nem nevezném versenynek, továbbra is meggyőződésem, hogy nyílt eljárással
vagy nagyobb körrel tényleg valós versenyhelyzetet lehetne teremteni, és Erzsébetváros milliókat
takarítana meg. Ezért semmilyen közbeszerzéssel kapcsolatos előterjesztésüket a továbbiakban
sem fogok támogatni. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönjük szépen. Ezzel nem támogatja, hogy Erzsébetváros előbbre lépjen és fejlődjön, bár mi
erre tettünk esküt, hogy mindent megtegyünk ennek érdekében. Gergely József képviselő úrnak
adom meg a szót.”

Gergely József képviselő
„Az előző napirendi pontnak a folytatása tulajdonképpen ez, tehát ugye közbeszerzések
lebonyolítása. Én ott kérdeztem, hogy a Wesselényi 17. közösségi házzal mi a cél. Polgármester
úr elmondta, hogy kulturális házat akarnak ott kialakítani, ez világos lenne, hogyha közbe a
Király utca 11-ben nem valami hasonló célú intézményt szeretnének létrehozni. Egyszer jó lenne
leírva látni azt, hogy hol mit terveznek kulturális intézményi területen. Az orvosi rendelőknél
mindenki nagyon örül, a betegek is, az orvosok is, meg természetesen mi is, hogy azok felújításra
kerülnek. A kérdésem nem az volt, hogy miért újítjuk föl, hanem azt, hogyha egyszer megbeszélik
azt, hogy milyen legyen egy rendelő kialakítása, akkor milyen okból térnek el. Lehet, hogy ezt
Polgármester úr most nem tudja rögtön megválaszolni, ebbe az esetbe írásos válasz is megfelel,
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tehát miért tértek el a megbeszélttől, a tervezettől, funkcionálisan akkor használható-e a Dózsa
György út 60. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen, a napirend fölötti vitát lezárom. Egész egyszerűen tudok a legutolsó
kérdésére válaszolni, nem tudok arról, hogy bármilyen eltérés lenne a megbeszéltekhez képest.
Nagyon hosszú folyamat volt az, míg a kollegák ezeket a tárgyalásokat lefolytatták. Én azt
gondolom, hogy nagyon-nagyon korrekt és gáláns az Önkormányzat, ezeknek az önkormányzati
tulajdonú orvosi rendelőknek a felújításánál, nem hallottam még olyat, hogy bárki erről
panaszkodott volna. Itt viszont a kultúrház kapcsán én azt gondolom, hogy Képviselő úr egy
hatalmas nagy öngólt lőtt és számon kéri rajtunk, hogy a Wesselényi 17. felújítása mellett
csinálunk egy másik, kisebb kulturális központot is. Na, ez viszont nagyon erőteljesen mutatja azt,
hogy hogyan gondolkodunk mi a kultúráról. Képviselő úgy gondolja, hogy a Wesselényi 17. az az
épület, ami egy csodálatos épület, alkalmas arra, hogy egy 60-80 ezres városnak egy belvárosi,
budapesti kerületnek a kulturális központja legyen, csak és önmagában egyedül. Tehát, ha már
ahhoz csinálunk, mondjuk egy 200 fő befogadó képességű helyiséget, ami szintén kulturális
kiállító tér stb., stb., az már nem kell? Valószínűleg azért bontották le a Százház utcai
sportcsarnokot, valószínűleg ezért vonták ki forgalomból az Almássy téri szabadidőközpontot,
mert elég a kultúra ennek a népnek, egy picike, beázós, omladozó falú kis helyen is. Mi ezzel nem
értünk egyet. Mi fejlesztjük a kultúrát. Nem gondolom, hogy egy nagy hatalmas, mega-, giga-, 6-
8 milliárdos épületet kéne építenünk, amit Önök terveztek, gyakorlatilag olyan funkciókkal,
aminek semmi értelme nem lett volna az erzsébetvárosiak számára. Mi azt gondoljuk, hogy több
kisebb klubhelyiséget, akár kamaraszínházi előadásokra alkalmas helységet kell létrehozni, ezért
gondolkodunk a Király 11-ben, ezért újítjuk fel a Wesselényi 17-et, ahol valóban egy kisebb
kulturális központot szeretnénk létrehozni. És még számos olyan helyszínben gondolkodunk,
amely megfelel a mai kor követelményeinek, de azt hogy miért mondjuk, kettő van és három és
miért nem csak egy, ez szerintem a különbség közöttünk a kultúrában. Az előterjesztéshez
módosító indítvány nem érkezett, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak. Tehát módosító indítványt nyújtottam be előterjesztőként, továbblapoztam az imént.
Tehát módosító indítványt nyújtottam be előterjesztőként, amelyet befogadok, így azt indokolni
nem szükséges, szavazni viszont fogunk róla és akkor itt jön, amit az imént elmondtam, hogy a
módosító indítványt szavazásra teszem fel, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 11 igen 1 nem 3 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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 két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

667/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
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- Módosító indítvány elfogadásáról -
(11 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 2013. évi
közbeszerzési tervének módosítása” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az
alábbiak szerint:

Vattamány Zsolt:
„Határozati javaslatok

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Képviselő-testület által 32/2013. (II.19.) számú határozattal elfogadott, valamint
213/2013. (V.30.) számú határozatával és 650/2013. (IX.05.) számú határozatával módosított,
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2013. évi Közbeszerzési Tervét
az alábbiak szerint módosítja, és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Tervet:
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Villamos energia beszerzése

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: 121. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti nyílt eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. október

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Gáz beszerzése

 A beszerzés a közösségi értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: 83. § szerinti nyílt eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. december

 A megvalósulás várhatóan: 2013. április
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Fedett sportpálya létesítése az Alsó Erdősori Bárdos Lajos
Általános Iskola és Gimnáziumban

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Energiakorszerűsítés (kazáncsere) az Alsó Erdősori
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziumban

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Kópévár Óvoda felújítása

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
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 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Magonc óvoda felújítása

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Dob Óvoda felújítása

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Dózsa György út 46. szám alatti szociális intézmény
épületének felújítása

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Peterdy utca 16. szám alatti szociális intézmény épületének
energetikai korszerűsítése

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Dob bölcsőde energetikai korszerűsítése

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Bóbita óvoda energetikai korszerűsítése

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: ”Varázsfog” fogászati rendelő felújítása

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
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 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium homlokzatának és
díszlépcsőjének felújítása

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Asbóth utca felújítása

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Klauzál utca felújítása

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Rendezvényszervezés az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0037
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122/A. § szerinti
hirdetmény nélküli eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2014. szeptember
A Klauzál utca két szakaszára vonatkozó közbeszerzési eljárások a Közbeszerzési Tervből törlésre
kerülnek.
A Közbeszerzési Tervben megjelölt beszerzések sorszámozása az újonnan felvett beszerzések,
illetve a törölt beszerzések miatt értelemszerűen módosul.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

Vattamány Zsolt polgármester
„És most jön az előterjesztés két határozati javaslatáról való szavazás, melyekről külön-külön
fogunk szavazni. Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 1. számú határozati
javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 11 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
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(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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 három képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általuk szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)

668/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési
tervének módosítása -
(11 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Képviselő-testület által 32/2013. (II.19.) számú határozattal elfogadott, valamint
213/2013. (V.30.) számú határozatával és 650/2013. (IX.05.) számú határozatával módosított,
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2013. évi Közbeszerzési Tervét
az alábbiak szerint módosítja, és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Tervet:
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Villamos energia beszerzése

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: 121. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti nyílt eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. október

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Gáz beszerzése

 A beszerzés a közösségi értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: 83. § szerinti nyílt eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. december

 A megvalósulás várhatóan: 2013. április
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Fedett sportpálya létesítése az Alsó Erdősori Bárdos
Lajos Általános Iskola és Gimnáziumban

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Energiakorszerűsítés (kazáncsere) az Alsó Erdősori
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziumban

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Kópévár Óvoda felújítása
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 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya:Magonc óvoda felújítása

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Dob Óvoda felújítása

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Dózsa György út 46. szám alatti szociális intézmény
épületének felújítása

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Peterdy utca 16. szám alatti szociális intézmény
épületének energetikai korszerűsítése

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Dob bölcsőde energetikai korszerűsítése

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Bóbita óvoda energetikai korszerűsítése

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: ”Varázsfog” fogászati rendelő felújítása
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 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium
homlokzatának és díszlépcsőjének felújítása

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Asbóth utca felújítása

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Klauzál utca felújítása

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Rendezvényszervezés az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0037
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122/A. § szerinti
hirdetmény nélküli eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. november

 A megvalósulás várhatóan: 2014. szeptember
A Klauzál utca két szakaszára vonatkozó közbeszerzési eljárások a Közbeszerzési Tervből
törlésre kerülnek.
A Közbeszerzési Tervben megjelölt beszerzések sorszámozása az újonnan felvett beszerzések,
illetve a törölt beszerzések miatt értelemszerűen módosul.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, melynek elfogadásához szintén egyszerű
többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
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(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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 három képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általuk szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)

669/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 2013. évi
közbeszerzési tervének módosítása -
(12 igen, 0 nem, 5 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Képviselő-testület által 33/2013. (II.19.) számú határozattal elfogadott, Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 2013. évi Közbeszerzési Tervét az alábbiak
szerint módosítja, és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Tervet:

A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Villamos energia beszerzése

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: 121. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti nyílt eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. október

 A megvalósulás várhatóan: 2013. december

A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Gáz beszerzése

 A beszerzés a közösségi értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: 83. § szerinti nyílt eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. december

 A megvalósulás várhatóan: 2013. április

A Közbeszerzési Tervben megjelölt beszerzések sorszámozása az újonnan felvett beszerzések
miatt értelemszerűen módosul.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

16. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat részéről a Fővárosi
Önkormányzat részére adóbeszedési jog átengedésével kapcsolatos nyilatkozat
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„És áttérhetünk a 16. számú napirendi pontra: Önkormányzatunk részéről a Fővárosi
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Önkormányzat részére adóbeszedési jog átengedésével kapcsolatos nyilatkozat témájába.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend
fölötti vitát megnyitom. Moldován László képviselő úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm, egyetértek abszolút az előterjesztéssel, ami viszont kérdésem lenne, hogy a
magánszemélyek kommunális adóját nem veti ki az Önkormányzat, ezzel teljesen egyet értek és
nem is engedi át a kivetési lehetőséget a Fővárosi Önkormányzatnak, ezzel is teljesen egyet értek.
De ezt nem kell határozatba foglalni? Mert, hogy a többi adófajtáról azt mondjuk, hogy az
Önkormányzat veti ki, tehát ott egyértelmű, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak nem lesz rá
lehetősége, de a magánszemélyek kommunális adójáról csak a szövegben szó van róla, hogy nem
kívánja bevezetni az Önkormányzat a kerületben és nem akarja azt sem, hogy a Fővárosi
Önkormányzat bevezesse, de hogy erről nem látok határozatot előterjesztve, vagy
megfogalmazva.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a hozzászólást. Miután több hozzászólás nincs, a napirend fölötti vitát
lezárom. És válaszolnék az elhangzott kérdésre. Igen, igazából egyedül az idegenforgalmi adó,
ami releváns ebben a dologban, azt tudnánk átengedni, tehát amit Ön kérdez, azt a főváros ki
sem vethetné, tehát nem kell nekünk arról dönteni, hogy kommunális adót mondjuk kivethet-e a
főváros a kerületünkre nézve, mert ezt nem tehetné meg. Az idegenforgalmi adó az, ami a
legfontosabb kérdés a történetben, azt nem engedjük át, azt továbbra is mi szedjük. Ezáltal
sokkal komolyabb bevételekhez tudunk jutni, de fontos volt egyébként az előterjesztésben meg
leírni azt, hogy nem kívánunk ezekkel az adókivetésekkel élni, nem kívánjuk terhelni
Erzsébetváros lakóit ilyen típusú tételekkel. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Két határozati javaslatból áll az előterjesztés, amelyekről külön fogunk szavazni. Szavazásra
teszem fel az 1. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 13 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

670/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat részéről a Fővárosi
Önkormányzat részére adóbeszedési jog átengedésével kapcsolatos nyilatkozat -
(13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a kerületben bevezetett helyi adókat, az építményadót, a telekadót, az idegenforgalmi adót
továbbra is alkalmazza, annak bevezetését Budapest Főváros Önkormányzata részére nem
kívánja átengedni.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Fővárosi
Önkormányzat Főpolgármesterét.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához szintén minősített többség szükséges,
kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

671/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat részéről a Fővárosi
Önkormányzat részére adóbeszedési jog átengedésével kapcsolatos nyilatkozat -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete eltekint az
építményadó 2014. évi mértékének emelésétől.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

17. számú napirend:
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának, SZMSZ-ének,
Szakmai Programjainak módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 17. számú napirendi pontra: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központ Alapító Okiratának, SZMSZ-ének, Szakmai Programjának módosítása. Előterjesztőként
az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. A napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló
híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel az 1.
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számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 14 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

672/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának, SZMSZ-
ének, Szakmai Programjainak módosítása -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

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

a) a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ „Esély” Családsegítő és
Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálata új elhelyezésére, a feladatellátáshoz ingyenes
használatba adja 2013. november 15. nappal a 1074 Budapest, Hutyra Ferenc u. 11-15.,
hrsz.: 33788/0/A/4. 227 m2 alapterületű ingatlant, melynek telephelyként történő
használatához 2014. február 1. nappal hozzájárul.

b) Felkéri Mikulás Franciska intézményvezetőt, hogy 2014. február 1. nappal a Dózsa
György út. 70., hrsz:33359/A és a Kertész u. 8., hrsz: 34338 telephelyek – mint a
feladatellátásból kikerülő önkormányzati ingatlanok - ERVA Zrt.-nek történő átadásáról
intézkedjen.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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
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szerint alakul.)

673/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának, SZMSZ-
ének, Szakmai Programjainak módosítása -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ módosító okiratát és
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint
Szakmai Programjait a mellékelt tartalommal elfogadja.
Felkéri a Polgármestert a módosító okirat, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, a
Szervezeti és Működési Szabályzat, bölcsődék Szakmai Programjainak aláírására, valamint, hogy
intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül történő megküldéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

18. számú napirend:
A Hevesi S. tér 1. szám alatti rendelőbe átköltöző orvosok telephelyhasználatának
engedélyezése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 18. számú napirendi pont: Hevesi S. tér 1. szám alatti rendelőbe átköltöző orvosok
telephelyhasználatának engedélyezése. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom
kiegészíteni. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, mely
tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést. A napirend fölötti vitát megnyitom.
Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra
teszem fel az 1. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 1. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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 két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

674/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Hevesi S. tér 1. szám alatti rendelőbe átköltöző orvosok telephelyhasználatának
engedélyezése -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 1077 Bp., Hevesi S. tér 1. szám alatti ingatlant a DO-RÉTHY
Orvosi, Mérnöki és Kereskedelmi Bt. (székhely: 1031 Budapest, Víznyelő u. 6., adószám:
29090134-2-41; cg. 01-06-612161; képviseli: Réthyné dr. Réhm Márta, Réthy András)
telephelyül használja, és cégtábláját elhelyezze.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. Vattamány Zsolt polgármester
jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a 2. számú határozatot 14 igen 0 nem 0
tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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 két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

675/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Hevesi S. tér 1. szám alatti rendelőbe átköltöző orvosok telephelyhasználatának
engedélyezése -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 1077 Bp., Hevesi S. tér 1. szám alatti ingatlant a Dr. Gergely
György Háziorvosi Bt. (székhely: 1021 Budapest, Tárogató út 87-89., adószám: 28591663-1-21;
cg. 01-06-415017; képviseli: dr. Gergely György) telephelyül használja, és cégtábláját
elhelyezze.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
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(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

676/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Hevesi S. tér 1. szám alatti rendelőbe átköltöző orvosok telephelyhasználatának
engedélyezése -
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 1077 Bp., Hevesi S. tér 1. szám alatti ingatlant a Dr. Vizler
Háziorvosi Bt. (székhely: 2100 Gödöllő, Egyetem tér 1. B lph. 1 em. 2, adószám: 28599795-1-
13, cg. 13-06-066407, képviseli: dr. Vizler Piroska) telephelyül használja, és cégtábláját
elhelyezze.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

677/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Hevesi S. tér 1. szám alatti rendelőbe átköltöző orvosok telephelyhasználatának
engedélyezése -
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 1077 Bp., Hevesi S. tér 1. szám alatti ingatlant a Dr. Karpiák
István Háziorvosi Bt. (székhely: 1163 Budapest, Rovás u. 8., adószám: 28603070-1-42; cg. 01-
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06-416022, képviseli: dr. Karpiák István) telephelyül használja, és cégtábláját elhelyezze.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 5. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

678/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Hevesi S. tér 1. szám alatti rendelőbe átköltöző orvosok telephelyhasználatának
engedélyezése -
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 1077 Bp., Hevesi S. tér 1. szám alatti ingatlant a MarosváriMed
Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 1112 Budapest, Vadon u. 10., adószám: 22148975-1-43;
cg. 01-06-768602, képviseli: Ludvigné dr. Marosvári Márta) telephelyül használja, és cégtábláját
elhelyezze.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„És végül szavazásra teszem fel a 6. számú javaslatot, elfogadásához szintén egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 6. számú
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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



54 / 131

szerint alakul.)

679/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Hevesi S. tér 1. szám alatti rendelőbe átköltöző orvosok telephelyhasználatának
engedélyezése -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 600/2013. (IX.5.) számú határozatát módosítja az alábbiak szerint:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 1076 Bp., Péterfy S. u. 47. szám alatti ingatlant a Dr. Magyar és
Magyar Egészségügyi Szolgáltató Bt.(székhely: 8719 Böhönye, Kossuth L. u. 6., adószám:
22378385-1-14; cg. 14-06-308109, képviseli: dr. Magyar Imre) telephelyül használja, és
cégtábláját elhelyezze.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

19. számú napirend:
Javaslat Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi
költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 19. számú napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára. Előterjesztőként az előterjesztést szóban
nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. A bizottságok
tárgyalásra és elfogadásra javasolják az előterjesztést. A napirend fölötti vitát megnyitom.
Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés 4
határozati javaslatból áll, melyekről külön-külön fogunk szavazni. A szavazás egyszerűsége
kedvéért most szeretném közölni a tisztelt képviselőkkel, hogy mind a 4 határozati javaslat
elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, így ezt nem fogom a továbbiakban mondani, tehát
szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 1. számú
határozatot 11 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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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680/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi
költségvetési koncepciójára -
(11 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
költségvetési koncepcióban megfogalmazott elveket elfogadja. Az abban foglaltakat a 2014. évi
költségvetés tervezési munka folyamatában érvényesíteni kell. A részletes költségvetési tervezési
munkát a koncepcióban megfogalmazottak alapján kiadásra kerülő Polgármesteri és Jegyzői
együttes utasítás szerint kell elvégezni.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. február 10.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 13 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

681/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi
költségvetési koncepciójára -
(13 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az önkormányzati gazdálkodás területein a Mötv. vonatkozó rendelkezései szerint át kell
tekinteni a feladatellátás rendszerét. A 2014. évi költségvetés megalapozásához be kell mutatni az
önkormányzat által vállalni tervezett kötelező és ellátható feladatokat, a feladatellátás módját és
mértékét.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. február 10.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
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határozatot 11 igen 1 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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 két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

682/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi
költségvetési koncepciójára -
(11 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a működési költségvetés egyensúlyát, pozitív egyenlegét meg kell tartani, illetve tovább
kell növelni az önkormányzat fenntartható fejlődése, biztonságos működtetése és az
adósságszolgálat finanszírozása érdekében.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. február 10.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 12 igen 1 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

683/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi
költségvetési koncepciójára -
(12 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés tervezés megalapozása érdekében szükséges
rendeletek, határozatok felülvizsgálatát követően gondoskodjon az ágazati feladatokat érintő
szükséges előterjesztésekről, rendelet-módosításokról, vagy új rendeletek benyújtásáról.
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: következő képviselő-testületi ülés

20. számú napirend:
A Bp. Főv. VII. ker. Hernád u. 23. szám földszintjén található, utcai helyiségcsoport
használatba adása tárgyában hozott 309/2013.(VI.26.) számú határozat módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„És akkor áttérhetünk a 20. számú napirendi pontra: VII. ker. Hernád u. 23. szám alatt
földszintjén található, utcai helyiségcsoport használatba adása tárgyában hozott számú határozat
módosítása. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést
a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést. A napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez
módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, elfogadásához
egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

684/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Bp. Főv. VII. ker. Hernád u. 23. szám földszintjén található, utcai helyiségcsoport
használatba adása tárgyában hozott 309/2013.(VI.26.) számú határozat módosítása -
(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 33185/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. ker. Hernád u. 23. szám
földszintjén található, utcai helyiségcsoport használatba adása tárgyában hozott 309/2013.
(VI.26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező,
33792/0/A/2 és 33792/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. ker. Rózsa u. 8.
(Hutyra u. 10. szám) alatti épület pinceszintjén található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint
151 m2 és 387 m2 területű, üzlethelyiség megnevezésű helyiségeket Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal részére, irattár kialakítás céljára határozatlan időre
ingyenes használatba adja. Felkéri a Polgármestert, hogy az irattár használatba adását követően
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a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítását – a Hivatal telephelyeinek
vonatkozásában - terjessze a Képviselő-testület elé.”

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

21. számú napirend:
A 2014-es Magyar Holokauszt Emlékévvel kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 21. számú napirendi pontra: 2014-es Magyar Holokauszt Emlékévvel kapcsolatos
döntések. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, amely tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt.
A napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován Lászlónak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm, most furcsa dolgot fogok tenni, azt mondom, hogy ez teljesen rendben van, tehát
végre. A kerületvezetés végzi a dolgát, teljesen azt kell mondanom, hogy bár a finanszírozást
azért nem teljesen látom biztosítottnak, meg a részfinanszírozások kapcsán is kicsit megszaladt a
toll, de nyilván ez nem végleges terv. Azt gondolom, hogy ez egy komoly munka volt, bárki
csinálta is, illetve tudom, illetve ha jól tudom, akkor a Csányi utca 5-be zsidó skanzen ötletéből
nőtt ki talán ez az egész, de nem akarom elvitatni, hogy sok munkájuk volt benne egyetértek,
tényleg gratulálok, és hogy remélem, hogy lesz is rá pénz, mert, hogy azért ez kicsit kétséges
számomra. Bár úgy lenne. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönjük szépen, végül is nulla forint önrésszel pályázunk, egy reális pályázatot fogunk
letenni, amit Önök látnak ezt nem mondtam el, azért a mellékletben a tervnek egy része van,
dolgozunk rajta, és be fogjuk adni olyanra, hogy nagy valószínűséggel azért tudjunk pénzeket
elhozni. Ha netán nem így lenne, tehát vagy nem kapunk elegendő forrást akkor meg én azt
gondolom, hogy gondoskodnunk kell saját forrásról a következő évi költségvetésben. Dr. Kispál
Tibornak adom meg a szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen egy kérdésem volna miközben az előterjesztést támogatni fogom. Miért az
ERVA az, aki a szervező, kivitelező, miért pont ők? Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Beadtam egy módosító indítványt, ha határozati javaslatra kíváncsi ott én vagyok a szervező,
mint polgármester és a felelős személy, az ERVA Zrt. fogja gyakorlatilag a Zsidó skanzent
felújítani, fogja olyan állapotba hozni, ők foglalkoztak ezzel. Az Önkormányzat tulajdonában álló
épületek kezelése az ő reszortjuk és vállalták ezt a nehéz feladatot egyébként, hogy ezt
megszervezzék. És köszönet egyébként az ERVA Zrt. munkatársainak. Több hozzászólás nincs. A
napirend fölötti vitát lezárom. Az előterjesztéshez, mint imént elmondtam előterjesztőként
módosító indítványt nyújtottam be, melyet befogadok, szavazni mindenféleképpen így is kell róla,



59 / 131

így szavazásra teszem fel a befogadott módosító indítványt, elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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 két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

685/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által „A 2014-es Magyar Holokauszt Emlékévvel
kapcsolatos döntések” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:

Vattamány Zsolt:
Határozati javaslat

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata részt kíván venni a
Miniszterelnökség a „Magyar Holokauszt Emlékév – 2014” támogatására közzétett pályázaton.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. november 15.
2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a pályázaton történő részvétel érdekében gondoskodjon az Önkormányzat
2013. évi költségvetése 7203 számú központilag kezelt pályázati önrész és előfinanszírozás,
közbeszerzések cím terhére a fedezet biztosításáról, továbbá felhatalmazza a polgármestert az
egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. december 31.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a



60 / 131

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.)

686/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014-es Magyar Holokauszt Emlékévvel kapcsolatos döntések -
(15 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata részt kíván venni a
Miniszterelnökség a „Magyar Holokauszt Emlékév – 2014” támogatására közzétett pályázaton.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. november 15.

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a pályázaton történő részvétel érdekében gondoskodjon az Önkormányzat
2013. évi költségvetése 7203 számú központilag kezelt pályázati önrész és előfinanszírozás,
közbeszerzések cím terhére a fedezet biztosításáról, továbbá felhatalmazza a polgármestert az
egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. december 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„Bíztam benne, hogy ez is egyhangú döntéssel át fog menni, méltó lett volna a kerülethez, nem
így történt, de örülök neki, hogy sok mindenki támogatását sikerült elnyerni ehhez a javaslathoz.”

22. számú napirend:
Defibrillátorok beszerzése és csatlakozás a Magyar Egészség Alapítvány országos
újraélesztési programjához
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 22. számú napirendi pontra: defibrillátorok beszerzése és csatlakozás a Magyar
Egészség Alapítvány országos újraélesztési programjához. Előterjesztőként az előterjesztést
szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt. A napirend fölötti vitát
megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Három határozati javaslatból áll az előterjesztés, külön-külön fogunk róluk szavazni. Mind a
három elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükségeltetik. Először az 1. számú javaslatot
teszem fel szavazásra, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

687/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Defibrillátorok beszerzése és csatlakozás a Magyar Egészség Alapítvány országos
újraélesztési programjához -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy csatlakozik a Magyar Egészség Alapítvány országos újraélesztési programjához.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert a csatlakozáshoz szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„2. számú javaslatot teszem fel szavazásra, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. Vattamány Zsolt polgármester
jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a 2. számú határozatot 16 igen 0 nem 0
tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

688/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Defibrillátorok beszerzése és csatlakozás a Magyar Egészség Alapítvány országos
újraélesztési programjához -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a
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programban való részvételhez szükséges további 10 darab defibrillátort nettó 4000000 Ft összeg
erejéig beszerzi az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú
önkormányzati rendelet 6401 címszám alatt lévő „Intézményi beruházások” sora terhére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„És végül a 3. számú javaslatot teszem fel szavazásra, elfogadásához szintén egyszerű többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

689/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Defibrillátorok beszerzése és csatlakozás a Magyar Egészség Alapítvány országos
újraélesztési programjához -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságot, hogy a beszerzett
defibrillátorok elhelyezéséről döntsön.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

23. számú napirend:
A Budapest VII. kerület, Nefelejcs u. 19. szám alatti társasháznak nyújtott kölcsön
megfizetésének elengedése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 23. számú napirendi pont: VII. kerület, Nefelejcs u. 19. szám alatti társasháznak
nyújtott kölcsön megfizetésének az elengedése tárgyában. Előterjesztőként az előterjesztést szóban
nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta,
mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom. Dr. Kispál
Tibornak adom meg a szót.”
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Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület. Ugye egyszer ma már szóba került ez a ház, mert,
hogy szóba hoztam, viszont mindenféleképen szerettem volna elmondani azt, hogy örülök ennek
az előterjesztésnek, már előbb is megszülethetett volna, hiszen erről már beszéltünk is. Na, ez az a
helyzet, amikor egy polgármesternek nem kell arra várni, az én véleményem szerint sem, hogy
testületi ülést vagy bármi mást hívjon össze, hiszen tud határozni, ez a jogköre meg van tartalék
fedezet és ez meg kell, hogy legyen hozzá. Én magam köszönöm a ház még ott élő lakóinak a
türelmet és annak is örülök, hogy végre ez a döntés megszületett. Örömmel támogatom.
Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen, Moldován László képviselő úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm csak hogy egyértelmű legyen, hogy jól látom-e, tehát körülbelül 5 millió Ft-ba került
a ház helyrehozatala és abból részben ez az Önkormányzat által 1 millió Ft-os kölcsön volt a
fedezet, vagy a finanszírozás alapja, aminek a visszafizetésétől eltekintünk, mert, hogy a maradék
4 millió Ft nyilvánvalóan meglehetősen nagy terhet ró a házra? Jó, ha ez így van. Köszönöm
szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Így van képviselő úr. Több hozzászólásra nem jelentkezett képviselő. A napirend fölötti vitát
lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati
javaslat „A” változatát, melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

690/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Budapest VII. kerület, Nefelejcs u. 19. szám alatti társasháznak nyújtott kölcsön
megfizetésének elengedése -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a lakóházban történt gázrobbanás és az ezt követő felújítások költségeire, a tulajdonosokra
háruló aránytalan teherre, a követelés érvényesítésének vélelmezhető sikertelenségére tekintettel
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hozzájárul a Budapest VII. kerület, Nefelejcs u. 19. sz. társasháznak nyújtott 1.000.000 Ft
kölcsön visszafizetésének elengedéséhez.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Az „A” változat elfogadását követően a „B” változat szavazásra tétele okafogyottá vált.”

24. számú napirend:
Rendőrségi maradványösszeg felhasználása és gépjármű átadása üzemeltetésre
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 24. számú napirendi pont: rendőrségi maradványösszeg felhasználása és gépjármű
átadása üzemeltetésre. Előterjesztőként szóban az előterjesztést nem kívánom kiegészíteni. Az
előterjesztést tárgyalta a Városüzemeltetési Bizottság, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja
az előterjesztést. A napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati
javaslatot, egyszerű többség szükségeltetik az elfogadásához, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 15 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

691/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Rendőrségi maradványösszeg felhasználása és gépjármű átadása üzemeltetésre -
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata bruttó 889.000,- Ft,
azaz bruttó nyolcszáz-nyolcvankilenc ezer forint összeggel támogatja a Budapesti Rendőr-
főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányságot, mely összeget kizárólag technikai eszközök
beszerzésére fordíthat. A támogatás vissza nem térítendő. A Képviselő-testület felkéri a
Polgármestert, hogy gondoskodjon az összeg Kapitányság részére történő kifizetéséről és
felhatalmazza a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. november 11.
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Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához szintén egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 14 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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 két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

692/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Rendőrségi maradványösszeg felhasználása és gépjármű átadása üzemeltetésre -
(14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a korábban beszerzett
Chevrolet AVEO 1.2 16 V BASIC KLIMA típusú gépjárművet (forgalmi rendszáma: LTS-607)
határozatlan idejű ingyenes használatra átadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi
Rendőrkapitányság részére. A személygépkocsi üzemeltetési költségeit (üzemanyag, biztosítás,
kötelező szerviz, javítások) a Rendőrség finanszírozza és az az Önkormányzat tulajdonában
marad. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a gépjármű Kapitányság
részére történő átadásáról és felhatalmazza a vonatkozó szerződés aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. november 11.

25. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 25. számú napirendi pont: VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának a módosítása. Előterjesztőként az előterjesztést
szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom.
Hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra
teszem fel tehát a határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a



66 / 131

határozatot 14 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

693/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának módosítása -
(14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 100/2012. (II.27.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott, Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát – a
továbbiakban: Szabályzat - az alábbiak szerint módosítja

A Szabályzat VII. része az alábbi 1.6., 1.7. és 1.8. pontokkal egészül ki:

1.6. A Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban az alábbi adatok,
információk, dokumentumok közzététele kell, hogy megtörténjen:
a) közbeszerzési terv és annak módosításai, azok elfogadását követően

haladéktalanul,
b) a Kbt. 9§(1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződések, a

szerződéskötést követően haladéktalanul,
c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos, Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti adatok,

az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul,
d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések, a szerződéskötést követően

haladéktalanul,
e) a szerződés teljesítésére vonatkozó alábbi adatok, a szerződés mindegyik fél –

támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre
köteles szervezet – által történt teljesítését követő tíz napon belül:
- hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, hirdetmény nélkül
induló eljárások esetében felhívásra,
- a szerződő felek megnevezése,
- a teljesítés szerződésszerű volt-e
- a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja
- az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás
értéke

f) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés, a Közbeszerzési
Hatóságnak való megküldéssel egyidejűleg.

1.7. Amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges,
úgy a közzétételről a saját honlapon történő közzététel útján kell gondoskodni.
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A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv
honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.
Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos, Kbt. 79§(2) bek. szerinti adatoknak, a
szerződések teljesítésével kapcsolatos adatoknak, valamint az éves statisztikai
összegzésnek a honlapon a VII. rész 1.2., illetve a IV. 4.4. pontjában meghatározott
időpontig kell elérhetőnek lenniük.
A Kbt. 9§(1) bekezdés k) pontja alkalmazásával, valamint a közbeszerzési eljárások
alapján megkötött szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig
folyamatosan elérhetőnek kell lenniük.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokra vonatkozó tájékoztatást az egy évnél
hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől
számítva évenként kell aktualizálni.

1.8. A VII. fejezet 1.6. pont a), c) f) alpontok szerinti adatok, információk közzétételről a
Városgazdálkodási Iroda gondoskodik.
A VII. fejezet 1.6. pont b), d) e) alpontok szerinti adatok, információk közzétételéről a
Városgazdálkodási Iroda a szerződés tárgya szerinti szakiroda kezdeményezésére, a
szerződés tárgya szerinti szakiroda által adott információk alapján gondoskodik. A
szerződés tárgya szerinti szakiroda a közzétételt a szerződés megkötését, illetve a
szerződés mindkét fél általi teljesítését követően haladéktalanul köteles kezdeményezni,
ennek elmulasztásáért a szerződés tárgya szerinti szakiroda felel.
Amennyiben az adatok, információk, dokumentumok közzététele a saját honlapon történik,
úgy a fenti szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Városgazdálkodási Iroda a saját
honlapon történő közzététel érdekében az arra illetékes szakirodát keresi meg.

A jelen határozat szerinti módosítás 2013. november 01. napján lép hatályba. A Szabályzat
módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. november 01.

26. számú napirend:
Helyiségcsoport felajánlása a Budapest VII. Garay utca 5. szám alatti hivatali épületből
Budapest Főváros Kormányhivatala részére
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Így áttérhetünk a 26. számú napirendi pontra: Helyiségcsoport felajánlása a Budapest VII.
kerület Garay utca 5. szám alatti hivatali épületből Budapest Főváros Kormányhivatala részére.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend
fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Megállapítom, hogy az előterjesztéshez
módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
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(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

694/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Helyiségcsoport felajánlása a Budapest VII. Garay utca 5. szám alatti hivatali épületből
Budapest Főváros Kormányhivatala részére -
(14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező, 32965
helyrajzi számon, természetben a Bp. VII. Garay utca 5. szám alatti épület III. emeletén található
68,63 m2-es helyiségcsoportot, az ott nyilvántartott berendezési tárgyakkal, Budapest Főváros
Kormányhivatala részére Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala
feladatellátása céljára határozatlan időre ingyenes használatba adja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglalt tartalommal kezdeményezze a Budapest
Főváros VII. Kerület Önkormányzata és Budapest Főváros Kormányhivatala között 2012.
október 30-án megkötött megállapodás módosítását, az egyeztető tárgyalásokat folytassa le.

Felhatalmazza a polgármestert a Budapest Főváros Kormányhivatala és Budapest Főváros VII.
Kerület Erzsébetváros Önkormányzata között megkötött alábbi megállapodások aláírására:

- a „Megállapodás a Fővárosi Kerületi Hivatalok kialakításához” módosítása
- „Használati megállapodás”módosítása
- „Megállapodás az Önkormányzat és Budapest Főváros Kormányhivatala által közösen

használt ingatlan üzemeltetéséről”módosítása

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

27. számú napirend:
Időseket segítő mintaprogramhoz való csatlakozás előkészítése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 27. számú napirendi pont: időseket segítő mintaprogramhoz való csatlakozás
előkészítése. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést
a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra
javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Megállapítom, az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem fel a határozati
javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

695/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Időseket segítő mintaprogramhoz való csatlakozás előkészítése -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy támogatja a „Segítő kezek az idősek otthoni biztonságáért értékteremtő
közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és önkéntes tevékenységgel” elnevezésű időseket
segítő mintaprogram tanulmányozását és az esetleges csatlakozás előkészítését. Felkéri a Bischitz
Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ vezetőjét és az önkormányzat jegyzőjét, hogy a
Polgármesteri Hivatal szakirodájának közreműködésével együttműködve mérjék fel a kerületben
élő 80 év felettiek szociális alapellátáson, valamint a kerület által nyújtott szakellátáson kívüli
igényeit és dolgozzák ki a projekt előkészítéséhez szükséges lépéseket.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Dr. Gotthard Gábor jegyző

Határidő: azonnal

28. számú napirend:
A jelzálogjogok cseréje tárgyában hozott 482-483/2012.(VI.28.) számú határozatok
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 28. számú napirendi pont: a jelzálogjogok cseréje tárgyában hozott korábbi
határozatunk módosítása. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az
előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja azt. A napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés három határozati javaslatból
áll, melyekről külön-külön fogunk szavazni. És mind a három határozati javaslat elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükségeltetik. Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
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(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

696/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A jelzálogjogok cseréje tárgyában hozott 482-483/2012.(VI.28.) számú határozatok
módosítása -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a jelzálogjogok cseréje tárgyában hozott 482/2012.(VI.28.) számú határozatának 1.b.)
pontját az alábbiak szerint módosítja:

„b) a keretbiztosítéki jelzálogot valamely, a 34522/0/A/8 helyrajzi számú, természetben Budapest
VII. kerület Károly krt. 3/a.; a 33013/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest VII.
kerület Thököly út 24.; a 33519 helyrajzi számú, természetben Budapest VII. kerület
Damjanich utca 6. ingatlan(ok)ra vezetik át.”

A határozat módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

697/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A jelzálogjogok cseréje tárgyában hozott 482-483/2012.(VI.28.) számú határozatok
módosítása -
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(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a jelzálogjogok cseréje tárgyában hozott 483/2012.(VI.28.) számú határozatának 1.b.)
pontját az alábbiak szerint módosítja

„b) a keretbiztosítéki jelzálogot valamely, a 34522/0/A/8 helyrajzi számú, természetben Budapest
VII. kerület Károly krt. 3/a.; a 33013/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest VII.
kerület Thököly út 24.; a 33519 helyrajzi számú, természetben Budapest VII. kerület
Damjanich utca 6. ingatlan(ok)ra vezetik át.”

A határozat módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

698/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A jelzálogjogok cseréje tárgyában hozott 482-483/2012.(VI.28.) számú határozatok
módosítása -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a polgármestert az OTP Bank Nyrt. 2013. szeptember 11. napján kelt
levelében foglalt lényeges szerződési feltételek mellett a jelzálogcsere szerződés aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. november 15.

29. számú napirend:
Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
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Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 29. számú napirendi pontra: alapítványok és egyéb szervezetek támogatása.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság, valamint a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta. A
bizottságok tárgyalásra és elfogadásra javasolják az előterjesztést. A napirend fölötti vitát
megnyitom. Moldován László képviselő úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Néhány részét fogom támogatni ennek az előterjesztésnek. Két része viszont
kiverte a biztosítékot. Elmondom, melyik az a kettő. Az egyik az a Bét Menachem Héber-Magyar
Kéttannyelvű Általános Iskola, Óvoda, és Bölcsődének az Önkormányzat támogatásával lehetővé
válik az intézménybe járó gyermekek számára a térítésmentes napi többszöri kóserétkezés. Hát én
nem gondolom, hogy az Önkormányzatnak kéne azt biztosítania, hogy térítésmentesen étkezzenek
ebben az általános iskolában, és óvodában és bölcsödében, ezt abszolút nem fogom támogatni.
És most nem akarok demagóg lenni, hogy a szocialisták javaslatait Önök elvetették és egy másik
esetben, amihez az Önkormányzatnak semmi köze tulajdonképpen azon kívül, hogy bérelik a
létesítményét ott meg lehetővé tesszük, hogy térítésmentesen étkezzenek. Én ezt nem fogom
támogatni. A másik pedig az MTK, hát itt meg tényleg nem tudom 2010 óta, és itt most
mondhatják, hogy előtte is furcsa módon a polgármester az MTK elnöke is volt, itt most nem a
polgármester, hanem a FIDESZ egyik prominens alakja az MTK elnöke, és az MTK-nak már
semmi köze a kerülethez az Erzsébet körút 24-ben. Mert, hogy eddig arra hivatkoztak, hogy itt
van a székhelyük ott már, ha jól tudom, akkor azt az ingatlant árulja az Önkormányzat. Én
felmentem az MTK honlapjára, csak a sakk szakosztály van oda bejelentve, amit kicsit
furcsálltam is, mert, hogyha árulja az Önkormányzat, akkor gondolom, hogy egy üres ingatlan.
Nem tudom, hogy sakkoznak egy üres ingatlanban. Tehát ami a lényeg, hogy az MTK-nak semmi
köze a kerülethez. Nem gondolom, azt mivel itt Dr. Deutsch Tamás takarózik, hogy az
erzsébetvárosi fiatalok fognak itt az MTK-ban sportolni, miért sportolnának az MTK-ban …
Végeztek előtte hatástanulmányt, hogy mennyi pénzbe fog ez kerülni nem Erzsébetvárost kéne
pumpolni annál is inkább, mert már 10 vagy 12 millió Ft-tal segítette az MTK-t 2013-ban az
Önkormányzat. Nem tartom jogosnak, hogy most még 10 millió Ft-tal segítse. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen hozzászólását, Gergely képviselő úrnak adom meg a szót.”

Gergely József képviselő
„Köszönöm szépen, ezeket a támogatási javaslatokat támogatom, egyet értek vele. A Péterfy
kórháznál ott érdemes lesz majd odafigyelni arra, hogy ez a támogatás tényleg úgy realizálódjon,
amire adjuk, mert annak a kórháznak akkora adósága van, hogy netán valaki leinkaszózza a
pénzünket, akkor bajba leszünk, meg ők is. Örömmel látom, hogy korábbi javaslatnak
megfelelően Polgármester úr visszahozta a nem önkormányzati iskoláknak a támogatását a
Facultas, a Montessori és mi volt még, az Autonóm Ortodox Hitközségnél, meg az Egységes
Magyar Izraelita Hitközségnek az intézményeinél. Ugyanakkor 1 millió Ft szerepelt Kispál Tibor
úr javaslatában, hát a 750 ezer is jóval több az akkori semminél. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtottam be,
melyet befogadok, így azt indokolni nem szükséges, szavazni viszont fogunk róla. Tehát
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szavazásra teszem fel a módosító indítványt, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik,
kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

699/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által „Alapítványok és egyéb szervezetek
támogatása” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:

Vattamány Zsolt:
Határozati javaslat

9.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Aranycsapat Alapítvány részére Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.
(II.20.) számú rendelete 7201 „Központilag kezelt ágazati feladatok” címszám alatt lévő
„Oktatási terület tartalék” előirányzata terhére 300.000,- Ft támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződés abban az esetben írható alá, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló Irodája
a szerződéssel kapcsolatban kifogást nem emel.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. november 30.”

Vattamány Zsolt polgármester
„A módosító indítvány elfogadását követően az előterjesztés határozati javaslatairól fogunk
szavazni, összesen 9 határozati javaslatból áll. Külön fogunk róluk szavazni mindegyikről. És
mindegyik elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, így azt külön nem fogom kiemelni már.
Szavazásra teszem fel tehát az 1. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
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(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

700/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt
hogy a Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány által működtetett Facultas Humán
Gimnázium és Szakközépiskola számára Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.
(II.20.) számú rendelete 5701 címszám alatt lévő „Közoktatási támogatások” előirányzata terhére
a 2013/2014. tanévre vonatkozóan 750.000,- Ft támogatást biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződés abban az esetben írható alá, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló
Irodája a szerződéssel kapcsolatban kifogást nem emel.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. november 30.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

701/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
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hogy az Erzsébetvárosi Reformpedagógiai Alapítvány (ERA) által működtetett Montessori
Erzsébetvárosi Gimnázium számára Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.
(II.20.) számú rendelete 5701 címszám alatt lévő „Közoktatási támogatások” előirányzata terhére
a 2013/2014. tanévre vonatkozóan 750.000,- Ft támogatást biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződés abban az esetben írható alá, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló
Irodája a szerződéssel kapcsolatban kifogást nem emel.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. november 30.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 15 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

702/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása -
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség által működtetett Amerikai
Alapítványi Iskola számára Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) számú
rendelete 5701 címszám alatt lévő „Közoktatási támogatások” előirányzata terhére a 2013/2014.
tanévre vonatkozóan 750.000,- Ft támogatást biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződés abban az esetben írható alá, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló
Irodája a szerződéssel kapcsolatban kifogást nem emel.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő: 2013. november 30.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 13 igen 2 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

703/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása -
(13 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Statusquo Ante által működtetett Héber -
Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde számára Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) számú rendelete 5701 címszám alatt lévő „Közoktatási
támogatások” előirányzata terhére a 2013/2014. tanévre vonatkozóan 750.000,- Ft támogatást
biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződés abban az esetben írható alá, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló
Irodája a szerződéssel kapcsolatban kifogást nem emel.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. november 30.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 5. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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
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szerint alakul.)

704/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar
Nonprofit Légimentő Kft. működtetéséhez, a Medicopter Alapítvány részére 100.000,- Forint
támogatást nyújt a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-
testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) számú
önkormányzati rendelet Polgármesterre átruházott döntési hatáskörű céltartalékok előirányzat
terhére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A támogatási
szerződés abban az esetben írható alá, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt Állami
Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság, Támogatásokat Vizsgáló Irodája a
szerződéssel kapcsolatban kifogást nem emel.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. november 30.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 6. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 6. számú
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

705/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti
Központ Szülő- Nőbeteg osztálya részére 2.650.000 forint támogatást nyújt – az előterjesztés
szerinti tételek beszerzéséhez - a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.)
önkormányzati rendeletében meghatározott 7201 Központilag kezelt ágazati feladatok címen az
„Egészség7 feladat tartaléka” sor terhére. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
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aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. november 30.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 7. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. Vattamány Zsolt polgármester
jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a 7. számú határozatot 13 igen 3 nem 0
tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

706/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása -
(13 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy jóváhagyja a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és a Magyar
Testgyakorlók Köre között, 2013. június 24-én létrejött támogatási szerződés módosítását, és
további 10.000.000,- Ft támogatást biztosít az MTK részére.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására, továbbá arra, hogy gondoskodjon a 10.000.000,-
Ft támogatási összeg átvezetéséről a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) rendelet
6103 „Sportegyesületek és szervezetek támogatása” címszám „Magyar Testgyakorlók Köre
támogatása” előirányzat terhére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. november 30.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 8. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 8. számú
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
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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.)

707/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása -
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Középmagyarországi Technikai és Tömegsport Klubok Budapesti Szövetsége részére
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) számú rendelete 6103 címszám
alatt lévő „Sportegyesületek és szövetségek támogatása” előirányzata terhére 1.200.000,- Ft
támogatást biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződés abban az esetben írható alá, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló
Irodája a szerződéssel kapcsolatban kifogást nem emel.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. november 30.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 9. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

708/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapítványok és egyéb szervezetek támogatása -
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Aranycsapat Alapítvány részére Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.
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(II.20.) számú rendelete 7201 „Központilag kezelt ágazati feladatok” címszám alatt lévő
„Oktatási terület tartalék” előirányzata terhére 300.000,- Ft támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződés abban az esetben írható alá, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló
Irodája a szerződéssel kapcsolatban kifogást nem emel.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. november 30.

30. számú napirend:
A „Kultúra utcája” Budapest, VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja
című, KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 30. számú napirendi pontunkra: „Kultúra utcája” rehabilitációja című projekttel
kapcsolatos döntések tárgykörében. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom
kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely
tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászólás híján
lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Három határozati javaslatból áll az
előterjesztés, melyekről külön-külön fogunk szavazni. Mindegyik határozati javaslat
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség lesz szükséges. Szavazásra teszem fel az 1. számú
javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 14 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

709/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A „Kultúra utcája” Budapest, VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja
című, KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 jelű, „Kultúra utcája” Budapest, Főváros VII. kerület
Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja elnevezésű projekt keretében a Budapest VII. Dob
utca 29. szám alatti ingatlanban kialakított Környezettudatos magatartásra nevelő központ
megnevezése Környezettudatosságra és esélyegyenlőségre nevelő központra változik, mert a
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központban esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenység is folyik a 2010. június 09. napján
kötött Kulturális Megállapodás alapján.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

710/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A „Kultúra utcája” Budapest, VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja
című, KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és a KAZIMÍR PONT
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság /székhelye: 1066
Budapest, Zichy Jenő u. 19. félemelet 1.; cégjegyzékszáma: 01-09-936508; adószáma: 11628659-
2-42, statisztikai számjele: 22628659-5610-113-01/ között a 34253 helyrajzi számú, természetben
a Bp. Főv. VII. ker. Kazinczy u. 34. szám alatta található ingatlanra vonatkozóan 2010. június 15.
napján kötött bérleti szerződés tárgyában hozott 419/013.(VI.26.) számú határozatának 1. pontját
az alábbiak szerint módosítja:

„A bérlemény területe 563,39 m2.”

A határozat módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„És végül szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
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(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

711/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A „Kultúra utcája” Budapest, VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja
című, KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 jelű, „Kultúra utcája” Budapest, Főváros VII. kerület
Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja elnevezésű projekthez kapcsolódó Végleges
Akcióterületi Terv módosítását elfogadja, mely szerint a Budapest VII. kerület Dob u. 29. sz.
alatti műemlékileg védett épület földszintjén a környezettudatos magatartásra nevelő központ
mellett öko kávézó és teázó is létrejön.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

31. számú napirend:
A Közlekedés Kft. által vezetett tervezői konzorcium által készített „Budapest Belső
Városrészének Komplex Kerékpáros barát Fejlesztéséhez” terveivel kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 31. számú napirendi pont: a Közlekedés Kft. által vezetett tervezői konzorcium
által készített „Budapest Belső Városrészének Komplex Kerékpáros barát Fejlesztéséhez”
terveivel kapcsolatos döntések tárgykörében. Jó magam vagyok az előterjesztő, szóban az
előterjesztést nem kívánom kiegészíteni. A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, valamint a
Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, mind a kettő tárgyalásra és elfogadásra
javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom. Gergely József képviselő úrnak adom meg a szót.”

Gergely József képviselő
„Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Az előterjesztés az ugye egy további döntésünknek a
folytatása, ahol azt írják, hogy kompromisszumot sikerült elérni a tárgyalások során. Én csak a
kompromisszumot nem látom, mert ugye a most visszavonni készülő határozati javaslatok közül az
egyik az arról szólt, hogy Erzsébetváros az lakó- és pihenő övezet legyen, ami az itt élő emberek
életminőségét lényegesen javította volna. A másik pedig arról szólt, hogy ezzel a kerékpáros
rendszerrel, ugye annak az elhelyezésével, parkolóhelyek megszűnésével kapcsolatban a helyi
médián keresztül tájékoztassák a lakosságot. Na, ezt a két határozati javaslatot most vissza
kívánják vonni, és e helyett ugye az van leírva, hogy 60 parkolóhelyet lehet erre a célra



83 / 131

feláldozni. Jó lenne elkezdeni számolni, ugye, mert a Madách téren meg akarnak szüntetni 110-et,
a kerékpáros ügyben további 60-at, még majd meglátjuk, hogy a további térfelújítások mit
igényelnek, mert például a Klauzál térnek a terve az is úgy néz ki, mint a jelenlegi parkolóhelyek
egy részének a felszámolása, ezt utána el kell tudni magyarázni az érintetteknek és azok nem csak
a kerékpárosok, hanem Erzsébetváros többi lakója is. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„ Köszönöm a hozzászólását Képviselő úr. Moldován László képviselő úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Hát én most vitába fogok keveredni a szocialista képviselő társaimmal, úgyhogy többször
elmondtam már 2010 óta, hogy ebben a kerületben az emberek 2-3 évvel élnek kevesebb ideig,
mint más kerületekben a légszennyezés miatt, a széndioxid kibocsájtás miatt, úgyhogy abszolút
nincsen ellenemre, hogy minnél kevesebb, tőlem az egész kerületben nem lehet egyetlen egy, nem
kell egyetlenegy parkolóhely sem. Egyszerűen ne jöjjenek be ide a kocsik, maradjanak a kerületen
kívül, lehet sétálni egyrészt, másrész, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egészséges
levegőben szeretném, ha az erzsébetvárosiak élhetnének, és annak igen is az egyik része, hogy
kevesebb gépkocsi legyen a kerületben. Tehát, én ezzel abszolút egyet értek, sőt volt egy kis vitánk
is már az első határozatnál, én ezt nem tartom elégnek, de az első lépésnek mindenképpen. Tehát,
a parkolóhelyeket, már bocsánat nem érdekel, hogy hány parkoló hely fog megszűnni, gépkocsi
parkolóhely, lehet kerékpározni, lehet sétálni, lehet tömegközlekedéssel közlekedni. Ez egy 2
négyzetméteres kerület, vagy két 2 négyzetkilóméteres bocsánat kerület, nem tudom elfogadni,
hogy gépkocsival kell mindenhova járni egyszerűen ebben a kerületben, a kerületen kívül, például
a Dózsa György úton vagy más helyeken parkoljanak a gépkocsik. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Kispál Tibornak adom meg a szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő-testület. Igen nehéz szívvel mondom, de nem velünk
vitázik Moldován képviselő úr, hanem a városlakókkal vitázik, amikor arról van szó, hogy nem
kell parkolóhely. Én inkább most had próbáljam ennek a nyers munkadarabnak az éleit
lereszelgetni azzal egy kerületfejlesztési bizottsági ülésünkkel jó néhány évvel ezelőtt, ahol a
Király utcának az Erzsébet körút és a Lövölde tér közötti szakaszának a felújításáról volt szó. Én
azt javasoltam az akkori tervtanácsnak tekintettel arra ugye, hogy ez nem kerületi hatáskör teljes
egészében, hogy az Erzsébet körúttól a Lövölde térig vigyük a föld alá a közlekedést, és a mostani
Király utcát ültessük be fűvel és birkát legeltessünk rajta. Nem miattunk nem valósult meg ez a
projekt. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Napirend fölötti vitát lezárom. Ellentétes vélemények
hangzottak el, én azt gondolom, hogy Moldován képviselő urat is megválasztották, ő is képvisel
erzsébetvárosiakat, az ő véleménye is ebben fontos. Szívem szerint azt mondom, hogy valahol
közel áll hozzám ez a gondolatvilág, de felelős vezetőként persze tudnom kell azt, hogy most nem
ennek van itt az ideje. Valahol középen kell haladnunk, hogy senkit ne érjen, egyetlen egy
érdekszférát sem, akár kerékpárosok, akár autósok, senkit ne érjen nagyobb hátrány, mint
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amekkorát most a városfejlesztés során mindenféleképpen el kell szenvedniük. Az előterjesztéshez
módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés két határozati javaslatból áll, melyekről külön-
külön fogunk szavazni. Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű
többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 13 igen 2 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

712/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Közlekedés Kft. által vezetett tervezői konzorcium által készített „Budapest Belső
Városrészének Komplex Kerékpáros barát Fejlesztéséhez” terveivel kapcsolatos döntések -
(13 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy "Budapest Belső Városrészének Komplex Kerékpáros barát Fejlesztéséhez” szükséges
tervekkel kapcsolatos álláspont tárgyában hozott 291-293/2013.(VI.26.) számú határozatit
visszavonja.

Felelős: Vattamány Zsolt Polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához szintén egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 12 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

713/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Közlekedés Kft. által vezetett tervezői konzorcium által készített „Budapest Belső
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Városrészének Komplex Kerékpáros barát Fejlesztéséhez” terveivel kapcsolatos döntések -
(12 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Erzsébetváros Önkormányzata az alábbi feltételek mellett előzetes egyetértését adja a
"Budapest Belső Városrészének Komplex Kerékpáros barát Fejlesztéséhez” szükséges tervek
megvalósításához:

1. A tervek megvalósításával összefüggésben Erzsébetváros területén megszűnő
parkolóhelyek száma nem haladhatja meg a 60 db-ot és

2. A tervek megvalósításával összefüggésben az egy utcában megszűnő parkolóhelyek
száma nem haladhatja meg a 10 db-ot.

3. A tervek minden utca vonatkozásában külön-külön előzetesen egyeztetésre kerülnek.

Felelős: Vattamány Zsolt Polgármester
Határidő: azonnal

32. számú napirend:
Az Árpád-házi Szt. Erzsébet Egyházközség részére a VII. kerület Rózsák terei Szt.
Erzsébet Plébániatemplom fűtésrendszerének felújításához nyújtott támogatásról szóló
388/2013.(VI.26.) határozat módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 32. számú napirendi pontra: az Árpád-házi Szt. Erzsébet Egyházközség részére
Erzsébet Plébániatemplom fűtésrendszerének felújításához nyújtott támogatásról szóló korábbi
határozatnak a módosítása. Előterjesztőként az előterjesztést nem kívánom kiegészíteni. Az
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot,
elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

714/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Árpád-házi Szt. Erzsébet Egyházközség részére a VII. kerület Rózsák terei Szt.
Erzsébet Plébániatemplom fűtésrendszerének felújításához nyújtott támogatásról szóló
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388/2013.(VI.26.) határozat módosítása-
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Árpád-házi Szt. Erzsébet Egyházközség részére a VII. kerület Rózsák terei Szt. Erzsébet
Plébániatemplom fűtésrendszerének felújításához nyújtott támogatásról szóló 388/2013.(VI.26.)
határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a VII. kerület az Árpád-házi
Szt. Erzsébet Egyházközség részére a VII. kerület Rózsák terei Szt. Erzsébet Plébániatemplom
fűtésrendszerének felújításához legfeljebb 10.000.000,-Ft+Áfa, azaz bruttó 12.700.000,-Ft
összegben hozzájárul és a fűtésrendszer felújításának megvalósítására támogatási szerződést köt
az Árpád-házi Szt. Erzsébet Egyházközséggel.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatás pénzügyi fedezetének biztosítására.”

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. november 30.

33. számú napirend:
Az ERVA Zrt. Nonprofit gazdasági társasággá történő átalakítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 33. számú napirendi pont: ERVA Zrt. Nonprofit gazdasági társasággá történő
átalakítása. Előterjesztő jó magam vagyok. Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja azt. Napirend fölötti vitát megnyitom. Gergely képviselő úrnak adom meg a
szót.”

Gergely József képviselő
„Köszönöm. Az előterjesztésbe olvastam a következőt: az ERVA Zrt. mint egy két évtizedes
múltjára tekintettel megállapítható, hogy tevékenységét túlnyomó részt az Önkormányzat javára
és érdekében végzi, és az ERVA Zrt. tevékenységének finanszírozása is erre figyelemmel került
alakításra. Ez után a rendkívül pozitív megállapítás után elég érdekes az előterjesztés célja,
tudniillik, hogy egy részvénytársaságot, azt most alakítsunk nonprofit gazdasági társasággá. Én
tudom, hogy most egy újonnan terjedő dolog, hogy a nonprofittól minden olcsóbb lesz. Majd a
két előterjesztéssel később a 35-ösbe olvashatják, hogy ez mennyire nem így van. Mert itt az
Önkormányzat az az összes olyan költséget finanszírozza, amit egyébként egymással versenyző
piaci szereplőknél csak részlegesen kellene fölvállalnunk, hiszen ott mindenki igyekszik a lehető
legkisebb árat megajánlani. A korábbi az még a testületi ülés elején szerepelt ugye az EVIKLAK
megszüntetése, itt van részletesebben kifejtve, valószínűleg, hogy ha ezt végig gondolták volna,
másfél éve vagy mikor lett ez idetéve, akkor valószínűleg ez nem jött volna létre. Az ERVA-nál
egyébként, hogy ha költségeket akarnak csökkenteni, akkor erre van lehetőség, mert vannak
egészen furcsa kiadások is, mint például kissebségi panaszügyi referens … Befejezem a kérdést.
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Az azért nagyon érdekelne, hogy a bejövő ügyfelek közül kit irányítanak a kissebségi referenshez,
kivel beszélnek a többiek, az ERVA hivatalos dolgozói. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr. Miután több képviselő nem jelezte hozzászólását, a napirend
fölötti vitát lezárom. Válaszként annyit mondanék, hogy a kérdéseire az előterjesztés választ ad,
most a kisebbségi referens, hogy pontosan kit fogad meg mit fogad, azt én így nem tudom Önnek
megmondani, de minden kérdésére választ ad az előterjesztés. Az előterjesztéshez módosító
indítvány nem érkezett. Tizenegy határozati javaslatból áll az előterjesztés, melyekről külön-külön
fogunk szavazni. Mind a tizenegy szavazás minősített többséget igényel, mármint az elfogadása,
ezeket külön nem fogom majd említeni, tehát még egyszer mind a tizenegy szavazás minősített
többséget igényel. Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. Vattamány Zsolt polgármester
jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület az 1. számú határozatot 9 igen 2 nem 2
tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

715/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERVA Zrt. Nonprofit gazdasági társasággá történő átalakítása -
(9 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok
gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
11/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése alapján az ERVA Zrt.
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának elfogadása tárgyában minden
döntési hatáskört magához von.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 9 igen 2 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
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Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

716/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERVA Zrt. Nonprofit gazdasági társasággá történő átalakítása -
(9 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elhatározza, hogy az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. a továbbiakban
nonprofit gazdasági társaságként működjék.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 9 igen 2 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

717/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERVA Zrt. Nonprofit gazdasági társasággá történő átalakítása -
(9 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. cégneve a továbbiakban ERVA
Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
rövidített cégneve ERVA Nonprofit Zrt.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 9 igen 2 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

718/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERVA Zrt. Nonprofit gazdasági társasággá történő átalakítása -
(9 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy jóváhagyja az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának
módosítását akként, hogy a 2013. január 28. napján kelt szerződésminta alkalmazásával készült
alapító okiratát hatályon kívül helyezi, és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező
szerződésminta elhagyásával készült, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 5. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 9 igen 2 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

719/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERVA Zrt. Nonprofit gazdasági társasággá történő átalakítása -
(9 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
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hogy felhatalmazza az EVIKVÁR Kft. alapítót, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtti
változásbejegyzési eljáráshoz szükséges alapítói határozatokat hozza meg, és a szerződésminta
elhagyásával készült módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 30 nap

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 6. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 6. számú
határozatot 9 igen 2 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

720/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERVA Zrt. Nonprofit gazdasági társasággá történő átalakítása -
(9 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy előzetesen jóváhagyja az EVIKLAK Erzsébetvárosi Önkormányzati Lakás- és
Helyiséggondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszüntetését, és a
végelszámolás elrendelését, és a végelszámolás kezdő napját 2013. december 1. napjában
határozza meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. december 1.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 7. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 7. számú
határozatot 9 igen 3 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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
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szerint alakul.)

721/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERVA Zrt. Nonprofit gazdasági társasággá történő átalakítása -
(9 igen, 3 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az EVIKLAK Erzsébetvárosi Önkormányzati Lakás- és Helyiséggondnoksági Korlátolt
Felelősségű Társaság végelszámolójának 2013. december 1. napjától a társaság korábbi
ügyvezetőjét Bodányi Győzőt választja meg, és végelszámolói díjazását havi bruttó 200.000.-Ft
összegben határozza meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. december 1.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 8. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 8. számú
határozatot 9 igen 2 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

722/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERVA Zrt. Nonprofit gazdasági társasággá történő átalakítása -
(9 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy 2013. november 4. napjától az EVIKLAK Erzsébetvárosi Önkormányzati Lakás- és
Helyiséggondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság vagyongazdálkodási feladat-ellátási
tevékenységét a továbbiakban Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. (illetve a
névváltozás átvezetése után: ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.)
végzi.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. november 4.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 9. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 9. számú
határozatot 9 igen 2 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

723/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERVA Zrt. Nonprofit gazdasági társasággá történő átalakítása -
(9 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az EVIKLAK Erzsébetvárosi Önkormányzati Lakás- és Helyiséggondnoksági Korlátolt
Felelősségű Társaság végelszámolási eljárásával összefüggő döntések meghozatalára és
intézkedések megtételére felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. december 1. napjától folyamatos

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 10. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 10. számú
határozatot 9 igen 2 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

724/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERVA Zrt. Nonprofit gazdasági társasággá történő átalakítása -
(9 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az EVIKLAK Erzsébetvárosi Önkormányzati Lakás- és Helyiséggondnoksági Korlátolt
Felelősségű Társaság végelszámolási eljárására figyelemmel felhatalmazza a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottságot az Önkormányzat, az ERVA Zrt. és az EVIKLAK Kft. között
létrejött háromoldalú vagyongazdálkodási feladatellátási szerződés esetleges módosítására.
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. november 4. napjától számítva 30 nap

Vattamány Zsolt polgármester
„És végül szavazásra teszem fel a 11. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 11. számú
határozatot 9 igen 2 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

725/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERVA Zrt. Nonprofit gazdasági társasággá történő átalakítása -
(9 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza az EVIKVÁR Kft. alapítót, hogy az EVIKLAK Erzsébetvárosi
Önkormányzati Lakás- és Helyiséggondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság
végelszámolásával kapcsolatos alapítói határozatokat hozza meg, és a cégbíróság előtti
változásbejegyzési eljárás érdekében az EVIKLAK Kft. alapító okirat módosítását és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja alá.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. december 1. napjától számítva 30 nap

34. számú napirend:
Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megbízási
szerződésének módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 34. számú napirendi pont: Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság megbízási szerződésének módosítása. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem
kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, a napirend fölötti vitát
megnyitom. Moldován László képviselő úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Hát itt sok ilyen nyelvhelyességi hiba, javítás történt önmagától csinálta ez az
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előterjesztés nagyon örülök neki, bár nem tudom, hogy ez miért egy-két év után jutott eszükbe,
hogy átnézzék a szerződéseket, ami viszont nyilván a lényege az előterjesztésnek, hogy az eddigi
havi bruttó 14 millió 800 ezer Ft-ot 16 millió 800 ezer Ft-ra emeli az előterjesztés szerint az
Önkormányzat, és ezt várja, hogy a Képviselő-testület elfogadja. Na, most emlékszem, hogy
2010-ben milyen diadaljelentések voltak, hogy milyen olcsó ez az Erzsébetvárosi Média Kkft.,
tehát az újság és tv összevonása mennyivel hatékonyabb és költségkímélőbb, mint az előző
években a szocialista városvezetés vagy kerületvezetés alatt volt. Akkor 9 millió 800 ezer Ft volt
ez a díj, most már 16 millió 800 ezer, azért megkérdezném, hogy még mindig olyan
költséghatékonynak tartják e, annál is inkább kérdezem ezt, mert, hogy a 14 millió 800-ból a
16millió 800 havi 2 millió Ft-os emelés, rendezvényszervezési feladatokkal indokolják, ez egy
évben 24 millió Ft. Hát én nem tudom milyen rendezvény, az Örkénykert rendezvény az tényleg
egy nagyszabású rendezvény, én azt gondolom, nem tudom, hogy ott a Média Kft. mennyire vesz
részt, gondolom, hogy igazán a színház szervezi. Más ilyen nagyszabású rendezvényről nem tudok
itt a kerületben, ami indokolná, hogy évi 24 millió Ft-tal emeljük meg a Média Kft.
költségvetését. Tehát egyértelműen nem fogom ezt támogatni, és akkor még persze a szokásos
ellenérzésével nem is beszéltem, hogy milyen minőségű ez a médiaszolgáltatás. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr. Több hozzászóló nincs, a napirend fölötti vitát lezárom.
Megállapítom az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a
határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 9 igen 4 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

726/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megbízási
szerződésének módosítása -
(9 igen, 4 nem, 1 tartózkodás)

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az alábbiak szerint módosítja 162/2012. (III.22.) számú határozatát:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy visszavonja 840/2011.(XI.17.) számú határozatát.
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban:
Média Kft.) 2011 február 1-jén megkötött együttműködési megállapodás a benne rögzített
feladatok ellátása és a működés biztosítása érdekében az új szerződésnek a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) általi jóváhagyásáig
hatályban marad, majd ezt követően közös megegyezéssel megszűnik.

Az Önkormányzat az új megállapodás megkötéséig a Média Kft. működéséhez maximum
13.680.000.-Ft díjelőleget állapít meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés
megkötésével a díjelőleg a tárgyévi kompenzálás jogszabályi követelménye szerint pénzügyi
elszámolásra kerül.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Média Kft.-val az alábbi fő
szempontok figyelembevételével köt megbízási szerződést 2012. május 1-től 2014. december 31-ig
tartó időszakra:

- a megbízási szerződés célja a kerületi televízió és újság útján közérdekű közlemények és
azonosító információk közzététele, közreműködés Erzsébetváros lakossága figyelmének a
közleményekben foglalt közérdekű célok, az ilyen jellegű célok megvalósulását
veszélyeztető körülményekre történő felhívásban, közérdekű események népszerűsítése, a
közérdekű célok támogatására történő felszólítása, műsorok sugárzása, nyomtatott
anyagok megjelentetése, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak előmozdításában
történő közreműködés. Ezen feladatok ellátása az Erzsébetvárosi Televízió és az
Erzsébetváros Újság útján történik;

- az Önkormányzat havi bruttó 16.800.000.-Ft megbízási díjat biztosít a Média Kft. részére
a vállalt feladatainak ellátására;

- a Média Kft. vállalja, hogy az Erzsébetvárosi Televízió minden hétköznap legalább 3 óra
szerkesztett adást sugároz, hétvégenként 5 óra egyéb műsort mutat be (összesen heti 20
óra műsort), illetve minden hétvégén és ünnepnapon legalább 2 óra ismétlést sugároz,
továbbá az Erzsébetvárosi Újság minden évben legalább 20 alkalommal 40.000
példányban, minimum 16 oldalon megjelenik;

- a Média Kft. tevékenységéről évente köteles beszámolni;
- a Média Kft. évente a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott összeg erejéig,

a megbízási díjon felül a megbízási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat
(műsorszórás, műsorkészítés, eszközbeszerzések, stb) nyújthat az Önkormányzat részére;

- a Média Kft. vállalja rendezvények lebonyolítását, szervezését külön megbízás alapján és
ezek infrastrukturális hátterének biztosítását;

- a Média Kft. vállalja az Erzsébetvárosi Televízió és az Erzsébetváros Újság anyagainak
állandó archiválását, archívumkezelését, kereshetőség biztosítását az archívumban, az
archívum és a műszaki háttér szakszerű kezelését, raktározását.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal 2012. május 18-án megkötött megbízási szerződés TVI általi
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jóváhagyását követően, az előterjesztésben megfogalmazott módosítások alapján a szerződés
2014 január 1-jei hatályú módosítására, továbbá felhatalmazza a polgármestert a szükséges
pénzügyi intézkedések megtételére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

35. számú napirend:
A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában és
fenntartásában álló közterületeken végzendő köztisztasági feladatok ellátása tárgyában az
ERVA Zrt.-vel 2012. december 19. napján kötött Közszolgáltatási és feladat-ellátási
szerződés módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 35. számú napirendi pont: Önkormányzatunk tulajdonában és fenntartásában álló
közterületeken végzendő köztisztasági feladatok ellátása tárgyában az ERVA Zrt.-vel korábban
megkötött Közszolgáltatási és feladat-ellátási szerződés módosítása Szikszai Zsolt alpolgármester
úr előterjesztésében. Kérdezem, hogy kíván-e Alpolgármester úr szóbeli kiegészítés tenni? Nem.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja azt. A napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Négy határozati javaslatból áll az előterjesztés,
ezekről külön fogunk szavazni. Mindegyik elfogadásához minősített többség szükségeltetik.
Először az az 1. számú javaslatot teszem fel szavazásra, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 12 igen 2 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

727/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában és
fenntartásában álló közterületeken végzendő köztisztasági feladatok ellátása tárgyában az
ERVA Zrt.-vel 2012. december 19. napján kötött Közszolgáltatási és feladat-ellátási
szerződés módosítása -
(12 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat és az ERVA Zrt. között 2012. december 19. napján kötött
Közszolgáltatási és feladat-ellátási szerződés 1. számú „A szerződés tárgya” című 1.3. alpontját
hatályon kívül helyezi.
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 11 igen 2 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

728/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában és
fenntartásában álló közterületeken végzendő köztisztasági feladatok ellátása tárgyában az
ERVA Zrt.-vel 2012. december 19. napján kötött Közszolgáltatási és feladat-ellátási
szerződés módosítása -
(11 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Önkormányzat és az ERVA Zrt. között 2012. december 19. napján kötött Közszolgáltatási és
feladat-ellátási szerződés 9. pontja az alábbi új 9.16. ponttal egészüljön ki:

„9. 16. Az Önkormányzat tulajdonában álló járművek, gépek és egyéb berendezések pótlásával és
azok tervszerű megelőző javítása valamint rendszeres szervizelése körén kívül eső rendkívüli
javítások költségei

9.16.1. Az Önkormányzat tulajdonában álló – az ERVA Zrt. által a jelen szerződésben foglalt
feladatai teljesítése érdekében használt - járművek, gépek és egyéb berendezések olyan mértékű
műszaki meghibásodása esetén, amikor azok javítása nem lehetséges, vagy a szükséges javítási
munka elvégzése olyan aránytalanul magas költségekkel járna, amely az ésszerű gazdálkodással
ellentétben áll, az ERVA Zrt. a járművek, gépek és egyéb berendezések pótlását lebonyolíthatja
azzal, hogy az így pótolt eszközök az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Az ERVA Zrt. a
pótlandó eszköz(ök) beszerzéséről köteles előzetesen az Önkormányzat 16.2. pontban megjelölt
szakmai kapcsolattartójával konzultálni. A járművek, gépek és egyéb berendezések pótlásával
felmerült költségeit az ERVA Zrt. az Önkormányzat felé jogosult továbbszámlázni, az
Önkormányzat pedig köteles a számla kézhezvételét követő 15 napon belül annak kiegyenlítéséről
gondoskodni.

9.16.2. Amennyiben az Önkormányzat tulajdonában álló – az ERVA Zrt. által a jelen
szerződésben foglalt feladatai teljesítése érdekében használt - járművek, gépek és egyéb



98 / 131

berendezések vonatkozásában olyan rendkívüli javítási munkák elvégzése válik szükségessé,
amelyek nem esnek a tervszerű megelőző karbantartási feladatok, illetve a forgalmazó által
meghatározott teljes körű és rendszeres szervizelés körébe, az ERVA Zrt. a járművek, gépek és
egyéb berendezések továbbhasználhatósága érdekében azokat hivatalos márkaszervizben a
megjavíttathatja. Az e pontban meghatározott javítási munkálatokról és azok költségeiről az
ERVA Zrt. köteles előzetesen az Önkormányzat szakmai kapcsolattartójával konzultálni. Az ily
módon elvégzett javítások költségeit az ERVA Zrt. jogosult az Önkormányzat felé
továbbszámlázni, az Önkormányzat pedig köteles a számla kézhezvételét követő 15 napon belül
annak kiegyenlítéséről gondoskodni.”

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 12 igen 2 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

729/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában és
fenntartásában álló közterületeken végzendő köztisztasági feladatok ellátása tárgyában az
ERVA Zrt.-vel 2012. december 19. napján kötött Közszolgáltatási és feladat-ellátási
szerződés módosítása -
(12 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Önkormányzat és az ERVA Zrt. között 2012. december 19. napján kötött Közszolgáltatási és
feladat-ellátási szerződés 5. pontja az alábbi 5.4. ponttal egészül ki:

„5.4. Felek megállapodnak abban, hogy településtisztaság teljes körű biztosítása érdekében az
ERVA Zrt. feladata az Önkormányzat tulajdonában álló közterületi szemetes edények felújítása,
pótlása és az új hulladékgyűjtő edények kihelyezése, amelyet az Önkormányzat egyedi
megrendelésére adott árajánlata elfogadása esetén végez.”

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 11 igen 2 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

730/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában és
fenntartásában álló közterületeken végzendő köztisztasági feladatok ellátása tárgyában az
ERVA Zrt.-vel 2012. december 19. napján kötött Közszolgáltatási és feladat-ellátási
szerződés módosítása -
(11 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a fentieknek megfelelő szerződés-módosítás aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

36. számú napirend:
Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 36. számú napirendi pont: önkormányzati ingatlanok hasznosítása tárgyában,
Szikszai Zsolt alpolgármester úr előterjesztésében. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e
szóbeli kiegészítés tenni? Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta,
mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló
hiányában lezárom. Az előterjesztéshez az előterjesztő nyújtott be módosító indítványt, melyet
befogad, így azt indokolni nem szükséges, szavazni viszont fogunk róla. Tehát szavazásra teszem
fel a módosító indítványt, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 9 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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
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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.)

731/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadása -
(9 igen, 0 nem, 5 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Szikszai Zsolt alpolgármester által „Önkormányzati ingatlanok hasznosítása” című
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:

Szikszai Zsolt:
11.

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Csányi u. 5 sz. alatti műemléki ingatlan felújításával és berendezésével Erzsébetvárosi
Zsidó (Hely)történeti Tárat hoz létre.
A beruházás előkészítését és teljes körű megvalósítását 2014. november 30-ig kell megvalósítani.
A kivitelezés várható megkezdése: 2014. január 15. Várható nyitás: 2014. december 1.
A beruházás összértéke: 320-350 millió Ft +Áfa.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. november 30.

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2013. évi és 2014. évi költségvetésében biztosítja a természetben a Budapest
Főváros VII. kerület Csányi u. 5. szám alatt található ingatlan beruházásához szükséges pénzügyi
fedezetet legfeljebb bruttó 365.680.000 Ft összegben.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a szükséges pénzügyi
fedezetnek Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. és 2014. évi
költségvetésében történő rendelkezésre állásáról.
Beruházó: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata.
Bonyolító: ERVA Zrt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot az Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Zrt. közötti bonyolítói szerződés
jóváhagyására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos

4. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező a Fővárosi Önkormányzattal kötendő
Együttműködési megállapodást, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 15 nap

5. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat és az ERVA Zrt. között 2010. április 30. napján létrejött Megbízási
szerződés alapján civil szervezetek elhelyezése céljából megbízza az ERVA Zrt.-t a Budapest VII.
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kerület, Thököly u. 24. szám alatti épület I. emeletén található 324 m2 alapterületű helyiség (hrsz:
33013/0/A/9-14) és a hozzá tartozó 44,9 m2 tetőtér (hrsz: : 33013/0/ A/17) felújításával bruttó
14.000.000,- Ft értékben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy az e
tárgyban a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Zrt. között
kötendő bonyolítói szerződést hagyja jóvá.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. február 28.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Az előterjesztés 12 határozati javaslatból áll, melyekről külön-külön fogunk szavazni. És mind a
12 szavazásnál egyszerű többség szükségeltetik az elfogadáshoz. Szavazásra teszem fel az 1.
számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

732/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (VII. Erzsébet krt. 24.) -
(12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Bp. VII. Erzsébet krt. 24. sz. alatti, 34366/0/A/2 hrsz.-on nyilvántartott, tulajdoni lapon
„iroda” megnevezésű 337 m2 alapterületű I. emeleti nem lakáscélú helyiséget árverés útján
értékesíti azzal, hogy az ingatlan irányárát 45.000.000,- Ft-ban, a licitlépcsőt pedig 200.000,- Ft-
ban határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri az ERVA Zrt.-t az árverési eljárás lebonyolítására, az adásvételi
szerződés megkötésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot az árverési
felhívás elfogadására, valamint az árverés eredményének elfogadására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. november 30.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. Vattamány Zsolt polgármester
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jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a 2. számú határozatot 13 igen 0 nem 1
tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

733/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (VII. Rákóczi út 16.) -
(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Bp. VII. Rákóczi út 16. sz. alatti, 34532/0/A/4 hrsz.-on nyilvántartott, tulajdoni lapon
„iroda” megnevezésű 231 m2 alapterületű I. emeleti nem lakáscélú helyiséget árverés útján
értékesíti azzal, hogy az ingatlan irányárát 38.430.000,-Ft-ban, a licitlépcsőt pedig 100.000,-Ft-
ban határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri az ERVA Zrt.-t az árverési eljárás lebonyolítására, az adásvételi
szerződés megkötésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot az árverési
felhívás elfogadására, valamint az árverés eredményének elfogadására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. november 30.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

734/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása -
(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy nyilvános versenyeztetés útján történő együttes értékesítésre kijelöli az alábbiakban
felsorolt nem lakás céljára szolgáló helyiségeket:

Helyiség címe: Helyrajzi szám: alapterület megközelítése

Budapest VII. Király u. 57. 34084/0/A/1 568 m2 udvari pince

Budapest VII. Király u. 57. 34084/0/A/2 11 m2 udvari pince

Budapest VII. Király u. 57. 34084/0/A/3 34 m2 udvari pince

Budapest VII. Király u. 57. 34084/0/A/4 100 m2 utcai földszint

Budapest VII. Király u. 57. 34084/0/A/5 392 m2 utcai/udvari
földszint

Budapest VII. Király u. 57. 34084/0/A/6 156 m2 udvari földszint

Budapest VII. Király u. 57. 34084/0/A/7 35 m2 udvari földszint

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Bp. VII. Király u. 57. sz. alatti, 34084/0/A/1-7 hrsz.-on nyilvántartott, üres, nem lakáscélú
helyiségeket árverés útján, együttesen értékesíti azzal, hogy az ingatlan irányárát 177.480.000,-
Ft-ban, a licitlépcsőt pedig 500.000,-Ft-ban határozza meg. A jelen határozathoz mellékelt
árverési felhívást jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri az ERVA Zrt.-t az árverési eljárás lebonyolítására, az adásvételi
szerződés megkötésére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot az árverési
felhívás elfogadására, valamint az árverés eredményének elfogadására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. november 30.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

735/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (VII. Wesselényi utca 74.) -
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(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Bp. VII. Wesselényi u. 74. sz. alatti, 33819 hrsz.-on nyilvántartott, tulajdoni lapon „kivett
lakóház, udvar” megnevezésű 556 m2 alapterületű ingatlant árverés útján értékesíti azzal, hogy az
ingatlan minimum árát 52.700.000,- Ft-ban, a licitlépcsőt pedig 200.000,- Ft-ban határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri az ERVA Zrt.-t az árverési eljárás lebonyolítására, az adásvételi
szerződés megkötésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot az árverési
felhívás elfogadására, valamint az árverés eredményének elfogadására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. november 30.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 5. számú javaslat „A” változatát, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

736/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (VII. Károly krt. 3/a.) -
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Bp. VII. Károly krt. 3/A. sz. alatti 34522/0/A/8 hrsz.-on nyilvántartott 583 m2 alapterületű
nem lakáscélú ingatlan 550 m2-es önkormányzati tulajdonú részének bérlője, a Telenor
Magyarország Zrt. a határozott időtartamú bérleti szerződésének lejártát, 2013. november 30-át
követően 6 hónapra, azaz 2014. május 31-ig ideiglenesen használatba vegye nevezett helyiséget a
jelenleg fizetett bérleti díjakkal megegyező összegű használati díj fizetése mellett.
Amennyiben 2013. december 01-ig a használati szerződés nem kerül aláírásra, jelen Képviselő-
testületi határozat hatályát veszti.
A Képviselő-testület elrendeli, hogy a helyiség megüresedését követően a helyiség bérlője
versenyeztetési eljárás kiírása, azaz pályázat útján kerüljön kiválasztásra.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. december 1.
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Vattamány Zsolt polgármester
„Az „A” változat elfogadását követően a „B” változat szavazásra tétele okafogyottá vált.
Szavazásra teszem fel a 6. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 6. számú
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

737/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (VII. Károly krt. 3/a.) -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Budapest, VII. kerület Károly krt. 3/A. szám
alatti 34522/0/A/8 hrsz.-on nyilvántartott 583 m2 alapterületű nem lakáscélú helyiség 550
m2-es (250 m2 utcai fsz. + 274 m2 udvari fsz. + 26 m2 udvari pince) önkormányzati
tulajdonú részét képező nem lakás célú helyiséget az Önkormányzat tulajdonában álló lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.(III.26.) számú rendelete
57. § (2) pontja szerint pályázat útján hasznosítja.

Bérbeadás időtartama: 2014. június 1-től határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott
(legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)
Tevékenység: a pályázó által javasolt, de a kiíró által elfogadott
Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 715/2012.(XII.10.) sz. Kt. határozat 7), 9) és 10) e) és f) pontjai és a bérleti díjat módosító
470/2012.(VI.28.) sz. Kt. határozat szerint az utcai földszinti részre 2.320,- Ft/m2/hó + ÁFA, az
udvari földszinti részre 1.856,- Ft/m2/hó + ÁFA, míg a pincei részre 928,- Ft/ m2/hó + ÁFA.
A Képviselő-testület felkéri az ERVA Zrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázati
eljárás lebonyolítására, és az ajánlatokat az értékelést követően az eredmény megállapítása
érdekében a testület elé terjesztésére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. június 1.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 7. számú javaslat „A” változatát, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 7. számú
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határozatot 14 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

738/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (VII. Thököly út 27.) -
(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a 32850/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a Bp. VII. ker. Thököly út 27. szám alatti épület
földszintjén található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint utcai földszinti bejáratú 453 m2

alapterületű, „étterem” megnevezésű ingatlant a hozzá tartozó 1272/10000 tulajdoni hányaddal
elidegenítésre kijelöli és engedélyezi annak elidegenítését a helyiség jelenlegi bérlője a Min Yang
Kft. részére.
A vételár a 18/2012.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (1) bek. b) pontja alapján a
forgalmi érték 70%-a.
A forgalmi érték 59.300.000,- Ft, a vételár 41.510.000,- Ft.

Vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg tartozik megfizetni az eladó
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata számára.

A szerződés aláírása napján a bérleményt díjhátralék és egyéb fizetési kötelezettség nem
terhelheti, amelyet vevőnek hitelt érdemlő módon kell igazolnia az Önkormányzat felé.

Abban az esetben, ha a bérlő a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül az
adásvételi szerződést nem köti meg, a jelen határozat hatályát veszti.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: eladási ajánlat bérlő általi kézhezvételétől számított 90 nap

Vattamány Zsolt polgármester
„Az „A” változat elfogadását követően a „B” változat szavazásra tétele okafogyottá vált.
Szavazásra teszem fel a 8. számú javaslat „A” változatát, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 8. számú
határozatot 13 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
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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.)

739/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (VII. Király utca 21.) -
(13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy a Kés Kft. által bérelt Budapest VII. kerület Király u. 21. szám alatti
(34164 hrsz. 100% önkormányzati tulajdon) 89 m2 alapterületű udvari földszinti helyiség
vonatkozásában kiszámlázott víz általány díj 2012.01.01- től 2012.10.31-ig terjedő időszakra
összesen: 105.100,- Ft + ÁFA azaz bruttó: 133.477,- Ft jóváírásra kerüljön a bérlő bérleti díjából.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„A „B” változat szavazásra tétele itt is okafogyottá vált. Szavazásra teszem fel a 9. számú
határozati javaslat „A” változatát, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 9. számú
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

740/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (VII. Murányi utca 5.) -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy hozzájárul a Budapest VII. kerület Murányi u. 5. sz. alatti 32872 hrsz.-on nyilvántartott
lakóépület Társasházzá történő alapításához, és felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottságot az Alapító okirat elkészítésével további döntések megtételére, továbbá felhatalmazza
a Polgármestert, hogy az elkészült Alapító okiratot aláírja.
2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy gondoskodjék arról, hogy Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi
költségvetésében a társasház alapítás költségeinek fedezete legfeljebb nettó 200.000 Ft-ban
rendelkezésre álljon.
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„A „B” változat szavazásra tétele okafogyottá vált. Szavazásra teszem fel a 10. számú javaslatot,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 10. számú
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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 két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

741/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (VII. Dohány utca 32.) -
(13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Bp. Főv. VII. ker. Dohány u. 32. szám alatt található ingatlant a KMOP-4.5.2-11 számú
pályázati kiírás keretében, a „Erzsébetvárosi Gan Menachem Bölcsőde felújítása, bővítése és
fejlesztése” című pályázat fenntartási időszakának végéig (öt évig, azaz 2019. december 31-ig) az
intézmény-fenntartó pályázó rendelkezésére bocsátja.

2.
Erzsébetváros Önkormányzata, mint az Ingatlan tulajdonosa igazolja, hogy a fejlesztendő
Ingatlan a bérleti szerződés hatálya alatt a pályázatban meghatározott célú bölcsődei
intézményként történő működtetésre rendelkezésre áll.

3.
Erzsébetváros Önkormányzata, mint az Ingatlan tulajdonosa vállalja, hogy az Ingatlanon a
KMOP-4.5.2-11 számú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Erzsébetvárosi Gan Menachem
Bölcsőde felújítása, bővítése és fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan az ingatlan
rendeltetésében és tulajdonjogviszonyában a beruházás megvalósításának zárásától 5 évig
változás nem történik, a támogatott közszolgáltatási tevékenységet, annak jellegét Erzsébetváros
Önkormányzata nem kívánja megváltoztatni.

4.
Jelen tulajdonosi hozzájárulás hatályát veszti abban a nem várt esetben, ha az Erzsébetváros
Önkormányzata által az Ingatlanra bejegyeztetni szándékozott jelzálogjogot annak jogosultja
érvényesíti.
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5.
A Képviselő- testület egyetért azzal, hogy a Polgármester a jelen határozat 1-3. pontja szerinti, a
jelen határozat melléklete szerinti nyilatkozatokat a határozat 4. pontjában meghatározott
kikötéssel aláírja.

Felelős: Vattamány Zsolt Polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 11. számú javaslatot, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 11. számú
határozatot 14 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

742/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (VII. Csányi utca 5.) -
(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Csányi u. 5 sz. alatti műemléki ingatlan felújításával és berendezésével Erzsébetvárosi
Zsidó (Hely)történeti Tárat hoz létre.
A beruházás előkészítését és teljes körű megvalósítását 2014. november 30-ig kell megvalósítani.
A kivitelezés várható megkezdése: 2014. január 15. Várható nyitás: 2014. december 1.
A beruházás összértéke: 320-350 millió Ft +Áfa.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. november 30.

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2013. évi és 2014. évi költségvetésében biztosítja a természetben a Budapest
Főváros VII. kerület Csányi u. 5. szám alatt található ingatlan beruházásához szükséges pénzügyi
fedezetet legfeljebb bruttó 365.680.000 Ft összegben.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a szükséges pénzügyi
fedezetnek Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. és 2014. évi
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költségvetésében történő rendelkezésre állásáról.
Beruházó: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata.
Bonyolító: ERVA Zrt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot az Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Zrt. közötti bonyolítói szerződés
jóváhagyására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos

4. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező a Fővárosi Önkormányzattal kötendő
Együttműködési megállapodást, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 15 nap

5. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat és az ERVA Zrt. között 2010. április 30. napján létrejött Megbízási
szerződés alapján civil szervezetek elhelyezése céljából megbízza az ERVA Zrt.-t a Budapest VII.
kerület, Thököly u. 24. szám alatti épület I. emeletén található 324 m2 alapterületű helyiség (hrsz:
33013/0/A/9-14) és a hozzá tartozó 44,9 m2 tetőtér (hrsz: : 33013/0/ A/17) felújításával bruttó
14.000.000,- Ft értékben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy az e
tárgyban a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Zrt. között
kötendő bonyolítói szerződést hagyja jóvá.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. február 28.

Vattamány Zsolt polgármester
„És végül szavazásra teszem fel a 12. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 12. számú
határozatot 12 igen 0 nem 3 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

743/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (VII. Klauzál téri csarnok) -
(12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az ERVA Zrt. a Klauzál téri csarnok rekonstrukciójával kapcsolatos beszámolóját elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

37. számú napirend:
Bartha Alfonz emlékét megörökítő tábla elhelyezésének támogatása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 37. számú napirendi pont: Bartha Alfonz emlékét megörökítő tábla elhelyezésének
támogatása Juhász Gábor alpolgármester úr előterjesztésében. Kérdem az előterjesztőt, hogy
kíván-e szóbeli kiegészítés lehetőségével élni? Nem. Az előterjesztést tárgyalta a Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottság, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend fölötti
vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Így szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű
szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

744/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bartha Alfonz emlékét megörökítő tábla elhelyezésének támogatása -
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Bartha Alfonz Liszt – díjas operaénekes, az Operaház Posztumusz Örökös Tag cím
birtokosa emlékére a Budapest VII. kerület, Damjanich u. 56. szám alatti ház homlokzatán
elhelyezésre kerülő emléktábla készítésének és kihelyezésének költségeihez 212.140-Ft-tal, azaz
kettőszáztizenkétezer-száznegyven Forinttal járul hozzá Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.
20.) számú önkormányzati rendeletében „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások
és egyéb pénzeszközátadások” előirányzat terhére.
Az emléktábla elkészítésének összege kizárólag a Budapest VII. kerület, Damjanich u. 56. szám
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alatti ház homlokzatán - elhelyezésre kerülő emléktábla készítésének és kihelyezésének
költségeire fordítható.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje 2014. január 31.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. november 30.

38. számú napirend:
A Brunszvik Óvoda "Zöld Óvoda 2013" pályázaton való részvételének támogatása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 38. számú napirendi pontra: A Brunszvik Óvoda "Zöld Óvoda 2013" pályázaton való
részvételének a támogatása Juhász Gábor alpolgármester úr előterjesztésében. Kérdezem, hogy
kíván-e szóbeli kiegészítés tenni? Nem. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság tárgyalta, mely elfogadásra és tárgyalásra javasolja az előterjesztést. Napirend fölötti
vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

745/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Brunszvik Óvoda "Zöld Óvoda 2013" pályázaton való részvételének támogatása -
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
a Brunszvik Óvoda (1076 Budapest, Rózsák tere 6.) részvételét a „Zöld Óvoda 2013” pályázati
eljárásban.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013 október 31.

39. számú napirend:
Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj 2014. évi fordulójához
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Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 39. számú napirendi pontra: Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj 2014. évi
fordulójához Juhász Gábor alpolgármester úr előterjesztésében. Alpolgármester úr nem kívánja
szóban kiegészíteni az előterjesztést, amelyet tárgyalt a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Napirend fölötti vitát
megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az
előterjesztéshez 5 határozati javaslat tartozik, melyekről külön-külön fogunk szavazni. Mindegyik
határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, így ezt a későbbiekben már
nem fogom hozzá tenni. Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

746/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj 2014. évi fordulójához -
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Erzsébetváros Önkormányzata csatlakozását a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer pályázat 2014. évi fordulójához jóváhagyja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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
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szerint alakul.)

747/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj 2014. évi fordulójához -
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a mellékelt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázat kiírását
jóváhagyja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. Vattamány Zsolt polgármester
jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a 3. számú határozatot 14 igen 0 nem 0
tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

748/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj 2014. évi fordulójához -
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázat keretében
Erzsébetváros Önkormányzata által biztosított ösztöndíj rész havi mértéke szociális helyzettől
függően 3.500,- Ft, 4.500,- Ft, 5.500,- Ft.

a) Az ösztöndíj rész havi nettó mértéke 5.500,- Ft abban az esetben, ha az egy háztartásban
élők egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 100%-át, 2013-ban 28.500,- Ft-ot.

b) Az ösztöndíj rész havi nettó mértéke 4.500,- Ft abban az esetben, ha az egy háztartásban
élők egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének maximum 150%-át, tehát 42.750,- Ft-ot.

c) Az ösztöndíj rész havi nettó mértéke 3.500,- Ft abban az esetben, ha az egy háztartásban
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élők egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének maximum 250%-át, vagyis 71.250,- Ft-ot.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

749/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj 2014. évi fordulójához -
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felhatalmazza a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságot, hogy a mellékletben rögzített
pályázati feltételeknek megfelelően a beérkezett Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatokat
elbírálja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 5. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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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750/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj 2014. évi fordulójához -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felkéri a Polgármestert, gondoskodjon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázat 2014. évi fordulója pénzügyi fedezetének a 2014. évi költségvetésben történő
biztosításáról 4.000.000,- Ft összeg erejéig.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

40. számú napirend:
A Bóbita Óvoda Kisvakond csoportjában a maximális csoportlétszám túllépés fenntartói
engedélyezése
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 40. számú napirendi pont: a Bóbita Óvoda Kisvakond csoportjában a maximális
csoportlétszám túllépés fenntartói engedélyezése tárgyában. Legkedvesebb mai napirendi pontunk
előterjesztője Juhász Gábor alpolgármester úr. Kérdezem, hogy kívánja-e indokolni ezt a
meglehetősen komoly lépést? Nem. A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság viszont
tárgyalta, tárgyalásra és elfogadásra is javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló
hiányán lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a
határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

751/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Bóbita Óvoda Kisvakond csoportjában a maximális csoportlétszám túllépés fenntartói
engedélyezése -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2013/2014. nevelési évre engedélyezi a Bóbita Óvoda (1072 Budapest, Akácfa u. 32.)
Kisvakond csoport vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám legfeljebb 20%-
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os határon belül történő túllépését. Ennek alapján, az engedélyezett maximális csoportlétszámot
az intézmény Kisvakond csoportjában tényleges 23 főben, számított 26 főben állapítja meg.

Felelős: Juhász Gábor alpolgármester
Határidő: 2013 október 29.

41. számú napirend:
A Nefelejcs Óvoda vezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 41. számú napirendi pontunkra: Nefelejcs Óvoda vezetői pályázatának elbírálása
Juhász Gábor alpolgármester úr előterjesztésében. Kérdezem, hogy kíván-e kiegészítés tenni?
Nem kíván. A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, tárgyalásra és elfogadásra
javasolja az előterjesztést. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így áttérhetünk a szavazásra. Szavazásra teszem
fel az 1. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

752/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Nefelejcs Óvoda vezetői pályázatának elbírálása -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Dr. Pallya Kata pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a pályázati
felhívásban szereplő feltételnek – pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség megléte – nem felel meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség szükségeltetik,
kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

753/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Nefelejcs Óvoda vezetői pályázatának elbírálása -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy megbízza Poszukné Nádhera Judit óvodavezető-helyettest a Nefelejcs Óvoda ( 1071
Budapest, Nefelejcs utca 62.) magasabb vezetői beosztás ellátásával határozott időre, 2014.
január 1. – 2014. december 31. közötti időtartamra.
Poszukné Nádhera Judit illetményét a Nemzeti köznevelésről (Nkt.) szóló törvény figyelembe
vételével az alábbiak szerint állapítja meg:

Garantált illetmény: 255.163,- Ft
Intézményvezetői pótlék: 85.054,- Ft
Kereset-kiegészítés /Nkt. 65.§ (5) alapján/ 26.804,- Ft

Összesen: 367.021,- Ft
Kerekítés: 367.000,- Ft

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert, hogy Poszukné Nádhera Judit részére a határozott idejű magasabb
vezetői megbízást illetményének és pótlékainak megállapításával készítse el és adja ki.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. december 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
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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 két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

754/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Nefelejcs Óvoda vezetői pályázatának elbírálása -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Nefelejcs Óvoda (1078 Budapest, Nefelejcs utca 62.) magasabb vezetői (óvodavezetői)
állásának betöltésére 2014. őszén pályázatot ír ki.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.

42. számú napirend:
Intézményi tanácsok megalakítása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Így áttérünk a 42. számú napirendi pontra: intézményi tanácsok megalakítása Juhász Gábor
alpolgármester úr előterjesztésében. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni
Alpolgármester úr? Nem. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
tárgyalta a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, mely tárgyalásra és elfogadásra
javasolja az előterjesztést. A napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován képviselő úrnak adom
meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Itt most van egy előterjesztés, és itt vannak a delegáltak is előttünk a módosító
indítványban, szokásos kerületvezetési, FIDESZ-es kerületvezetés megoldása, hogy csak FIDESZ-
es delegáltak vannak delegálva. Én nem értem igazán, hogy miért gondolják azt, hogy ellenzéki
képviselők nem tudják képviselni az Önkormányzatot ezekben a testületekben. Én azt gondolom,
hogy legalább annyira jól képviselné ellenzéki képviselő is, mint az itt megnevezettek. Annál is
inkább, mert látom például Szikszai alpolgármester úr nevét, akit nem tudtam oktatásügyben
ilyen tájékozott vagy benne van a dolgokban. Látom Rónaszékiné Keresztes Monika
alpolgármester hölgy nevét, aki nagy meglepetésemre bejött a testületi ülésre, ez nem egy
jellemző dolog, általában nem szokott rész venni a testületi üléseken, bokros teendői miatt, itt
viszont meg van nevezve, mint egy iskolának az intézményi tanácsának az egyik, az
Önkormányzat által delegáltja nem nagyon látom, hogy hogy lesz erre ideje, mikor arra nincs
ideje, hogy a testületi ülésekre járjon. Illetve megítélésem szerint hogy az alpolgármesteri
feladatát rendesen elvégezze. Tehát én ezt megint csak nem fogom támogatni, és nem azért mert
az intézményi tanácsokat nem támogatom, azokat nagyon is támogatom, de egyszerűen
elfogadhatatlannak tartom, hogy a FIDESZ-es kerületvezetés úgy gondolja, hogy csak ők
alkalmasak arra, hogy az Önkormányzat érdekeit képviseljék delegáltként. Köszönöm.”
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Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr. Dr. Kispál Tibornak adom meg a szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület. Az előterjesztésben van egy mondat, a módosító
törvény hatályba lépésének időpontja 2013. augusztus 31., az intézményi tanácsalakuló ülését,
tehát 2013. október 15-e napjáig kellett múlt időbe, összehívni. Ez ugye már nem lehetséges,
hiszen ma október 31-e van, és az év is stimmel a hónappal együtt, tehát 2013. A bizottsági
ülésen erre kaptunk egy választ, hogy ezt nem is kell olyan komolyan venni. Volt még egy kérdés,
ami szóba került nevezetesen az, hogy kik az adott iskolába, és hogyan kerültek megnevezésre, és
hogyha már ezt tudta mindenki, akkor itt az előterjesztésben, miért nincsenek beírva a nevek.
Aztán kiderült, hogy hosszas egyeztetés után kerültek ezek a nevek meghatározásra, majd az a
mondat is elhangzott, hogy az iskolák kérték, hogy az adott XY kerüljön abba az iskolába. Akkor
kérdésem akkor az, hogy most kérték az iskolák hosszas egyezkedés után vagy pedig hosszas
egyezkedés után döbbentek arra rá, hogy utólag kit szeretnének kérni? Hofi Gézát idéztem
részben most.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Akkor egy néhány mondat elejéig én is szót kérnék. Szót is adok most magamnak. Képviselő úr
ezeket az intézményi tanácsokat nem az Önkormányzatnak kell megalakítania, ha tájékozott lenne
a kérdésben tudná, hogy ezek már meg is alakultak, az Önkormányzatnak most csak az a feladata,
hogy delegáljon ezekbe tagokat. Ennyit szerettem volna mondani, és akkor Szikszai Zsolt
alpolgármester úrnak adom meg a szót.”

Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm Polgármester úr, ha már meg lettem szólítva. Igaz egyből egy kérdéssel kezdeném,
Képviselő úr, kérdezném, hogy mennyi évzárón, mennyi évnyitón, mennyi ballagáson vett részt,
bármelyik iskolába is, és akkor szerintem a kérdésben benne van a válasz is. És ha már meg
lettem szólítva, akkor természetesen adok Önnek tanácsokat történelem tanári diplomámmal, de
akár politológiai diplomával kapcsolatba is. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Ügyrendi. Személyes érintettség? Rendben, Moldován László képviselő úrnak megadom
személyes érintettség címén a szót.”

Moldován László képviselő
„Kedves Alpolgármester úr. Én nem kapok meghívókat, hogy mikor vannak ezek az évzárók, és
évnyitók, ha kapnék, akkor elmennék. Hát ez egyáltalán nem biztos, hogy szeptember elsején van,
azt gondolom. Másrészt én nem főállású politikus vagyok, nekem van egy fő munkám, van 4
gyerekem, tehát elég elfoglaltságom van, de még egyszer mondom, ha kapnék róla meghívókat,
mint ahogy Ön kap, akkor biztos elmennék. Köszönöm szépen, de és fenntartom azt, hogy Ön nem
művelődési-szociális-kulturális alpolgármester, tehát lehet, hogy diplomája van, de nem tudom
ezen a területen mikor, az oktatás területén mikor dolgozott utoljára, vagy egyáltalán dolgozott-
e.”

Vattamány Zsolt polgármester
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„Szerintem felesleges egy ilyen vitába belemenni. Az önkormányzati képviselők, az
önkormányzati tisztségviselőknek kell ezeket a helyeket betölteni, teljesen felesleges itt most
elmenni személyeskedésbe. Ripka Andrásnak adom meg a szót.”

Ripka András képviselő
„Köszönöm Polgármester úr, csak egy gyors hozzáfűzni valóm lenne Moldován úrnak a FIDESZ
delegálási szokásaival kapcsolatban tudom mondani két példát hirtelen: a kerületi tehetségek
kiválasztását segítő bizottságnak Ön is tagja, ha jól tudom, mi delegáltuk Önt. Ezen kívül, ha jól
tudom a 6. kerületben egy igen magas cégnél igazgató tanácsi pozícióba delegáltuk Önt, úgyhogy
azt hiszem Ön az egyetlen itt a Képviselő-testületben azon az oldalon, akinek egy szava sem lehet.
Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen az értékes hozzászólásokat. Napirend fölötti vitát lezárom. Tisztelt képviselő
urak, nincs már sok a képviselő-testületi ülésből, kérem, őrizzék meg a nyugalmukat. Az
előterjesztéshez módosító indítványt nyújtottam be, melyet az előterjesztő befogad, így azt
indokolni nem szükséges, szavazni viszont fogunk róla. Szavazásra teszem fel tehát a befogadott
módosító indítványt, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 11 igen 4 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

755/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(11 igen, 4 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja -
az előterjesztő által is elfogadott - Vattamány Zsolt polgármester „Intézményi tanácsok
megalakítása” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:

Vattamány Zsolt:
„Határozati javaslatok

1.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (3) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
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31.) EMMI rendelet 121.§ (3) bekezdésének d) pontjában foglaltakra tekintettel úgy dönt, hogy az
Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium intézményi tanácsába Tímár László
képviselőt delegálja.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013 október 31.

2.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (3) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 121.§ (3) bekezdésének d) pontjában foglaltakra tekintettel úgy dönt, hogy a
Baross Gábor Általános Iskola intézményi tanácsába Nagy Mariann képviselőt delegálja.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013 október 31.

3.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (3) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 121.§ (3) bekezdésének d) pontjában foglaltakra tekintettel úgy dönt, hogy az
Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola intézményi
tanácsába Szikszai Zsolt alpolgármestert delegálja.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013 október 31.

4.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (3) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 121.§ (3) bekezdésének d) pontjában foglaltakra tekintettel úgy dönt, hogy a
Facultas Humán Gimnázium intézményi tanácsába Bartusné Benedek Barbara képviselőt
delegálja.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013 október 31.

5.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (3) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 121.§ (3) bekezdésének d) pontjában foglaltakra tekintettel úgy dönt, hogy a
Madách Imre Gimnázium intézményi tanácsába Kismarty Anna képviselőt delegálja.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013 október 31.

6.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (3) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 121.§ (3) bekezdésének d) pontjában foglaltakra tekintettel úgy dönt, hogy a
Molnár Antal Zeneiskola intézményi tanácsába Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármestert
delegálja.
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013 október 31.

7.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (3) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 121.§ (3) bekezdésének d) pontjában foglaltakra tekintettel úgy dönt, hogy a
Schola Europa Akadémia Szakközépiskola intézményi tanácsába Juhász Gábor alpolgármestert
delegálja.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013 október 31.”

Vattamány Zsolt polgármester
„A módosító indítvány elfogadását követően 7 határozati javaslatról kell döntenünk. Mind a 7
határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik. Szavazásra teszem fel az 1.
számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 11 igen 3 nem 0 tartózkodással elfogadta.

756/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Intézményi tanácsok megalakítása -
(11 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (3) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 121.§ (3) bekezdésének d) pontjában foglaltakra tekintettel úgy dönt, hogy
az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium intézményi tanácsába Tímár
László képviselőt delegálja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013 október 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 11 igen 3 nem 0 tartózkodással elfogadta.

757/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Intézményi tanácsok megalakítása -
(11 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (3) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
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31.) EMMI rendelet 121.§ (3) bekezdésének d) pontjában foglaltakra tekintettel úgy dönt, hogy a
Baross Gábor Általános Iskola intézményi tanácsába Nagy Mariann képviselőt delegálja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013 október 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 11 igen 3 nem 0 tartózkodással elfogadta.

758/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Intézményi tanácsok megalakítása -
(11 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (3) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 121.§ (3) bekezdésének d) pontjában foglaltakra tekintettel úgy dönt, hogy
az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola intézményi
tanácsába Szikszai Zsolt alpolgármestert delegálja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013 október 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 11 igen 3 nem 0 tartózkodással elfogadta.

759/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Intézményi tanácsok megalakítása -
(11 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (3) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 121.§ (3) bekezdésének d) pontjában foglaltakra tekintettel úgy dönt, hogy a
Facultas Humán Gimnázium intézményi tanácsába Bartusné Benedek Barbara képviselőt
delegálja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013 október 31.
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Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 5. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 11 igen 3 nem 0 tartózkodással elfogadta.

760/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Intézményi tanácsok megalakítása -
(11 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (3) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 121.§ (3) bekezdésének d) pontjában foglaltakra tekintettel úgy dönt, hogy a
Madách Imre Gimnázium intézményi tanácsába Kismarty Anna képviselőt delegálja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013 október 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 6. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 6. számú
határozatot 11 igen 3 nem 0 tartózkodással elfogadta.

761/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Intézményi tanácsok megalakítása -
(11 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (3) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 121.§ (3) bekezdésének d) pontjában foglaltakra tekintettel úgy dönt, hogy a
Molnár Antal Zeneiskola intézményi tanácsába Rónaszékiné Keresztes Monika
alpolgármestert delegálja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013 október 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 7. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 7. számú
határozatot 11 igen 3 nem 0 tartózkodással elfogadta.
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762/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Intézményi tanácsok megalakítása -
(11 igen, 3 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (3) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 121.§ (3) bekezdésének d) pontjában foglaltakra tekintettel úgy dönt, hogy a
Schola Europa Akadémia Szakközépiskola intézményi tanácsába Juhász Gábor
alpolgármestert delegálja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013 október 31.

43. számú napirend:
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével kötött ellátási szerződés
meghosszabbítása
Előterjesztő: Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 43. számú napirendi pont: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével
kötött ellátási szerződés meghosszabbítása. Előterjesztő Rónaszékiné Keresztes Monika
alpolgármester asszony. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni? Igen, megadom a szót
Alpolgármester asszonynak.”

Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester
„Köszönöm szépen a szót. Teljesen egyértelmű az előterjesztés, tehát szeretnénk meghosszabbítani
a családok érdekében 10 fő számára a Vöröskereszttel már amúgy is működő együttműködési
kapcsolatot, úgyhogy elfogadásra javaslom az előterjesztést. Még a személyes érintettség kapcsán
csak úgy szeretném jelezni, hogy lehet, hogy Képviselő úrnak a munkája dandárja, hogy itt ül a
testületi ülésen, de ha intenzíven figyeli alpolgármesteri munkámat, akkor javaslom, hogy figyelje
intenzívebben, hogy ténylegesen mit teszek. És hát egyet értek Ripka Andrással, hogy ha Ő nem
mondta volna, akkor én mondom, úgyhogy fogunk jelezni, mert jelzem, hogy vannak tehetséges
gyerekek és össze is fogunk ülni, és számítunk Önre is. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Az előterjesztés a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta,
mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Dr. Kispál Tibornak
adom meg a szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő-testület. A Magyar Vöröskeresztnek a munkája,
Budapesti Vöröskeresztnek a munkája nagyon fontos munka, itt a kerületben is, én azt gondolom,
hogy nagyon-nagyon hosszú idő óta működik ez a szervezet. Egyetlen egy mondat miatt nyomtam
meg a gombot, és szeretném fölhívni az Alpolgármester asszonynak a figyelmét arra, hogy nem ő
fogja ezt a szerződést meghosszabbítani. Az előterjesztés arról szól, hiszen Ön készítette állítólag,
hogy az Önkormányzat ad hozzájárulást a Képviselő-testületen keresztül arra, hogy ez a



127 / 131

szerződés meghosszabbításra kerül, tehát lehet, hogy Önnek is, meg egy csomó más embernek ez
személyes ügye, de nem Ön az, aki ezt az előterjesztést, illetve magát a szerződést ugye majd
megköti, ez a Polgármester úrnak lesz a feladata. Mindazon által én is örülök, hogy végre látom,
már kezdtem elfelejteni, hogy itt a Képviselő-testületben mikor járt utoljára, most újra van egy
dátum 2013. október 31-e. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönjük szépen a hozzászólását. A napirend vitáját lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, hogy
kíván-e reagálni az elhangzottakra? Nem. Akkor nincs más hátra, mint hogy megállapítsam, hogy
az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot,
melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

763/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével kötött ellátási szerződés
meghosszabbítása -
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy 2014. január 1.- 2018. december 31-ig meghosszabbítja az 545/2008. (XII.23.) határozata
alapján a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével kötött családok átmeneti
otthona szolgáltatás biztosításáról szóló Ellátási Szerződését. Felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

44. számú napirend:
A gázszolgáltatásból műszaki okok miatt kizárt társasházak gáz alap- és felszálló
vezetékek felújításának támogatása, visszatérítendő támogatás formájában
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 44. számú napirendi pont: a gázszolgáltatásból műszaki okok miatt kizárt
társasházak gáz alap- és felszálló vezetékek felújításának támogatása, visszatérítendő támogatás
formájában. Benedek Zsolt bizottsági elnök úr az előterjesztő. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli
kiegészítés tenni? Nem. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely
tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován képviselő
úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
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„Köszönöm a szót. Én azt kérdezném, hogy miért kerül ez a Képviselő-testület elé. Mert én úgy
emlékszem, hogy eddig mindig a bizottság eldöntötte saját hatáskörben.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm a kérdést, több hozzászóló mivel nincs, napirend fölötti vitát lezárom, és most tudom
megadni a szót Benedek Zsolt képviselő úrnak, bizottsági elnök úrnak a válaszadásra.”

Benedek Zsolt képviselő
„Köszönöm nagyjából ugyan az a magyarázat egyébként, mint az általános társasház
felújításnál, csak majd ez visszakerül szintén bizottsági hatáskörbe és nem kell majd idehozni.
Úgyhogy ennyi nagyjából, szerintem ez érthető.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés 2
határozati javaslatból áll. Szavazásra teszem fel az 1. számút, elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)

764/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A gázszolgáltatásból műszaki okok miatt kizárt társasházak gáz alap- és felszálló
vezetékek felújításának támogatása, visszatérítendő támogatás formájában -
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor utca 33. szám alatti gázszolgáltatásból kizárt társasház
gázvezeték felújítási munkálatait visszatérítendő kamatmentes támogatás formájában elfogadja.

– Gázvezeték felújítási munkák tervezett összege: 2.600.000,- Ft.
– A Képviselő-testület a társasház gázvezeték felújítási munkáit 1.000.000,-Ft összeggel

támogatja.
– A támogatás visszafizetésének futamideje 3, azaz három év.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
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„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához szintén egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. Vattamány Zsolt polgármester
és Ripka András képviselú jelzik, hogy igennel szavaztak. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

765/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A gázszolgáltatásból műszaki okok miatt kizárt társasházak gáz alap- és felszálló
vezetékek felújításának támogatása, visszatérítendő támogatás formájában -
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Budapest VII. kerület, Péterfy Sándor utca 37. szám alatti gázszolgáltatásból kizárt társasház
gázvezeték felújítási munkálatait visszatérítendő kamatmentes támogatás elfogadja.

– Gázvezeték felújítási munkák tervezett összege: 3.443.874,- Ft.
– A Képviselő-testület a társasház gázvezeték felújítási munkáit 1.000.000,-Ft összeggel

támogatja.
– A támogatás visszafizetésének futamideje 3, azaz három év.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

45. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
I-III. negyedéves végrehajtása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 45. számú napirendi pont: Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi
költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtása. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem
kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. A bizottságok tárgyalásra
és elfogadásra javasolják az előterjesztést. A napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló
hiányában lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem
fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 11 igen 0 nem 3 tartózkodással elfogadta.

766/2013. (X.31.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
I-III. negyedéves végrehajtása -
(11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2013. évi költségvetés végrehajtásának I-III. negyedéves alakulásáról szóló tájékoztatót
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elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

46. számú napirend:
A KLIK VII. Tankerületének tájékoztatója a középiskolai beiskolázásokról
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 46. számú napirendi pont: a Klebersberg Intézményfenntartó Központ VII. kerületi
Tankerületének tájékoztatója a középiskolai beiskolázásokról Juhász Gábor alpolgármester
előterjesztésében. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni? Nem. Az előterjesztést a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra
javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászólásra jelentkezett Dr. Kispál Tibor,
megadom a szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Erzsébetváros iskolaváros, ugye volt egyszer egy ilyen könyv azóta már
2010 óta tudjuk, hogy az 5-ös iskola szerkezet sem 5-ös iskola szerkezet már csak 3. Ugye
Janikovszky iskolát, azt Önök bezárták, most lehet majd mutogatni a KLIK-re, ami menet közben
megalakult egy mega dinoszauruszra hasonló központ hihetetlen lassú reakcióidővel. Ez a
központ az, aki ugye irányítja azokat az iskolákat, amelyek ma már igazából véve csak a
fenntartás szempontjából a mienk, Erzsébetvárosé már nem. Ebben az előterjesztésben
Alpolgármester úr beszámol arról, hogy 2012-13-as tanévben indul utoljára a Dob utcában, a
Dob 85-be szakképzés. 2013-14-ben már nem fognak fölvenni hallgatókat, igaz, hogy kifutó
rendszerben. Azok, akik esetleg ezt a szakmát szeretnék választani még fogalmuk nincs, arról
hogy egyébként majd hova jelentkezhetnek, hiszen a bizottsági ülésen nem sikerült választ adni
arra, hogy a regionális szakoktatói központ, az hol kerül majd kialakításra. Tegyék már meg, ha
valaki ezt tudja, akkor mondja már el legalább itt a képviselő-testületi ülésen, mert akkor
azoknak segítünk, akik esetleg hozzánk fordulnak és ebbe a szakmába azt kérdezik, hogy
egyébként hova küldjék majd a gyerekeiket tanulni, mert most már Erzsébetvárosba nem tudnak
tanulni. Újabb iskola, idéző jelbe teszem, iskola zárt be. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
Köszöni Képviselő úr hozzászólását. Miután több képviselő nem jelezte hozzászólási szándékát,
ezért a napirend fölötti vitát lezárja.
Tájékoztatja képviselő társait, hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 48/2012.
(XII. 17.) önkormányzati rendelet 24.§ (3) bekezdése értelmében jelen előterjesztésben
foglaltakról döntést nem kell hozniuk.
Megállapítja, hogy nyilvános ülésük végére értek, innen a Képviselő-testület zárt ülésen fojtatja
munkáját, ezért felkéri vendégeiket, hogy hagyják el a termet.
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Zárt ülés keretében:

47.) Közterület-használati ügyben I. fokon hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés
Előterjesztő: Wencz Miklós bizottsági elnök

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

49.) „Erzsébetváros Szociális Szakembere” díj adományozása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

dr. Gotthard Gábor Vattamány Zsolt
jegyző polgármester


