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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. június 12-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, Szikszai Zsolt alpolgármesterek
Bartusné Benedek Barbara, Benedek Zsolt, Gergely József, Kismarty Anna
(érkezett: 1402), Dr. Kispál Tibor, Megyesi Mózes, Moldován László, Molnár
István, Nagy Marianna, Puskás Attila Sándor (érkezett: 1415), 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, Lantos Péter, dr. Máté
Katalin, dr. Mészáros Zoltán helyett Macherné Sebők Irén, Szabó György, dr.
Vető Marietta irodavezetők

Meghívottak: dr. Csomor Sándor az ERVA Zrt. vezérigazgatója
Dr. Kiss Szabolcs r. alezredes BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság
Dr. Kuczik János Zoltán r. ezredes BRFK

Távol maradt: Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester

Az ülést vezette: Vattamány Zsolt polgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszöntöm a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, vendégeinket, hivatal munkatársait.
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 12-i ülését megnyitom. Az
aláírt ív alapján megállapítom, hogy jelen van 14 fő, az ülés határozatképes. A tisztelt Képviselők
a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatomat a mai ülés napirendjére, így szavazásra teszem
fel a kiküldött napirendi javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”

Nem látja maga előtt a monitoron, hogy mi lett az eredmény, amíg meg nem javítják, addig hátra
kell fordulnia, hogy megállapítsa a szavazás eredményét.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a napirendi
pontokat 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
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228/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Napirend elfogadásáról -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1.) Beszámoló a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

2.) Stratégiai megállapodás a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitánysággal
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

3.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

4.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
../2014. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

5.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (….) önkormányzati rendelete az Erzsébetvárosban született ifjú állampolgárok
és a legalább 20 esztendeje itt élő 80 éven felüliek kerületi polgárként való
köszöntéséről szóló 32/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

6.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (….) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali
munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
szabályairól és az ehhez kapcsolódó többletszolgáltatás díjának mértékéről szóló
14/2011. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

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

8.) Járőr tevékenység Belső-Erzsébetvárosban
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

9.) Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet támogatása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

10.) "Felelős Gazdi Program" I. ütemének módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

11.) Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okirat, SZMSZ és
Városligeti Bölcsőde Szakmai program módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

12.) Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
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13.) A bölcsődék nyári nyitva tartásáról szóló 39/2014. (II. 10.) számú képviselő-testületi
határozat módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

14.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, a Klauzál téri Csarnok rekonstrukciójával
kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

15.) Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet vezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

16.) Javaslat három tagú ideiglenes bizottság létrehozására a Brunszvik Teréz Óvoda vezetői
pályázati eljárása során benyújtott pályázatok véleményezése céljából
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

17.) A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pályázatának működtetői
véleményezése
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

18.) A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

19.) Döntés nyári napközis tábori étkeztetésről
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Zárt ülés keretében:
20.) Egészséges Erzsébetvárosért Díjra tett javaslat

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
21.) Szociális ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezések

Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök

1. számú napirend:
Beszámoló a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„A napirendi pontok elfogadását követően áttérünk azok tárgyalására. Első napirendi pont:
Beszámoló a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről. Előterjesztőként
az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság
tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Arra
kérném a tisztelt képviselő urakat, hogy kézzel is jelezzék már, akik hozzászólni kívánnak, mert ez
a gép a nagy meleg miatt úgy látszik, igen feladata a hatalmas küzdelmet rögtön az elején.
Moldován képviselő úr jelezte, Gergely képviselő úrnak adom meg a szót.”

Gergely József képviselő
„…beszámolót, ahol Kapitányságvezető úr … ezredes úr voltak jelen és tartottak tájékoztatót. Ott
én kérdeztem a többi budapesti kerületnek az adatait, tehát ami itt a VII. kerületről számszerűen
benne van, és ott az az ígéret hangzott el, hogy az írásos beszámolóban benne lesz. Én sajnos ezt
nem találtam meg, szeretném, hogyha a budapesti kerületeknek a 2013-as adatait
megkaphatnánk írásba. A másik, Kapitány úr mondta, hogy a Kazinczy utcába csütörtök és
vasárnap között négy rendőr teljesít szolgálatot. Én azóta beszéltem Kazinczy utcai lakókkal, az
hogy nem látták a rendőröket, az egy dolog, de sajnos a hatásukat sem érzik. Úgyhogy ebbe
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szeretnénk, a lakók szeretnék a segítségét kérni a rendőrségnek. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. Reméljük, hogy azért ……tudom, Moldován
úrnak is megadom majd a szót, csak ez fontos, hogy … a jegyzőkönyv számára tudjuk rögzíteni,
hogy ki mit mondott pontosan. Esetleg van olyan mikrofonunk, amit körbe lehet vinni, mert az
enyém az szól, de Gergely urat például nem is lehetett hallani. Jó, próbáljuk már megoldani,
mert Képviselő urat éppen, hogy lehetett hallani. Megadom Moldován képviselő úrnak a szót.
Megkérem a tisztelt képviselőket, hogy amíg nincs egy mikrofonunk, addig igyekezzenek
hangosabban beszélni.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Az lenne a kérdésem, egyrészt csatlakoznék Gergely képviselő társamhoz,
hogy … 2013-ban mit csinált a rendőrség, de hogy ebben nem nagyon látszik a … hatása, ami …
felolvasom az első mondatot: „A 2013-as évre megfogalmazott stratégiai célok és főbb feladatok
teljesítése megtörtént.” Ez egy elég érdekes megfogalmazás, olyan megfoghatatlan az egész.
Előtte fel van sorolva …, de azért tényleg ennek a hatása azért nem … Annál is inkább, mert
például ilyet látok a 2014-es célok között, hogy a Baross téri illegális árusítás hatékony
visszaszorítása, illetve megszüntetése. Hát én elég sokat járok ott a Baross tér és a Bethlen utca
sarkán és hát azt hatékonynak nem nagyon nevezném azt a visszaszorítást, az illegális árusítás
visszaszorítást. Lassan nem tudok úgy elmenni, hogy ne ajánljanak fel cigarettát nekem. Értem
én, tehát nagyon impozáns, amit leírt, de ez így, hogy megtörtént ezzel a kifejezéssel azért bennem
kétségeket ébreszt. És a következő kérdés nem is feltétlenül, de a Kazinczy utcával kapcsolatos,
hogyha jól tudom, akkor az Önkormányzat felügyeleti díjat szed 2014. január óta. Arról nem –
igazán ez Polgármester úrhoz egy kérdés – nem látok semmilyen kimutatást, hogy mennyit,
mennyit fordított erre, hogy a rendőrség vagy a járőrszolgálatot finanszírozza, vagy esetleg a
közterület-felügyelet járőrszolgálatát. Jónak láttam volna ide tenni mellé valamilyen kimutatást,
vagy azt nem tudom, készült-e, de nem tudom, érthető volt-e, mert sokat beszélek, érthető volt-e a
kérdésem. Tehát nekem ez így, hogy megtörtént az itt felsorolt feladatok teljesítése, az kicsit ilyen
eufemisztikus számomra. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. Röviden válaszolok. Ez egy ilyen … a pénzeket
hova raktuk, miként használtuk fel. Nyilván a többszörösét használtuk fel, hiszen lesz ma is olyan
döntésünk, hogy pénzeket fogunk majd beletenni járőrszolgálatba, de az majd később. Kispál
képviselő úrnak megadom a szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő-testület! Kapitány úr, jelzés kérdésem volna
tulajdonképpen. Jelezték a kerületből többen, hogy az Erzsébetvárosi újságban megadott
telefonszámon vagy nem elérhető a kerületi rendőrség, vagy pedig azt a mondatot hallják, hogy
inkább a 112-es számot hívják, hogyha a rendőrséggel kapcsolatos probléma van. Szeretném
jelezni, hogy ezt nézzék meg, mert nem is egy ilyen jelzés érkezett, tehát akkor valószínűleg ez
rendszeresen előfordul. Mindazonáltal, persze mindig vannak problémák, ettől függetlenül 2013.
évben a rendőrségnek rengeteg munkája volt, amelyeket végül is sikeresen hajtott végre. Ezt
különösen azoknak a lakók nevében köszönném meg maguknak, akiknek problémája volt és végül
is maguk segítséget nyújtottak. Köszönöm szépen.”
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Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen … hozzászólásokat. Bartusné Benedek Barbara képviselő asszonynak adom
meg a szót.”

Bartusné Benedek Barbara képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr. Én is szeretném megköszönni Rendőrkapitány úr munkáját és
azt is külön köszönöm, hogy két új körzeti megbízotti iroda is fog nyílni a kerületben. Még egy
észrevételem lenne, hogy a Baross tér és környékén még egy kicsit kiemeltebb figyelmemet
szeretnénk kérni a jövőben a már említett illegális árusok felszámolásának ügyében. De nagyon
jó az irányvonal és további munkájához sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen!”

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

Molnár István képviselő
„Köszönöm a szót. Tisztelt Kapitány úr! Tavaly találkoztunk és akkor említettem ezt a bizonyos
Hársfa utca 31-es afrikai fodrászüzletet, ami délután négy órától hajnali négyig van nyitva, mint
fodrászüzlet és ugye mellette a … afrikai étterem, ahol ugye 50 fekete egész éjszaka gyakorlatilag
kábítószert árul, semmi nem történt. Ez három éves probléma, ugyan az van minden nap.
Gondolom Polgármester úr meg tud erősíteni, mert a lakók neki is küldik ezeket az e-maileket.
Semmi nem történt ebben az évben sem. A másik, amit már többen említettek, ugye én a Thököly
úton lakom, ennyi cigarettaárus soha nem volt még, ami most ott ellepte a Bethlen Gábor utca
felújított szakaszát. Tragédia, ami ott van. A Nefelejcs utca pedig átváltozott ugye a dohányboltok
éjszakai nyitva tartása miatt ilyen közterületi vendéglővé. És én még ott nem láttam rendőrt
intézkedni. Néha – minden nap ott megyek el, ott jövök haza – néha egy-egy vám- és
pénzügyőrséges autó megjelenik, bevásárolnak, elmennek. Semmi nem történt ebben a két ügyben
egy év alatt.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen képviselő-társaim hozzászólását. Napirend vitáját lezárom, és hogy teljesen
szabályosan járjunk el, szavaznunk kell arról, hogy Kapitány úr szót kapjon. Tehát az az ügyrendi
javaslatom, hogy Kapitány úr … kérem, szavazzunk. Nem működik, akkor visszamegyünk néhány
tíz évet az időben és akkor kérem a tisztelt képviselőket, hogy aki igennel szavaz, emelje fel a
kezét. Nem szavazat, tartózkodás?”

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

229/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ügyrendi javaslatról -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Vattamány Zsolt polgármester ügyrendi indítványát, mely szerint a napirend vitájának lezárását
követően a felmerült kérdések megválaszolása miatt dr. Kiss Szabolcs r. alezredes a BRFK VII.



6 / 77

kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője szót kapjon.

Dr. Kiss Szabolcs r. alezredes BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője
„Köszönöm szépen. Ez most működik? Nem működik. Úgyis megszoktam, hogy hangosan
beszélek. Köszönöm szépen a szót tisztelt Polgármester úr, és köszönöm a kérdéseket,
hozzászólásokat. Talán sorba akkor röviden reflektálnék mindenre. Igazából kettő dolgot tehetek
tekintettel arra, hogy augusztus elsejével foglaltam el ugye 2013-ban a posztomat. Vagy visszafele
mutatok, vagy pedig előretekintő javaslatokat, és előretekintő stratégiákat építek fel, inkább az
utóbbi mellett teszem le a voksomat. Elhangzott, hogy hosszú évek óta tartó folyamatokat kell
adott esetben megakasztani, amik bizony sokszor azért vannak így, mert a képlékeny jogszabályi
környezet, vagy a túl megengedő jogszabályi környezet egész egyszerűen megköti a
rendőrkapitány kezét is. Gergely képviselő úrnak válaszként: pillanatnyilag ezeket a jóváhagyott
számokat kaptam a BRFK-tól, továbbítani fogom Főkapitány úr felé a kérést. Ez a jóváhagyott
beszámoló, általa jóváhagyott beszámoló. Annyit hozzá tudok egyébként tenni, hogy az összes
kerület vonatkozásában, ami nem szerepel a beszámolóban, a nyomozás eredményességét tekintve
a VII. kerületi kapitányság a kilencedik helyen áll. Azt tudniuk kell, és ez szintén nem szerepel a
beszámolóban, viszont elhangzott a múlt heti járási fórumon, hogy a járőrök napi igénybevételét
tekintve, tehát a napi küldéseik, napi intézkedéseik számát tekintve Budapest első öt kerületében
benne vannak, tehát az ötödik legleterheltebb a rendészeti állomány a VII. kerületben. Azt tudni
kell, hogy minket csak a VIII. előz meg, a XI., a XIII. és XIV., tehát ilyen nagy kerületek
leterheltségével vetekszik a VII. kerület. Nyilván semmilyen módon nem kívánok ezek mögé a
számok mögé bújni, és nem kívánok takarózni, csak jelezni kívánom, hogy napi szinten azért a
járőröknek az első perctől az utolsóig ki van töltve a munkaidejük. Gergely képviselő úr második
kérdése a Kazinczy utca: én biztosíthatom, hogy a Kazinczy utcában ott van a négy rendőr. Én
hajnali kettő óra magasságában szoktam őket ellenőrizni és én mindig ott találtam. A Kazinczy
utcai négy rendőr azt kapta feladatba, hogy előállításra, illetve olyan intézkedésre, ami az ő
közterületről történő elvonásával jár, csak legvégső esetben kerülhet sor, tehát neki szolgálati
idejének minél nagyobb részét a közterületen kell tölteni. Valóban a szabálysértések nagy
részében ugye figyelmeztetéssel él a csendháborítással, vagy pedig helyszíni bírságot szab ki.
Most itt mérlegelhetünk, hogy előállítom a szabálysértőt és akkor reggelig nem lesz rendőr az
utcán, vagy pedig kint tartom és megpróbálom nyilván a figyelmeztetés szankcióval fenntartani a
rendet. Ebben tudni kell, hogy egy igen komoly folyamat indult el, civilbiztonsági cégekkel, illetve
a közterület-felügyelettel is. Ez szintén nem egy olyan kérdés, ami tegnapról mára kumulálódott a
Kazinczy utca, itt nyilván egy 2009-től tartó folyamatról beszélünk, ahol nem feltétlenül a
rendőrnek és a közterület-felügyeletnek kellene csendbohócot játszani. Én azt gondolom, hogy ez
valamilyen szinten a hivatalos személyi mivoltának a degradálásával is jár. Ergo, ők csak
azokban az ügyekben, hát nem fogják átvenni a közterületen a biztonsági őr szerepét, mert ezt
megtiltom nekik. Az ő szerepük az abban valósul meg nyilván, hogy a közterületen gyakorlatilag
folyamatosan alkoholos tartalmú szeszes italt fogyasztó személyekkel szemben fellépjenek a
közterület-felügyelettel együtt, vagy pedig a közterületen elkövető garázda személyekkel szemben.
De azért itt élesen válasszuk el, hogy ők nem biztonsági őrök. Sok embernek nyilván zavarja a
mindennapjait az a hangzavar gyakorlatilag, ami ugye csütörtöktől vasárnapig tapasztalható a
kerületben. Magam is tudom, magam is látom, hiszen ott vagyok. Viszont higgyék el nekem, hogy
én ugyanennyi köszönőlevelet is kapok egyébként, mint amennyi olyan levelet, amelyben tőlünk
intézkedést várnak. Tehát én azt gondolom, és erre legyen garancia az én személyem, és legyen
garancia az én szavam, hogy ez hosszútávon mindenképpen egészséges keretek közé fogjuk
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szorítani a Kazinczy utcát. Azt azért tudni kell, hogy a jogszabályok azért ebbe viszonylag szűk
teret engednek a rendőrségnek, tehát azért a Kazinczy utcában kiszűrni a csendháborító személyét
mondjuk 2500 emberből, úgyhogy itt igazából én azt gondolom, hogy másban kell gondolkodni,
amiben már több egyeztetés volt civilbiztonsági cégekkel. Röviden ez lenne a válaszom szintén
Képviselő úrnak is, hogy én azt garantálom, hogy ott a rendőr. Tehát, aki nem akarja látni, az
nem fogja észrevenni. Én legutoljára egy hátizsákkal éjszaka, kapucnis pólóban, úgy, hogy a
fejemen volt a kapucni, úgy sikerült észrevennem a négy rendőrt, akik a Wesselényi utca sarkán
álltak gyakorlatilag sárga láthatósági átvevőben. Tehát ezek sárga egyenruhában, hát sárga
mellényben teljesítenek ott szolgálatot, én azt gondolom, hogyha valaki 10-15 percet sétálgat a
Kazinczy utcában, akkor fogja látni a rendőrt, hogy ott van, és a dolgát végzi. Molnár képviselő
úrnak: nem biztos, hogy ez a fórum az, ahol nekem a kábítószer terjesztés budapesti aktuális
kérdéseire választ kellene adnom. Nem itt történik a terjesztés, azt el kell, hogy áruljam. Nem itt
történik a terjesztés, más módon történik a terjesztés. Az afrikai személyekkel kapcsolatban
többféle panasz is érkezett. Érkezik például panasz arra, hogy vegzálják a magyar lányokat.
Ennek több oka is van, nyilván egzotikusnak tartják a magyar lányokat, mint ahogy a magyar
férfiak egzotikusnak tartják a fekete nőket, tehát ez is válasz lehet rá. Másrészről pedig nem
tudom, hogy ezt az utolsó időben mennyire tapasztalta ezt a hajnalig tartó hát hangzavart, ott
gyakorlatilag a Tropic fodrászat környékén, mert én ezt most nem tapasztalom egyébként.
Másrészről azt hiszem, hogy éppen három héttel ezelőtt jártam be kutyával a helyet és a kutya
kiszagolja, hogyha van kábítószer. Nincs ott kábítószer, máshol történik. Most az, hogy nyilván
elszívja a füves cigarettát az utcán, Budapest belvárosa, tehát ezt elszívják külföldön is, elszívja
Münchenben is, elszívja bárhol. Én azt gondolom, hogy itt a terjesztői magatartásokkal
kapcsolatban nekem nyilván föl kell majd lépnem. Azt tudom mondani, hogy mint ahogy meg is
tettem múlt héten a Capuciner című bárba a Garay utcában, ahol viszont valóban egy
zsugabarlang működött gyakorlatilag egy tiltott szerencsejáték és ki volt porciózva a kábítószer.
És ott voltam 15 fővel és megcsináltuk és átjött szemből az idős néni és azt mondta, hogy
köszönöm szépen, hogy végre itt vannak. Irodavezető asszonnyal, Szilviával is egyeztettem, meg
fogjuk tenni még a hatósági lépéseket is a hely ellenőrzésére, illetve meg fogom vizsgálni, hogy
ennek feltétlenül nyitva kell-e maradnia ennek a helynek. Ahol ott a kábítószer, amellett nem
fogok elmenni szó nélkül. Arról viszont majd képviselő urat négyszemközt javaslom, hogy
beszélgessünk, hogy éppen a két említett helyen hát milyen tevékenység zajlik. Ezt most nem
ebben a körben kellene, hogy elmondjam. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Kapitány úr kimerítő válaszát. Rendben.”

Dr. Kiss Szabolcs r. alezredes BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője
„Baross tér. Bocsánat, a Baross térre az utolsó számadatom május 16-i. Május 16-ig 80 és 90 fő
között volt az, akit előállítottunk január 1-jétől illegális cigaretta, dohányáru árusítása miatt. Itt
nyilván én vagyok a rendőrkapitány, engem kell felkérdezni, viszont én ezt minden fórumon el
kell, hogy mondjam, hogy itt jövedéki termékről beszélünk. A jövedéki termék kezelésére,
ellenőrzésére egy másik hatóság hivatott egyébként, akit úgy hívnak, hogy Nemzeti Adó- és
Vámhivatal. De ezzel sem takarózhatok, és nem is teszem, hiszen gyakorlatilag heti
rendszerességgel, gondolom azt is észrevették, hogy kb. egy hónapig ott parkolt a NAV-nak a
gépkocsija, a csíkos autója az árkádok alatt reggel 6 és 8 között és 15 és 18 között, tehát a
frekventált időpontokban, ott parkolt az egyenruhás NAV-os az én felkérésemre és az én
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egyeztetésemre. Itt a közterület-felügyelet igazgatójával egyébként leegyeztettük, hogy hogyan
fogunk továbblépni. Én azt gondolom, hogy három héten belül egy elég komoly merénylet,
idézőjeles merénylet, jó értelemben ezt fogjuk elkövetni, hogy kezeljük ott a helyzet. Azt tudni kell,
hogy itt mindaddig, amíg kereslet van, addig kínálat is lesz. Tehát az egyik része az ott
dolgozónak úgy néz ki, hogy majdhogynem útonállásszerűen szólítják le az éppen arra járó
embereket. Ez a kisebbik része. A nagyobbik része úgy dolgozik, hogy célirányosan odamennek
hozzá, az, aki minden nap egyébként tőle veszi a cigaretták, mert nyilván, hogy 550 forintért meg
fogja venni a Marbolot ma is, meg holnap is, meg holnap után is egészen addig, amíg a boltban
1.020 forintba kerül. Tehát nagy része az gyakorlatilag a megszokás alapján jár oda cigarettát
venni. Én azt gondolom, hogy erre egy nagyon jó lehetőség lesz az, hogy telepítésre került az új
térfigyelő kamera pontosan a Bethlen és a Baross tér sarkán és nagyon jól látszik minden rajta,
és üzemel is a kamera, úgyhogy már azt is tudom, hogy éppen hova dugják el a cigarettát. Azt
tudni kell, hogy éppen három-négy doboz van mindig csak náluk és úgynevezett depo-lakásokban
tárolják a cigarettát, ami naponta változik. A napi bevételük az több százezer forint. Tehát amíg
ebben ennyi pénz van, addig ők nagyon komolyan konspirálni fognak, hogy elkerüljék
gyakorlatilag a teljes felszámolást. Viszont, azt kell, hogy mondjam, hogy hosszútávon én ezt
akkor is meg fogom szűntetni. Tehát ezzel szeretném zárni, hogy nem fogom engedni a Baross
teret.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Nagyon szépen köszönjük Kapitány úr kimerítő válaszát, és ha minden igaz, talán a rendszerünk
is elkezdett működni, de majd ezt meglátjuk. A napirend vitáját ugye lezártuk, lezártam. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így most szavazhatunk, próbáljuk meg a gépi
szavazást. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, akkor géppel szavazzunk.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 13 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.)

230/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Beszámoló a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről -
(13 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitánysága 2013. évi tevékenységéről
szóló, a jelen határozat mellékletét képező beszámolót.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő: azonnal

A beszámoló a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

2. számú napirend:
Stratégiai megállapodás a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitánysággal
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a kettes számú napirendi pontra: Stratégiai megállapodás a BRFK VII. kerületi
Rendőrkapitánysággal. Előterjesztője jómagam vagyok, 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 adom meg a szót.”

Gergely József képviselő
„Köszönöm szépen. A stratégiai megállapodás nagyon jó, mert ugye az előterjesztésbe benne van
az, hogy a szerződő felek Erzsébetváros közbiztonsága érdekében … tartalmazza. Na, most én az
előterjesztést elolvastam többször is, de csak az Önkormányzatnak a vállalásait találtam meg, a
rendőrségről semmit. Tehát az meg van, hogy mi mit adunk, ezzel nincs is semmi gond, de hogy a
rendőrség ennek fejében mit vállal, azt sajnos nem láttam leírva.”

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

Moldován László képviselő
„Köszönöm. Gergely képviselő társam mindig megelőz, … Részben én is ezt szerettem volna
elmondani, itt az az érzésem, hogy a rendőrség az Önkormányzat finanszírozásával, meg
támogatásával tud csak működni. Én azt hittem, hogy itt van egy rendőrminiszter, vagy
belügyminiszter, és hogy a rendőrséget nem az Önkormányzatnak kell finanszírozni, hanem a
Belügyminisztériumnak tudtommal. Éppen ezért azt még el tudom fogadni, hogy önkormányzati
lakásokat ad át az Önkormányzat a rendőrség részére, sőt még egy ilyen rendőrszállót is kialakít,
azzal nincsen bajom, de azt mondjuk, hogy a Dózsa György út 18-24. szám alatti
rendőrkapitányságot is az Önkormányzat újítja föl, azt egyszerűen nem is értem, mikor nem az
Önkormányzat tulajdonában van ez az objektum. És értem én, nyilván mindenkinek fontos, hogy
a közbiztonság rendben legyen a kerületben. De én azt gondolom, hogy nem az Önkormányzatnak
kellene finanszírozni a rendőrkapitányság felújítását. Azt meg az előterjesztőtől kérdezném, mert
nem látom, hogy miért fontos egy alapítványt felállítani a rendőrkapitányság hatékonyabb
működésének elősegítésére? Köszönöm.”

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

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! A kérdésem tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy
látom az ERVA Zrt-nek a szerepét ebben a stratégiai megállapodásban, hiszen lakásoknak a
felújításáról, majd később azoknak az átadásáról lesz szó, ezzel segítve és motiválva azt, hogy a
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rendőrkapitányságon dolgozó, különösen fiatal rendőrök itt tudjanak maradni, gyökeret verni
Erzsébetvárosban. Azonban nem értem, azt, hogy és ezt kérdezem is Polgármester úrtól, hogy
miért az ERVA-nak kell ezt a szerződést, ezt a stratégiai szerződés megkötni, holott ugye itt az
Önkormányzatról van szó, keveredik is a határozati javaslatokban. Tehát azon kívül, hogy az
ERVA szerepe a lakások felújításával kapcsolatos, milyen egyéb más szerepet játszik ebben a
történetben? Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Gyorsan hátranézek, de jól működik, úgy látszik a rendszer, úgyhogy mivel
több képviselő nem jelezte hozzászólását, a napirend fölötti vitát lezárom. Az ERVA úgy kerül a
képbe Képviselő úr, hogy az ERVA végzi majd el a felújításokat. Az alapítvánnyal kapcsolatban
megadom majd a szót Csomor Sándor vezérigazgató úrnak is. És akkor megint szavaznunk kell
arról, hogy Rendőrkapitány úr szót kapjon. Tehát ügyrendi javaslatot teszek a Képviselő-
testületnek, ügyrendi javaslatom a következő: Rendőrkapitány úr szót kapjon – kérdezem Jegyző
urat, hogy ilyenkor mennyi a limit, a válaszadás limite? Kettő perc ilyenkor. Úgyhogy, ha
mindenki felkészült, akkor indítható a szavazás, kérem, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az ügyrendi
javaslatot 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.)

231/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ügyrendi javaslatról -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Vattamány Zsolt polgármester ügyrendi indítványát, mely szerint a napirend vitájának lezárását
követően a felmerült kérdések megválaszolása miatt dr. Kiss Szabolcs r. alezredes a BRFK VII.
kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője szót kapjon.

Vattamány Zsolt polgármester
„Megadom a szót Rendőrkapitány úrnak.”

Dr. Kiss Szabolcs r. alezredes BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője
„Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Én azt gondolom, hogy az ember az életében azokat a
dolgokat szeretni csinálni, amihez érzelmi kötődése van. Azon túl, hogy a beosztottaimnak
jogszabályi kötelezése van a napi munkavégzésre, én érzelmileg motiválttá szeretném őket tenni,
hogy kötődjenek a kerülethez. Tehát ezért van az, hogy élhetőbb munkakörülményeket szeretnék
teremteni a rendőrkapitányságon, illetve a kerületi lakások és a kerületi rendőrszálló is
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gyakorlatilag a kerülethez kötné érzelmileg a kollégáimat, aki ez által bízom benne, hogy sokkal
fontosabbnak érzik azt, hogy tegyenek a közbiztonságért. Azt, hogy bár nem feltétlenül az én
tisztem erre válaszolni, hogy miért az Önkormányzat újítja fel a kerületi rendőrkapitányságot, ez
nem egy ördögtől való gondolat, ez Budapesten egyébként bevett gyakorlat, a kerületek nagy
részében ez működik vagy már működött. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen a közös
javunkat szolgálja, mind az Önökét, mind pedig a rendőrökét is. Tehát ebben nem gondolom,
hogy közöttünk nézeteltérés lenne. Az, hogy ez gyakorlatilag, Gergely képviselő úrnak válaszolva,
egy polgárjogi megállapodás, nekem nem feltétlenül kell ebben vállalásokat tennem, mert nekem
jogszabályi kötelezésem van. Tehát a rendőrségi törvény engem pontosan kötelez arra, hogy
milyen szinten, milyen törvényi keretek között és milyen intézkedéseket kell, hogy végrehajtsak. Ez
az én parancsnoki felelősségem, hogy betartatom-e ebben a megállapodásban foglaltakat. Azt,
hogy a beosztottaim fogják hozni azt a szintet, amit Önök is elvárnak. Én ennyit szerettem volna
ehhez hozzáfűzni. Én azt gondolom, hogy ez hosszú távon egy igen hasznos dolog lehet, de nem
egyedülálló dolog Budapesten, ez még ebben a kerületben hiányzott. Én nagyon örülnék neki,
hogy ezt a javunkra megszavaznák. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Rendőrkapitány úr válaszát. És most megadnám Csomor vezérigazgató úrnak
a válaszadás lehetőségét. Csomor úrról azért nem kell szavaznunk, mert Csomor úr az
előterjesztés készítője. De a két perc itt is érvényes Vezérigazgató úr. Tehát az alapítványi
formula, ami érdekelte a képviselőket.”

Dr. Csomor Sándor az ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
„Igen, tehát egy fél mondattal még válaszolnék, azért az ERVA szerepel az előterjesztésben, mert
alapvetően az ingatlankezeléssel mi foglalkozunk és semmilyen szerződést nem szoktam aláírni
azon kívül, hogy veszünk egy fénymásolót. Ezeket a szerződéseket az Önkormányzat nevében
szoktuk kötni. Egyrészt. Másrészt pedig a felújítás kapcsán azért még el szeretném mondani, hogy
mi áraztuk be ezt a felújítást, és azért erre az épületre, ami 2600 m2 a nettó szintterülete, ha jól
emlékeszem, hogyha erre bruttó elköltünk 40 millió forintot, ez inkább csak a festés és
valamennyi burkolatcserét jelent. Ez inkább csak szépészeti beavatkozás, nem felújítás. Az
alapítvánnyal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nagyon sok kerületben működik. Nem
gyűjtöttük össze, hogy mennyiben, van, ahol már 20 éve működik ilyen alapítvány, amit az
Önkormányzat tett. Nagyon jól működik, és ez igazán arra szolgál, hogy a legitim módon a BRFK
rálátásával is, a Belügyminisztériumnak az ellenőrzésével is, az ügyészségnek is gyakorlatilag
külső szereplők is részt tudjanak venni abban a finanszírozásban, hogy a közbiztonság javuljon.
Tehát nem is értem ezt a kérdést, hogy mi ebben a …, bár ugye nem csodálkozom, hogy az MSZP-
s képviselőt kicsit fusztrálja a rendőrség szó. Tehát én azt gondolom, hogy ez a normális, hogy
egy Önkormányzat támogatja a rendőrséget a keretein belül és azt gondolom, hogy az a normális,
hogyha az Önkormányzat jó kapcsolatot alakít ki a rendőrséggel és amennyire tudja, anyagilag is
támogatja. Azért nem írtuk bele, mit vállalnak rendőrök, nyilván valóan ez egy atipitkus
szerződés, elsősorban egyoldalú, az Önkormányzat támogatja a rendőrséget. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Vezérigazgató úr válaszát. Megállapítom, az előterjesztéshez módosító
indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához
minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 2 nem 1 tartózkodással elfogadta.

232/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Stratégiai megállapodás a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitánysággal -
(14 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 18.
pontjában meghatározott, a helyi közbiztonság biztosításában való közreműködés
vonatkozásában fennálló feladatának eleget téve Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros közbiztonsága javítása céljából együttműködik a BRFK VII. kerületi
Rendőrkapitánysággal, és e célból háromoldalú stratégiai megállapodást köt a Budapesti
Rendőr-főkapitánysággal és a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitánysággal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy az e
tárgyban a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, a Budapesti
Rendőr-főkapitányság, továbbá a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság között kötendő
háromoldalú stratégiai megállapodást és annak a későbbiekben szükséges esetleges
módosításait jóváhagyja.

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal illetve a
BRFK VII. kerületi Rendőrkapitánysággal megállapodást kössön 2014. évre, 6 db
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló lakáson a BRFK VII. kerületi
Rendőrkapitányság javára történő bérlőkijelölési jog alapítása tárgyában az alábbi
lényeges feltételekkel:
a) Az Önkormányzat a bérlő-kijelölési jog alapítása ellenértékétől a bérlőkijelölési jog

jogosultja általi közfeladat ellátására tekintettel eltekint;
b) A szolgálati lakások bérlőjeként a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság

alkalmazásában álló, Budapest VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén
szolgálatot teljesítő hivatásos állományú tagja jelölhető ki;

c) A szolgálati lakások használatára vonatkozó bérleti szerződések megkötését követő 5
évben a lakások szolgálati jellege nem változtatható meg;

d) korábbi években már rendelkezésre bocsátott szolgálati lakások vonatkozásában a
bérleti szerződés 6. évétől törölhető a szolgálati jelleg;

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy 6 db, az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló lakást a Budapesti Rendőr-főkapitányság illetve BRFK VII.
kerületi Rendőrkapitányság javára történő bérlőkijelölési jog alapítása céljából kijelölje,
és a bérlőkijelölési jog alapítása tárgyában kötendő megállapodást, továbbá annak a
jövőben esetlegesen szükséges módosításait elfogadja.

3. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Nyár u. 7. szám alatti, 34441/0/A/42, 34441/0/A/43,
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34441/0/A/44, 34441/0/A/45 helyrajzi szám alatt nyilvántartott mindösszesen 265 m2

alapterületű lakásokat rendőrszálló működtetése céljából a Budapesti Rendőr-
főkapitányság illetve a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság ingyenes használatába
adja, és felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy az e tárgyban a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Budapesti Rendőr-
főkapitányság illetve a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság között kötendő használati
megállapodást, továbbá annak a jövőben esetlegesen szükséges módosításait elfogadja.

4. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Önkormányzat és az ERVA NZrt. között 2010. április 30. napján létrejött
Megbízási szerződés alapján bruttó 42.000.000,- Ft értékben megbízza az ERVA NZrt.-t
Budapest VII. kerület, Nyár u. 7. szám alatti, 34441/0/A/42, 34441/0/A/43,
34441/0/A/44, 34441/0/A/45 helyrajzi szám alatt nyilvántartott mindösszesen 265 m2

alapterületű lakások felújításával rendőrszállóvá történő átalakítás céljából.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy az e
tárgyban a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA
NZrt. között kötendő bonyolítói szerződést és annak a későbbiekben szükséges esetleges
módosításait jóváhagyja.

5. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Budapest VII. kerület, Dózsa György út 18-24. szám alatti, a BRFK VII.
kerületi Rendőrkapitányságaként működő ingatlan felújítását saját költségén bruttó
40.000.000,- Ft összegben felújítja.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az épületen végzendő felújítási munkálatokat két
ütemben végzi, oly módon, hogy az első ütemet legfeljebb bruttó 20.000.000 Ft
keretösszegben 2014. október 30. napjáig, a második ütemet legfeljebb bruttó 20.000.000
Ft keretösszegben 2015. október 30. napjáig végzi el.

Beruházó: Budapest Főváros VII, kerület Erzsébetváros Önkormányzata.
Bonyolító: ERVA Nonprofit Zrt.

6. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy a felújítási munkálatok elvégzéséhez a BRFK VII. kerületi
Rendőrkapitánysággal, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal megkötni szükséges
támogatási szerződés aláírására.
A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy a felújítás tárgyában a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit Zrt.
között kötendő bonyolítói szerződést és annak a későbbiekben szükséges esetleges
módosításait jóváhagyja.

7. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közbiztonsága javítása érdekében
alapítványt hoz létre, amely az Önkormányzat és harmadik személyek adományai
felhasználásával a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányságnak nyújt támogatást a kerület
közigazgatási területén a közbiztonság fenntartásában.
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.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 1. pont: folyamatos

2. pont: 2014. szeptember 30.
3. pont: 2014. október 31.
4. pont: 2014. június 30.
5. pont  az első ütemben végzendő felújítási munka: 2014. október 31.
a második ütemben végzendő felújítási munka: 2015. október 31
6. pont: a támogatási szerződés megkötésére: 2014. július 31.
a bonyolítói szerződés megkötésére: 2014. július 15.

7. pont: 2014. október 31.

3. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014.
évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a hármas számú napirendi pont: Önkormányzatunk rendelete az Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló korábbi rendeletünk módosításáról Előterjesztőként az
előterjesztést kiegészíteni nem kívánom. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a
bizottságok tárgyalásra és elfogadásra javasolják azt. Napirend fölötti vitát megnyitom.
Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom, az előterjesztéshez előterjesztőként nyújtottam be
módosító indítványt, melyet befogadok, így azt indokolni nem szükséges, szavazni viszont kell
róla. Így tehát szavazásra teszem fel először is a befogadott módosító indítványt, amelynek
elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 11 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
szerint alakul.)

233/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(11 igen, 3 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által a „Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (….) önkormányzati rendelete a
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 12.) rendelet módosításáról” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az
alábbiak szerint:

Vattamány Zsolt:
„Az előterjesztés összeállítását követően módosító indítvány benyújtása vált szükségessé
polgármesteri hivatali, intézményi és önkormányzati feladatok előirányzat-átcsoportosítása
érdekében.
1. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Rendkívüli önkormányzati kiadások
biztosítása, K512. Tartalékok előirányzatot 500 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési
célú támogatások államháztartáson kívülre” címen a Háziorvosok rezsiköltség támogatása,
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot azonos
összeggel megemelni.
2. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Rendkívüli önkormányzati kiadások
biztosítása, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot
1.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6111 Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ támogatása” címen a Madách Imre Gimnázium részére szerver
beszerzés támogatása, K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
előirányzatot azonos összeggel megemelni.
3. A „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címen a Kazinczy utca 49. szám alatti épület
kémény veszélyelhárítása, K7. Felújítások előirányzatot 4.900 ezer Ft-tal, Kazinczy utca 51.
szám alatti épület kémény veszélyelhárítása, K7. Felújítások előirányzatot 9.100 ezer Ft-tal, a
Klauzál tér 7. szám alatti lakóépület elektromos hálózat felújítása, K7. Felújítások előirányzatot
9.000 ezer Ft-tal, a „7501 Erzsébet terv Fejlesztési program 2015” címen a K88. Egyéb
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 21.520 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6303 Önkormányzati felújítások” címen az
alábbi K7. Felújítások előirányzatot megemelni:

a) Klauzál tér 7. szám alatti lakóépület elektromos hálózat felújítása 7.320 ezer Ft-tal,
b) Király utca 15. szám alatti épület belső homlokzatvakolási munkák 4.500 ezer Ft-tal,
c) Király utca 15. szám alatti épületben erkélylemezek dúc kiváltása,

pince elektromos hálózat csere (2013. évi) 7.000 ezer Ft-tal,
d) Kazinczy utca 51. szám alatti épületben udvari

födém szerkezet javítás (2013. évi) 8.500 ezer Ft-tal,
valamint a „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címen a Civil szervezetek elhelyezésének
biztosítása Thököly utca 24. szám alatt, K7. Felújítások előirányzatot 17.200 ezer Ft-tal
megemelni.
4. A „7303 Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok” címen a Nyári táborok
(pályázat), K512. Tartalékok előirányzatot 2.054 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen a K506. Egyéb
működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatokat az alábbiak szerint
megemelni:

a) Brunszvik Teréz Óvoda nyári táborozás támogatása 600 ezer Ft-tal,
b) Bóbita Óvoda nyári táborozás támogatása 632 ezer Ft-tal,
c) Bischitz Johanna Integrált Humánszolgáltató Központ –

Hetedhét Gyermekjóléti Központ nyári táborozás támogatása 822 ezer Ft-tal.
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5. A „7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok” címen az
Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Kerete, K512. Tartalékok előirányzatot 5.011 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott
támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” címen a K511.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatokat az alábbiak szerint
megemelni:

a) Erzsébetvárosi Hadigondozottak Egyesülete támogatása 111 ezer Ft-tal,
b) Erzsébetvárosiak Klubja program támogatása 300 ezer Ft-tal,
c) Mozgássérültek Budapesti Egyesülete támogatása 300 ezer Ft-tal,
d) Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület program támogatása 300 ezer Ft-tal,
e) Művészetbarátok Egyesülete program támogatása 300 ezer Ft-tal,
f) Budapest Erzsébetvárosi Gr. Brunszvik Teréz

Óvodavédő Egylet támogatása 270 ezer Ft-tal,
g) Kék Forrás Környezet és Természetvédelmi

Egyesület program támogatása 300 ezer Ft-tal,
h) Budapesti Honismereti Társaság program támogatása 160 ezer Ft-tal,
i) Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú

Egyesület (FÖKKE) program támogatása 300 ezer Ft-tal,
j) Nagycsaládosok Országos Egyesülete program támogatása 295 ezer Ft-tal,
k) Közép-Európa Táncszínház Egyesület program támogatása 300 ezer Ft-tal,
l) Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetsége program támogatása 175 ezer Ft-tal,
m)Örmény Kultúra Barátainak Erzsébetvárosi Egyesülete

program támogatása 110 ezer Ft-tal,
n) Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - Erzsébetvárosi

Alapszervezete program támogatása 300 ezer Ft-tal,
o) Afázia Újrabeszélők Egyesülete program támogatása 300 ezer Ft-tal,
p) Magyar Vöröskereszt Budapest Főváros Szervezet

VI-VII. kerület program támogatása 300 ezer Ft-tal,
q) Spinóza Színház Közhasznú Egyesület program támogatása 300 ezer Ft-tal,
r) Magyar Ultisok Országos Egyesülete (Erzsébetvárosi

Alapszervezete) program támogatása 190 ezer Ft-tal,
s) Hársfa Egyesület program támogatása 250 ezer Ft-tal,
t) Európai Demokrácia Eszperantó program támogatása 150 ezer Ft-tal.

6. A „7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok” címen a Nemzetiségi
Önkormányzatok kulturális kerete, K512. Tartalékok előirányzatot 5.500 ezer Ft-tal, a „7201
Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az Oktatási terület tartalék kerete, K512.
Tartalékok előirányzatot 80 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6106
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” címen a K506. Egyéb
működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatokat az alábbiak szerint
megemelni:

a) Erzsébetvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 920 ezer Ft-tal,
b) Erzsébetvárosi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 520 ezer Ft-tal,
c) Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 920 ezer Ft-tal,
d) Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 520 ezer Ft-tal,
e) Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 920 ezer Ft-tal,
f) Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 520 ezer Ft-tal,
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g) Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 420 ezer Ft-tal,
h) Erzsébetvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 420 ezer Ft-tal,
i) Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 420 ezer Ft-tal.

7. A „7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok” címen a Kerületi
egyházak támogatása, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
előirányzatot 40.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6105 Ellátási
szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre” címen a K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre előirányzatokat az alábbiak szerint megemelni:

a) Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség támogatása 700 ezer Ft-tal,
b) Budapest-Fasori Református Egyházközség támogatása 5.700 ezer Ft-tal,
c) Szent Erzsébet Plébánia támogatása 5.700 ezer Ft-tal,
d) Budapesti Román Ortodox Egyházközség támogatása 400 ezer Ft-tal,
e) Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség támogatása 3.600 ezer Ft-tal,
f) Budapest-Klauzál téri Református Egyházközség támogatása 1.000 ezer Ft-tal,

valamint a „6110 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” címen a
K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatokat az alábbiak
szerint megemelni:

a) Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség támogatása 5.000 ezer Ft-tal,
b) Budapesti Görög Katolikus Egyházközség támogatása 3.000 ezer Ft-tal,
c) Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet támogatása 3.000 ezer Ft-tal,
d) Budapesti Zsidó Hitközség támogatása 5.700 ezer Ft-tal,
e) Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség támogatása 3.600 ezer Ft-tal,
f) Budapesti Román Ortodox Egyházközség támogatása 1.600 ezer Ft-tal,
g) Budapest-Klauzál téri Református Egyházközség támogatása 1.000 ezer Ft-tal.

8. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Rendkívüli önkormányzati kiadások
biztosítása, K512. Tartalékok előirányzatot 2.110 ezer Ft-tal, a K88. Egyéb felhalmozási célú
támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 4.883 ezer Ft-tal, a Kommunikációs
feladatok, K512. Tartalékok előirányzatot 4.496 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési
célú támogatások államháztartáson kívülre” címen az Erzsébetváros Ifjú, Idős Polgár
köszöntése, K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot
7.600 ezer Ft-tal, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
előirányzatot 3.889 ezer Ft-tal megemelni.
9. A „6401 Intézményi beruházások” címen az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet 15 db
asztali számítógép, nyomtató, monitor és szoftver beszerzése K6. Beruházások előirányzatot
3.745 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6201 Központi, irányító szervi
támogatás folyósítása” címen a K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása,
felhalmozási célra előirányzatot és a „3101 Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet” címen a
B816. Központi, irányító szervi támogatás, felhalmozási célra előirányzatot, valamint a K6.
Beruházások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
10. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Rendkívüli önkormányzati
kiadások biztosítása, K512. Tartalékok előirányzatot 139 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni,
ezzel egyidejűleg a „6404 Önkormányzati beruházások” címen a Védjegyoltalom megújítás,
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzatot azonos összeggel megemelni.
11. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Rendkívüli önkormányzati
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kiadások biztosítása, K512. Tartalékok előirányzatot 222 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni,
ezzel egyidejűleg az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen a Kiss
Gergely életrajzi könyvében megjelenő tartalom, K3. Dologi kiadások előirányzatot azonos
összeggel megemelni.
12. Az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen a Gyermekrajz pályázat, K3.
Dologi kiadások előirányzatot 700 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg az
„5305 Kötelező taneszköz beszerzése” címen a Tanszer csomag, K3. Dologi kiadások
előirányzatot azonos összeggel megemelni.
13. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Rendkívüli önkormányzati
kiadások biztosítása, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
előirányzatot 12.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6105 Ellátási
szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre” címen a K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre előirányzatokat az alábbiak szerint megemelni:

a) Astoria Színházi Egyesület RS9 Színháza támogatása 1.000 ezer Ft-tal,
b) Amerikai Alapítványi Iskola támogatása 5.000 ezer Ft-tal,
c) Minden gyermek jusson el színházba program támogatása 6.000 ezer Ft-tal.

14. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az Önkormányzati helyi
rendezvények, K512. Tartalékok előirányzatot 15.000 ezer Ft-tal, a Turisztikai feladatok, K512.
Tartalékok előirányzatot 10.834 ezer Ft-tal a Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása,
K512. Tartalékok előirányzatot 4.290 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg az
„5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen a K3. Dologi kiadások
előirányzatokat az alábbiak szerint megemelni:

a) Madách tér átadó rendezvény 2.000 ezer Ft-tal,
b) Diák 7 rendezvény 1.350 ezer Ft-tal,
c) Öko 7 rendezvény 1.350 ezer Ft-tal,
d) Családi 7 rendezvény 1.360 ezer Ft-tal,
e) Szünidei kiadvány 4.064 ezer Ft-tal,
f) Erzsébet Terv 4 éves beszámoló 10.000 ezer Ft-tal,
g) Utcafesztivál 10.000 ezer Ft-tal.

15. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az Oktatási terület tartalék kerete,
K512. Tartalékok előirányzatot 44 ezer Ft-tal, a K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzatot 14.923 ezer Ft-tal, az Intézményi karbantartás és
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, K512. Tartalékok előirányzatot 212 ezer Ft-tal, a Rendkívüli
önkormányzati kiadások biztosítása, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson
kívülre előirányzatot 7.321 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6201
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása” címen a K915. Központi, irányító szervi
támogatás folyósítása, működési célra előirányzatot 22.500 ezer Ft-tal megemelni.
Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ” címen a B816. Központi,
irányító szervi támogatás, működési célra előirányzatot 22.500 ezer Ft-tal javasolom
megemelni, ezzel egyidejűleg a Segítő kezek program, prevenció A-tól Z-ig prevenciós napok,
K1. Személyi juttatásokat 6.299 ezer Ft-tal, a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adót 1.701 ezer Ft-tal, a K3. Dologi kiadások előirányzatot 14.500 ezer Ft-tal,
valamint az engedélyezett létszám előirányzatot 8 fővel megemelni.
16. A „3101 Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet” címen az Informatikai eszközök beszerzése,
létesítése, K6. Beruházások előirányzatot 300 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
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egyidejűleg az Immateriális javak beszerzése, létesítése, K6. Beruházások előirányzatot azonos
összeggel megemelni.
A „3101 Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet” címen a B406. Kiszámlázott általános forgalmi
adó előirányzatot 402 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a B403. Közvetített
szolgáltatások értéke előirányzatot azonos összeggel megemelni.
17. Az „5404 Vagyonértékesítéssel kapcsolatos közvetlen kiadások” címen a
Vagyongazdálkodási feladatellátás, K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
előirányzatot 49.196 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg az „5301
Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése” címen a Száz
százalékban önkormányzati tulajdonú lakóházakban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása,
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
Az „5301 Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése” címen a Száz
százalékban önkormányzati tulajdonú lakóházakban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása,
K337. Egyéb szolgáltatások előirányzatot 49.196 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg az „5404 Vagyonértékesítéssel kapcsolatos közvetlen kiadások” címen a
Vagyongazdálkodási feladatellátás, K337. Egyéb szolgáltatások előirányzatot azonos összeggel
megemelni.
18. Az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címen a K336.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatot 4.500 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen az Információbiztonsági védelmi intézkedési
rendszer kidolgozása, K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatot azonos
összeggel megemelni.
19. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Rendkívüli önkormányzati
kiadások biztosítása, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
előirányzatot 7.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg az „5503 Feladatra el
nem számolt kiadások” címen a Portaszolgálati feladatok ellátása, K3. Dologi kiadások
előirányzatot azonos összeggel megemelni.
20. A „5201 Parkosítás, zöldövezet gondozása” címen a Park- és fasorfenntartás, növényesítés,
K3. Dologi kiadások előirányzatot 10.000 ezer Ft-tal, az „5207 Egyéb városüzemeltetési
feladatok” címen a Klauzál tér karbantartása (ivókút, kerítés), K3. Dologi kiadások előirányzatot
10.000 ezer Ft-tal, a „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Rendkívüli
önkormányzati kiadások biztosítása, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson
kívülre előirányzatot 31.120 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6303
Önkormányzati felújítások” címen a Klauzál tér körbekerítése, kutyafuttató felújítása K7.
Felújítások előirányzatot 30.000 ezer Ft-tal, a „6501 Társasházak felújításához támogatás és
kölcsön nyújtása” címen a Damjanich utca 8-10. szám alatti társasház részére térfigyelő
rendszer központhoz ipari kapu kialakítása K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzatot 800 ezer Ft-tal, a „7201 Központilag kezelt ágazati
feladatok” címen a Növényesítés beruházásokhoz kapcsolódóan K88. Egyéb felhalmozási célú
támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 20.320 ezer Ft-tal megemelni.
21. A „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címen a Városligeti bölcsőde bútorbeszerzése,
K6. Beruházások előirányzatot 3.332 ezer Ft-tal, a „7501 Erzsébet terv Fejlesztési program
2015” címen a K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot
75.080 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6901 Erzsébet terv Fejlesztési
program” címen az alábbi K7. Felújítások előirányzatot megemelni:

a) Városligeti bölcsőde I. emeleti csoportszobák részleges felújítása 7.332 ezer Ft-tal,
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b) Energetikai korszerűsítés a Peterdy utca 16. szám alatti
szociális otthonban 10.900 ezer Ft-tal,

c) Akácfa utca 32. szám alatti Bóbita Óvoda
energetikai korszerűsítése 13.900 ezer Ft-tal,

d) Munkás utca felújítása (Huszár utca - Rottenbiller utca
közötti szakasz) 12.930 ezer Ft-tal,

e) Nyár utca felújítása (Rákóczi út - Dohány utca közötti szakasz) 5.100 ezer Ft-tal,
f) Nyár utca felújítása (Dohány utca - Klauzál tér közötti szakasz) 21.900 ezer Ft-tal,

valamint az Almássy téren homokozó kialakítása és pingpongasztalok felállítása, K6.
Beruházások előirányzatot 6.350 ezer Ft-tal megemelni.
22. A „6303 Önkormányzati felújítások” címen a Balatonmáriafürdő, Rákóczi út 69. szám
alatti üdülő felújítási munkái, K7. Felújítások előirányzatot 1.000 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg a Ruzinai üdülő felújítási munkái, K7. Felújítások előirányzatot
azonos összeggel megemelni.
23. Az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címen a
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, K1. Személyi juttatások előirányzatot 3.554 ezer Ft-
tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a Normatív jutalom, K1. Személyi juttatások
előirányzatot azonos összeggel megemelni.
Az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címen a Normatív
jutalom, K1. Személyi juttatások előirányzatot 52.931 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a Céljuttatás, projektprémium, K1. Személyi juttatások előirányzatot azonos
összeggel megemelni.
24. Az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címen a Forrás
SQL rendszer költsége, K6. Beruházások előirányzatot 3.564 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni,
ezzel egyidejűleg a B816. Központi, irányító szervi támogatás, felhalmozási célra előirányzatot
azonos összeggel csökkenteni.
A „6201 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása” címen a K915. Központi, irányító
szervi támogatás folyósítása, felhalmozási célra előirányzatot 3.564 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6404 Önkormányzati beruházások” címen a Forrás program
bővítése az új számviteli szabályokra történő átállás, K6. Beruházások előirányzatot azonos
összeggel megemelni.
25. Az „5208 Beruházások előkészítése és lebonyolítása” címen az Erzsébet terv bonyolítói,
ellenőrzési és végrehajtási feladatai, K3. Dologi kiadások előirányzatot 24.099 ezer Ft-tal, a
Műszaki szakértői költségek, K3. Dologi kiadások előirányzatot 42.544 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címen az Erzsébet
terv bonyolítói, ellenőrzési és végrehajtási feladatai K7. Felújítások előirányzatot 24.099 ezer Ft-
tal, a Műszaki szakértői költségek, K7. Felújítások előirányzatot 42.544 ezer Ft-tal megemelni.
26. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Rendkívüli önkormányzati
kiadások biztosítása, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
előirányzatot 20.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6107 Egyéb
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre” címen a Rendőrség részére
támogatás nyújtása a Dózsa György út 18-24. szám alatti épület felújítására, K84. Egyéb
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatot azonos összeggel
megemelni.
27. A „6106 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” címen a
Rendőrség részére bútor- és televízió beszerzéshez támogatás, K506. Egyéb működési célú
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támogatások államháztartáson belülre előirányzatot 8.110 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni,
ezzel egyidejűleg a „6107 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre”
címen a Rendőrség részére bútor- és televízió beszerzéshez támogatás, K84. Egyéb felhalmozási
célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatot azonos összeggel megemelni.
28. Az Ör. 27. § kiegészül a következő (5) bekezdéssel:
„(5) A 2014. évi választásokban közreműködő köztisztviselők jutalomban részesülnek.”
29. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Rendkívüli önkormányzati
kiadások biztosítása, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
előirányzatot 10.160 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6404
Önkormányzati beruházások” címen a Klauzál téren emlékmű létesítése a holokauszt
budapesti áldozatainak emlékére, K6. Beruházások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 12.) rendeletének módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatához –
kiegészítésként – az alábbi módosító javaslatot teszem:
A határozati javaslat a következő II. és III. ponttal egészül ki:

II.
1.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a holokauszt budapesti áldozatainak a Klauzál téren emlékművet kíván létesíteni, melynek
megvalósításához 10.160 ezer Ft-ot biztosít az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet „6404 Önkormányzati beruházások” cím terhére.

2.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az emlékmű létesítésével összefüggő előkészítő feladatok ellátásával, valamint szakértő bizottság
kiválasztásával megbízza a polgármestert.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 1. pont: azonnal

2. pont: 2014. szeptember 1.
III.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központhoz telepítendő,
alaptevékenységeit kiegészítő feladatokhoz kapcsolódóan - Segítő kezek program, Prevenció A-
tól Z-ig prevenciós napok Erzsébetvárosban, Idősek közösségfejlesztését segítő programok – a
szükséges pénzügyi fedezetet céljellegű támogatásként 2014-ben a „1101 Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központ” címen biztosítja, melyből 8 millió forint személyi
kiadások (a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásokat is magában
foglalja), 14.5 millió forint pedig a fent megnevezett három program megvalósítására, dologi
kiadások fedezetére szolgál, továbbá engedélyezett létszám előirányzatát 2014. július 1-jétől 8
fővel megemelem.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!”

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet az elfogadott módosításokkal együtt, elfogadásához
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minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
12 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.)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014.
(VI.17.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) rendelet módosításáról
(12 igen, 4 nem, 1 tartózkodás)

Vattamány Zsolt polgármester
„Most szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, ennek a javaslatnak az
elfogadásához is minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 14 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.)

234/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közszolgáltatási szerződés kötése a 100 Tagú Cigányzenekarral -
(14 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 100 Tagú Cigányzenekarral 2014. szeptember 1. és 2017. szeptember 1. közötti
időtartamra közszolgáltatási szerződést köt.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

2.
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellátásához a 100 Tagú
Cigányzenekar részére bruttó 3.000.000 Ft-ot biztosít az alábbi ütemezésben:

- 2014. szeptember 1 – 2015. augusztus 31. közötti időszakra bruttó 1.000.000 Ft összeget
biztosít az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) számú
önkormányzati rendelet „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb
működési célú támogatások államháztartáson kívülre” cím terhére,

- 2015. szeptember 1 – 2016. augusztus 31. közötti időszakra bruttó 1.000.000 Ft-ot,
- 2016. szeptember 1 – 2017. augusztus 31. közötti időszakra bruttó 1.000.000,- Ft-ot.

3.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
100 Tagú Cigányzenekar által készített, a  közszolgáltatási szerződésben rögzített szakmai
beszámolót Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága hagyja jóvá.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 1. pont: 2014. szeptember 1.

2., és 3. pont: a szerződésben foglaltak szerint

Vattamány Zsolt polgármester
„Most szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 2. számú határozati javaslatot,
elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. 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 két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

235/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Emlékmű állításáról a Klauzál téren -
(13 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

1.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a holokauszt budapesti áldozatainak a Klauzál téren emlékművet kíván létesíteni, melynek
megvalósításához 10.160 ezer Ft-ot biztosít az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet „6404 Önkormányzati beruházások” cím terhére.
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2.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az emlékmű létesítésével összefüggő előkészítő feladatok ellátásával, valamint szakértő bizottság
kiválasztásával megbízza a polgármestert.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: 2014. szeptember 1.

Vattamány Zsolt polgármester
„És most szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 3. számú javaslatot, melynek
elfogadásához szintén minősített szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 3. 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.)

236/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központhoz telepítendő,
alaptevékenységeit kiegészítő feladatokhoz kapcsolódóan a szükséges pénzügyi fedezetet
céljellegű támogatásáról -
(13 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központhoz telepítendő,
alaptevékenységeit kiegészítő feladatokhoz kapcsolódóan - Segítő kezek program, Prevenció A-
tól Z-ig prevenciós napok Erzsébetvárosban, Idősek közösségfejlesztését segítő programok – a
szükséges pénzügyi fedezetet céljellegű támogatásként 2014-ben a „1101 Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központ” címen biztosítja, melyből 8 millió forint személyi
kiadások (a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásokat is magában
foglalja), 14.5 millió forint pedig a fent megnevezett három program megvalósítására, dologi
kiadások fedezetére szolgál, továbbá engedélyezett létszám előirányzatát 2014. július 1-jétől 8
fővel megemelem.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

4. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
../2014. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a négyes számú napirendi pont: Önkormányzatunk rendelete az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló korábbi
rendeletünk módosításáról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az
előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési 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! Az előterjesztéssel kapcsolatban volna
kérdésem, vagy kérdéseim tulajdonképpen. Ugye arról szól az egyik lényegi eleme, hogy
rezsicsökkentés címén igazán szűk körben történik valamifajta költségcsökkentésnek a lehetősége,
de az igazi költségcsökkentés valójában az jelentené a nehézsorsú családok vagy akár egyedül
élők számára, hogyha megfizethető lakbérek lennének. És a brutális lakbéremelés után ugye azóta
se hallottak olyan felmérést, kérdezem is, hogy van-e egyáltalán, ami azzal foglalkozik, hogy hány
ember került abba a kategóriába, akiknek felhalmozódott több havi hátraléka van, és
gyakorlatilag reménye sincs, vagy nagyon kevés arra, hogy ezt ki tudja fizetni. Tegnap a
bizottsági ülésen egy ilyennel foglakoztunk. És azon kívül, hogy hány ilyen család van vajon,
ebbe a kategóriába itt a kerületbe hányan tartoznak bele, mert ez egy nagyon-nagyon szűk
kategóriának ad valami csöppnyi reményt arra, hogy ki tudják fizetni az egyre növekedő
költségeiket és a megélhetés egyre növekvő költségeit. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Azért emlékeztetném Képviselő urat arra, hogy évek óta nem emeltünk
lakbért. Benedek Zsolt képviselő úrnak adom meg a szót.”

Benedek Zsolt képviselő
„Úgy látszik Képviselő úr nem figyelt, nem …. Az előző képviselő-testületi ülésen hoztunk pont
határozat állításával döntést, benne is van egyébként ebben az előterjesztésben, talán második,
harmadik oldalon, jogosultsági határokat toltunk el, illetve döntöttünk az előző testületi ülésen
még a vízóráknak a felszereléséről és egyéb olyan dolgokról, ami a lakosságnak széles körét
érinti. Úgyhogy kérem, Képviselő úr egy kicsit alaposabban készüljön föl …”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Mivel több képviselő nem jelezte hozzászólását, napirend fölötti vitát
lezárom. Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így Szavazásra
teszem fel a rendelet-tervezetet, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
13 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.)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.
(VI.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
(13 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)

A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

5. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (….) önkormányzati rendelete az Erzsébetvárosban született ifjú állampolgárok
és a legalább 20 esztendeje itt élő 80 éven felüliek kerületi polgárként való köszöntéséről
szóló 32/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk az ötös számú napirendi pontra: Önkormányzatunk rendelete az Erzsébetvárosban
született ifjú állampolgárok és a legalább 20 esztendeje itt élő 80 éven felüliek kerületiek
polgárként való köszöntéséről szóló korábbi rendeletünk módosításáról. Előterjesztőként az
előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést tárgyalta a Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottság, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát
megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. 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 17 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
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.)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.
(VI.17.) önkormányzati rendelete az Erzsébetvárosban született ifjú állampolgárok és a legalább
20 esztendeje itt élő 80 éven felüliek kerületi polgárként való köszöntéséről szóló 32/2012. (VI.
29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

6. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (….) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali
munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szabályairól
és az ehhez kapcsolódó többletszolgáltatás díjának mértékéről szóló 14/2011. (IV. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a hatos számú napirendi pont: munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó többletszolgáltatás díjának
mértékéről szóló korábbi rendeletünk módosításáról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban
nem kívánom kiegészíteni. 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 rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
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.)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014.
(VI.17.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó
többletszolgáltatás díjának mértékéről szóló 14/2011. (IV. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

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

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a hetes számú napirendi pont: Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést mindhárom
bizottság tárgyalta, mindhárom bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Napirend fölötti vitát megnyitom. Molnár István képviselő úrnak adom meg a szót.”

Molnár István képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Én szeretném megköszönni az Almássy tér környékén élők nevében az
Almássy tér felújítását végző cégnek a munkáját, illetve az Önkormányzatnak, hogy elkészült. Azt
gondolom, hogy gyönyörű szép lett és gyakorlatilag szinte semmi kifogása nincs a környéken
élőknek. Néhány apró kérés van, azt az irodavezető asszonnyal megbeszéltem, hogy neki
eljuttatom. De nagyon szép lett, úgyhogy kérem, hogy vigyázzunk együtt rá. Köszönöm.”

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

Stummer János képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Három kérdésem lenne. Egyrészről Dohány utca 32-34. szám alatt
milyen névtábla fog felavatásra kerülni 6 millió forintból körülbelül? Kettő: Klauzál térre
tervezett kutyafuttató, az hogyan lehet, hogy 30 millió forintba fog kerülni? … Soknak érzem ezt a
kalkulált összeget. Harmadik pedig szinté több millió forintból kerül majd felújításra a ház előtt
az a szökőkút. Milyen okból kifolyólag … Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. Moldován Lászlónak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm. Egyrészt képviselő társaim már elmondták, ami kérdezni szerettem volna, de azért
két kérdésem maradt. Az egyik, hogy az Almássy tér tényleg nagyon szépen fel van újítva, de
miért most találjuk ki, hogy oda pingpongasztal, meg testedző gép is kellene, meg homokozó is a
felújítás és az átadás után? A másik pedig itt az örök vita köztünk: azt olvasom, hogy a
közbeszerzési eljárások közül három esetben a legkedvezőbb ajánlat meghaladta az Erzsébet
Tervben szereplő becsült értéket, s a költségvetésben rendelkezésre álló fedezetet. Továbbra is azt
tudom ajánlani, hogy nyílt eljárásban kell meghirdetni ezeket a közbeszerzéseket és akkor nagy
valószínűséggel nem fogja meghaladni a becsült értéket. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Dr. Kispál Tibornak adom meg a szót.”
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Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! A kérdéseket már nem ismétlem meg, de
megerősítem, hogy igen, nekem is ezek a kérdések merültek föl részben. Ami még nem hangzott el,
a Kéthly Anna térnek a bekerítése, amit nem pontosan értek, hogy miért van most erre éppen
szükség, hiszen az nemrégiben került be a programba és az meg is történt. Tehát a Kéthly Anna
tér kerítése az elkészült egy négy évvel ezelőtt. Legfeljebb felújításáról lehetne szó, de ugye itt
bekerítéséről van szó és azért ez … forintnyi előirányzott összeget jelent. Kérdezem, hogy pont
most miért van pont ekkora összegre szükség, mi van e mögött valójában? Valamint szeretném azt
hozzátenni, hogy itt Erzsébetvárosban és ezt Benedek képviselő úrnak címezném, hogy a
felkészültséget illetően 2010 előtt is volt vízóra program elég hosszú éveken keresztül. Önök
szüntették meg, most került újra be a programba, amit egyébként a lakók nevében is nagyon
köszönök, hogy végre, újra meggondolták ezt a kérdést. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Benedek Zsolt képviselő úrnak adom meg a szót.”

Benedek Zsolt képviselő
„… annak a bekerítése olyan jól sikerült 5 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt, hogyha az ember
nekitámaszkodik, akkor beesik a parkba. Úgyhogy ezzel többször is voltak problémák, lakossági
bejelentések. Illetve ennek a kerítésnek a sérülése az óriási összegeket …”

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

Gergely József képviselő
„Köszönöm. Ez a 20,5 millió forint úgy látszik, megér több hozzászólást is, mármint amit a
Kéthly Anna tér bekerítésére szánnak. Annak idején ez az ötödéből kijött. És annak idején annak
volt egy éjjal-nappali őrzése, most nem törődik vele senki. Azt pedig legalább Képviselő úr ne
tegye meg, hogy a kerítésnek támaszkodik, vannak más … Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Mivel több hozzászólásra nincs igény, nem jelezték
képviselő társaim, napirend fölötti vitát lezárom és válaszolnék a kérdésekre. Igen, a Kéthly Anna
tér bekerítése az valóban nem sikerült valami jól. Azt ugye, ha csinálunk egy kerítést, építünk egy
kerítést, annak azért olyannak kell lenni, hogy annak valószínűleg neki is dőlnek. Hát hogyha
valaki nekidől, akkor az valóban strapabíró legyen és megálljon a lábán. Nem sikerült valami jól,
ezért most erre pénzt kell költeni. Nem nagy örömmel tesszük, hiszen valóban sok pénzt költött el
az előző önkormányzat erre. Moldován képviselő úr kérdezte, ha jól emlékszem, hogy miért most
lettek kitalálva azok a sporteszközök, szabadtéri fitness gépek, egyebek, pingpongasztal. Ez volt a
lakossági igény, megkérdeztük az ott lakókat, hogy mennyire tetszik nekik a tér. Volt is egy ilyen
bejárás, nagyon sokan eljöttek. A tér önmagában szép lett, a tér önmagában olyan lett,
amilyennek az ott élők és az erzsébetvárosiak megszavazták, hiszen emlékszik, hogy több
variációból lehetett szavazni. Ez az egyik része. A másik része, hogy ilyen kis apró funkciók,
szabadtéri fittness gép, homokozó pontosan hol legyen, milyen pingpongasztalok legyenek, hova
menjen mondjuk még dézsás virág, ebben szerintem fontos, hogy meghallgatjuk az ott élőket, ezt
az igényt támasztották velünk szemben. Én azt gondolom, hogy dönthetünk úgy, hogy ezeknek az
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igényeknek megfeleljünk. Köszönöm Molnár képviselő úrnak a köszönetét és igyekeztünk úgy
dolgozni, hogy a környéken élők is pozitívan éljék meg ezt a változást. Azt érzékelem, hogy
pozitívan élték meg ezt a változást. Szintén Moldován úr becsült érték meghaladása, ez nem függ
attól, hogy milyen formátumba írjuk ki, egyébként teljesen a törvényeknek megfelelően. Hiszen
nem tudjuk megmondani, hogy a piac hogy fog reagálni egyes általunk becsült tételekre. Van,
hogy sokkal olcsóbban megcsinálják, van, hogy némileg drágábban. Általában az szokott
bekövetkezni, hogy a becsült értéknél olcsóbb ajánlatok érkeznek és verseny alakul ki és az
Önkormányzatnak ezért megtakarításai maradnak, ezért tud újabb és újabb fejlesztéseket
elkezdeni az Önkormányzat. Stummer képviselő úr Dohány 32-38. Holokauszt emlékévhez kötődő
emlékfalról lenne szó. A most ott látható kerítéstől beljebb valósulna meg egy magas kőfal, azon
bizonyos motívumok lennének. Azt gondolom, hogy az Önkormányzat támogathat egy ilyen
kezdeményezést, hogy a régi zsidó gettó területén belül lévő épületről van szó. Holokauszt
emlékév. Én azt gondolom, hogy eddig is támogattuk ezeket a kezdeményezéseket, nem
gondoltam, hogy ez alól kellene kitérni. Kutyafuttató kérdése, itt átadnám a szót Irodavezető
asszonynak, hogy ez miért pontosan ennyi. Egyébként keressük a megoldást, hogy mi az a
kutyafuttató borító anyag, ami a lehető legkisebb kellemetlenséget okozza a lakóknak. A lehető
legkorszerűbb módszerekkel kísérleteznek szerte a világon, még mindig úgy tűnik, hogy nem
sikerült megtalálni a végleges megoldást. Ahova egy anyag odakerül, annak valamilyen szaga is
van. Próbáljuk a legerősebb, legjobb megoldást találni, de akkor – azt hiszem válaszoltam szinte
mindenre – és akkor megadnám Irodavezető asszonynak a válaszadást kutyafuttató.”

Dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási Iroda vezetője
„Tisztelt Képviselő-testület! A Klauzál tér felújítását a Klauzál téri csarnok felújításának
befejezése utánra tervezte javasolni a Városgazdálkodási Iroda. Olyan mértékű és mennyiségű
lakossági panasz érkezett a Klauzál téri kutyafuttatóra, hogy nem tudunk mást tenni, nem tudjuk
megvárni ennek a beruházásnak a végét. Ez indokolja, hogy azonnal lépjünk. Nincs jó megoldás
a kutyafuttatóra. Különböző szakemberekkel nézetjük meg, az Almássy téren is volt valami
probléma, tehát ott is megpróbáljuk még utólag is módosítani, hogy még tökéletesebb legyen.
Egyszerűen az a kutyamennyiség, ami a VII. kerületben van, ez a néhány térnek a kutyafuttató
része nem bírja el. Ha jól tudom a VI. kerületben a Hunyadi téri kutyafuttatót a felújításával
megszüntették. Azt gondolom, hogy erre az útra nem léphetünk, mert akkor a járdákon fogjuk
megtalálni ugyanezeket a termékeket. Ez indokolja a teljes rétegzetnek a cseréjét és az ehhez
kapcsolódó tételeket, tehát ebből jön ki ez az összeg. A másik kérdés, Stummer képviselő úr feltett
kérdésre írásban megküldte az Iroda a válaszokat, feltehetően még nem nézte a mai napi e-
mailjeit, de semmi gondot nem jelent, mert így akkor a többi képviselőnek is tudom mondani.
Kérdés volt még a szökőkútnak a kérdése, hogy miért kerül ennyibe. Ez igazándiból lényegében a
vezetékes vízről folyt a víz hajdanán a szökőkútba és ennek megfelelően ilyen havi 3 millió
forintos vízszámlák voltak, amit azt gondolom, nem célszerű ebben a formában felújítani. Ez azt
jelenti, hogy elektromos bekötést kell biztosítani, aknát kell alá létesíteni, tehát ezekből a
tételekből jön össze az, hogy a mai kor követelményeinek megfelelő, hosszabb távon
gazdaságosan üzemeltethető szökőkutat csináljunk. Ezt tudom válaszolni.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm Irodavezető asszony válaszát. És akkor még ezt a kutyafuttató kérdéssel egy néhány
mondat erejéig visszatérnék, hogy egy kettő négyzetkilométeres kerületben élünk, 75-80 ezer
ember él itt effektíve ténylegesen, olyan 55-56 ezer a valóban személyigazolvány szerint itt élők
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száma. De egy valóban nagyon túlterhelt kis kerületről van szó. A kutyusok száma az kb. 6 ezer,
olyan 5.500-ról tud az állatorvos, kb. hatezerre tesszük az itt élő kutyák számát. Nagyon kicsi
területre van bekoncentrálva rengeteg eb, azért borzasztóan túlterheli, mondjuk egy más
városban, ahol sokkal kevesebb a népsűrűség mind emberek, mind pedig a háziállatok
tekintetében, lehet, hogy ezek a megoldások működnek. Itt olyan túlterheltsége van a
kutyafuttatóknak, ami sajnos sok pénzbe kerül. Úgy gondolom, megválaszoltunk minden kérdést.
A napirend vitáját le is zárom. 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. Stummer János jelezte, hogy a
szavazásnál tartózkodott. A Képviselő-testület a határozatot 14 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.)

237/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása -
(14 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.) 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.), a 652/2013 (IX.5.), a 666/2013 (X.31.), 47/2014 (II.10.), valamint a 126/2014
(IV.29.) számú határozatokkal módosított, a jelen határozati javaslat mellékletében foglaltaknak
megfelelő, egységes szerkezetbe foglalt Erzsébet Terv Fejlesztési Programot.

2.) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Erzsébet Terv Fejlesztési Program
megvalósításához szükséges fedezetről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

8. számú napirend:
Járőr tevékenység Belső-Erzsébetvárosban
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
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Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a nyolcas számú napirendi pont: Járőr tevékenység Belső-Erzsébetvárosban.
Előterjesztője jómagam vagyok. Szóban nem kívánom az előterjesztést kiegészíteni. Az
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, illetve a Városüzemeltetési
Bizottság. A bizottságok tárgyalásra és elfogadásra javasolják az előterjesztést. A napirend fölötti
vitát megnyitom. Gergely József képviselő úrnak adom meg a szót.”

Gergely József képviselő
„Köszönöm. Korábbi napirendi pontnál, ahol a rendőrségi megállapodásról volt szó, hallottuk,
hogy az ERVA azért szerepel benne, mert ingatlan felújításról van szó, ez érthető. Viszont, hogy a
járőr tevékenységet, azt miért ő csinálja, azt nem tudtam az előterjesztésből kitalálni. Ugyancsak
nem derült ki az, hogy az egyetlen konkrét adat, ami le van írva, hogy 27 millió forintba kerül,
abban benne van már a meglévő járőrszolgálat is, tehát amit a közterület-felügyelők, rendőrök,
polgárőrség csinál, vagy ez a leendő civil járőrszolgálatra vonatkozik? Erről a civil
járőrszolgálatról sajnos semmi konkrétum nincs, tehát például itten az ERVA vagy, aki ezt
szervezi, az embereket toboroz, vagy céget bérel, hogyha céget, akkor milyen módon történik
ennek a kiválasztása? Hogy ezek hogy működnek, tehát hogy hol járőrőznek, milyen
időtartamban működnek, hányan, milyen jogosultságuk lesz egyszerű civileknek, tudnak
egyébként idegen nyelvet, mert szintén azt tudjuk, hogy az itt lévő vendégek, akikkel probléma
szokott lenni, jó részük külföldi, akinek hiába mondják magyarul, hogy legyen szíves halkabban,
nem fogja megérteni. Tehát nekem az a kérésem, hogy mielőtt belebonyolódunk ebbe a 27 milliós
kiadásba konkrétan írják le, hogy miről van szó, utána lehet róla érdemben dönteni. Köszönöm.”

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

Moldován László képviselő
„Köszönöm. Nekem is az lenne a kérdésem, hogy hogy keveredett ide az ERVA. Tehát értem én,
hogy Csomor úr agilis meg rá lehet bízni mindent, … de tényleg nem értem, hogy egy civil
járőrszolgálatnak mi köze az ERVA-hoz. És tehát akkor itt lesz a rendőr főkapitányság, az
Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet, meg a polgár egyesület is ott tevékenykedik a Kazinczy utca
környékén, plusz ez a civil éjszakai járőrszolgálat. Hát jó lenne, ha ennek valami hatása is lenne,
de Gergely képviselő társam már megkérdezte, de én is azért erre kíváncsi lennék, hogy mit jelent
az, hogy éjszakai civil járőrszolgálat. Tehát kik ezek, milyen, nem akarom elismételni Gergely
úrnak a kérdéseit, engem is érdekelne. Illetve akkor még megkérdezném, hogy a 27 millió forint
azt jól értem, hogy akkor a felügyeleti díjból származó 27 millió forintot fordítja erre az
Önkormányzat, tehát ennek a civil járőrszolgálat finanszírozására? Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a kérdéseket. Napirend vitáját több hozzászóló híján lezárom. Nagyon nehéz
helyzetet örököltünk, az egész romkocsma negyed, hogy kialakulhatott, ez egy korábbi tervezési
hiányosság volt. Nem voltak meg a keretek, amely megtiltotta volna, vagy korlátozta volna, hogy
ilyen típusú intézmények létrejöjjenek. Ebből rengeteg probléma adódott aztán és gyakorlatilag
ebben a ciklusban folyamatosan hasonló előterjesztésekkel megpróbálunk tüzet oltani. Felemeltük
a közterület-felügyelők létszámát közel háromszorosára, nagyon komoly szerződéseket kötöttünk a
rendőrséggel, igen komoly támogatásokat adtunk nekik. A polgárőrséget segítettünk létrejönni,
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eszközöket kaptak, autót kaptak, tehát igazából azt gondolom, hogy mi mindent megtettünk
ahhoz, hogy meg legyenek a feltételek ahhoz, hogy a Belső-Erzsébetváros, mert alapvetően erről
van szó, a Belső-Erzsébetvárosi úgynevezett buli negyed környéki problémákról van szó, hogy ezt
kezelni tudjuk. Azzal viszont szintén kell kezdeni valamit, hogy a nyári hónapokban, abban a 3-
3,5 hónapban, ami itt szezon megtöbbszöröződnek a feladatok. Ha több közterület-felügyelőt
veszünk fel, annak nincs értelme, mert azokat a közterület-felügyelőket, amik egyébként rengeteg-
rengeteg pénzbe kerülnek pluszban, erre a három, négy hónapra nem tudjuk felvenni. A rendőrség
létszáma is limitált, ráadásul mi a rendőrséget nem utasíthatjuk. A rendőrséggel van egy partneri
kapcsolat, azon belül van együttműködés normális, de az, hogy meg tudjuk növelni az utcán
jelenlévő biztonsági erőknek a számát, létszámát, ezért már egy régebbi gondolat, ami most
valósulna meg a nyáron kísérleti jelleggel, hogy civil biztonsági szolgálat teljesítene szolgálatot
ezeken a problémás helyeken kifejezetten a rendőrséggel és a közterület-felügyelettel együtt
járőrözve, együttműködve. Ez növeli a létszámot, és akkor ez az intézkedési és eljárási
lehetőségekre is választ ad. Önmagában nyilván egy civil biztonsági őrnek a lehetőségei össze
nem hasonlíthatók mondjuk egy közterület-felügyelőjéhez vagy egy rendőréhez, ezért együtt
fognak járőrözni és együtt fognak fellépni, együtt fognak segíteni. De a tömeget fogja növelni.
Bízom benne, hogy ez egy újabb olyan intézkedés, amivel sikerül valamilyen szinten kordában
tartani az egyre nagyobb Belső-Erzsébetvárosi problémákat. Voltak olyan kérdések, amire
szerintem Csomor vezérigazgató urat kérném meg, hogy válaszoljon, hogy pontosan miért az
ERVA csinálja ezt.”

Dr. Csomor Sándor az ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
„Ilyen jók vagyunk, úgy látszik, hogy ránk lehet bízni, de viccen kívül itt azért arról van szó,
bizonyára minden képviselő hallott már ilyenről, hogy pilot program. Szerintem ez az első év ez
ez lesz a civil járőrszolgálat vonatkozásában. Tényleg az a probléma, Polgármester úr nagyon
visszafogott és nem mondta el, hogy a Gozsdu udvart kinek köszönhetjük, a romkocsmákat kinek
köszönhetjük, és mi miatt van az, hogy az állampolgároknak gyakorlatilag a nyugalmát
valamilyen szinten biztosítani kell. Tehát és azon dolgozunk, hogy élhető legyen a kerület és nem
igazán, ezeket a folyamatokat már nagyon nehezen lehet kordában tartani, hogyha Londonban
hirdetések jelennek meg és az agglegény partikat már utazás szervezők már ide szervezik. Ezek
magántulajdonú ingatlanokban működnek, viszont az itt lakó emberek, a választópolgárok
tömkelegével küldik a leveleket és hatósági jogkörben, államigazgatási hatósági jogkörben pedig
a feltételeket teljesítik, akkor szinte lehetetlen ennek korlátot szabni. Más kerületek
vonatkozásában ennek abszolút van gyakorlata, meg lehet nézni a VIII. kerületet, az I. kerületet,
ahol civil biztonsági céget is megbíznak kiegészítő feladatokkal. Képviselő-testület
költségvetésében benne volt már, hogy egy ilyen bevetési központot – ennek is lehet nevezni –
alakítunk ki a Király utca 21. – Kazinczy utca sarkán, ahol lesz közterület-felügyelő, rendőr, éjjel
be lehet menni, az állampolgár tud panaszt tenni, lesz egy ilyen krízistakarító pár, aki kimegy, és
ha nagyon nagy a dzsuva, akkor feltakarítja, ezt már bizottsági ülésen elmondtam. És itt igazán
az idő rövidsége miatt bíztak meg minket azzal, hogy erre az évre, amennyi még van ebből a
szezonból, le kell folytatni az eljárást, annyira ezt oldjuk meg. Kérdésre is válaszolva
gyakorlatilag ez 20 főt jelent. Csak példaként mondanám, hogy a rendőrségtől mikor - ahova
minden képviselőt meghívtunk - hétvégén a Klauzál téri csarnok bulira rendeltek rendőröket és a
rendőrök óradíja, most nem akarok butaságot mondani, emlékezetem szerint 5000 Ft körüli
óradíjért jönnek ki tök hivatalosan a BRFK-tól. Itt pedig mi úgy kalkulálunk, hogy 1600 forintos
maximális óradíjjal tudunk kalkulálni. 20 főt jelent, megbíztunk egy szakértőt, az kiszámolta, meg
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vannak az utcák pontosan, egy diszpécser, aki a telefonnál van, egy aki éjszaka is fogadja az
ügyfeleket, és 18 fő lenne Belső-Erzsébetvárosban a rendfenntartás kiegészítésére. Ez tíz órával
számolva 1600FT/órával összesen ez naponta 320.000 forint. Négy és fél hónapra jön ki ez
gyakorlatilag 27 millió forintra. Ez ennyibe kerül maximum. Ennyit kérünk biztosítani rá. Ezzel
szeretnénk megpróbálni azt, hogy kordába tartsuk a kerületünket elözönlő hordákat. Ez a helyzet,
ezt örököltük, ezt kell most valamilyen szinten féken tartani. Úgyhogy nem tudom, hogy volt-e
még kérdés, én azt gondolom, hogy ezt meg fogjuk oldani, és örülnék neki, hogyha nem nekem
kellene csinálni, de ha ezzel bíznak meg, akkor meg fogjuk szervezni. Igazán a szervezés a mi
oldalunk. Megcsináljuk azt a helyiséget, felújítatjuk, és gyakorlatilag mi koordináljuk a
közterület-felügyeletet, a rendőrséget és gyakorlatilag a még ki nem választott biztonsági
szolgálatot.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Vezérigazgató úr válaszát. Megállapítom, a napirendhez módosító indítvány
nem érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
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 három képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általuk szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)

238/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Járőr tevékenység Belső-Erzsébetvárosban -
(11 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. úgy dönt, hogy az idegenforgalmi szezon időszakára – október hónap végéig - Belső-
Erzsébetváros területén az érintett kerületi lakosok nyugodt éjszakai pihenésének biztosítása
érdekében átfogó éjszakai civil járőrszolgálati ellenőrzés sorozatot kíván megvalósítani,
amelynek a lebonyolításával megbízza az ERVA NZrt.-t

2. felhatalmazza a Városüzemeltetési Bizottságot a jelen határozat 1. pontja szerinti bonyolítói
szerződés jóváhagyására.

3. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a feladat ellátásához szükséges bruttó 27.000.000
Ft-nak, azaz huszonhétmillió forintnak Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi
költségvetésében történő rendelkezésére állásáról.
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Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: azonnal

9. számú napirend:
Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet támogatása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a kilences számú napirendi pont: Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet
támogatása. Jómagam vagyok az előterjesztő. Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni.
Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, a napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován
képviselő úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm a szó. Megint nem leszek népszerű, merthogy én azt gondolom, hogy az
egészségügyet sem az Önkormányzatnak kell támogatnia. Tehát meg fogom szavazni, mert nyilván
VII. kerületi Erzsébetváros területén levő kórház és rendelőintézetet támogasson, ha nagy bajban
van, az Önkormányzat, de alapvetően nem ez a feladata. Tehát most a szülő és női beteg osztályt
támogatjuk, azt gondolom, hogy az egészségügyi kormányzatnak kell támogatnia vagy
működtetnie a kórházat, nem Erzsébetvárosnak hozzájárulnia. Tényleg azért vagyok bajban, mert
nyilván minden ilyet az ember szívesen támogat, de azt gondolom, mint ahogy a rendőrségnél is
elmondtam, ezek nem az Önkormányzat feladatai. És tényleg nem akarom itt a nagy politikát
nagyon hozni, de hát Magyarország jobban teljesít és akkor mégis az Önkormányzatnak kell a
rendőrséget kvázi finanszíroznia, hogy működjön, meg a területén levő kórházat is támogatnia?
Nekem ez furcsa, tehát ambivalens érzéseim vannak, de ettől még az gondolom, hogy meg fogom
szavazni. Köszönöm.”

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

Tímár László képviselő
„Köszönöm a szót. Most nehéz helyzetben vagyok Moldován úr, mert visszagondolva, ha az
egyházak támogatásáról volt szó, … Akkor, amikor ugye arról volt szó, hogy bicikli utak
egyáltalán, zöld környezet, akkor Ön pont azt hozta föl, hogy itt mennyivel rövidebb az élete egy
embernek, ezért mindent meg kell tenni. Nem tudom hová tenni Képviselő úr, hogy Ön most
valóban a lakóknak a közérzetét, egészségét szeretné javítani, vagy valami politikai célt szolgál a
felszólalása, és egyáltalán minden … Köszönöm szépen.”

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

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő-testület! Én magam az előterjesztést támogatom,
mert hiszen tudjuk, hogy az után, hogy a kormányzat úgy döntött itt Budapesten is támogatva,
hogy a kórházak, azok kerüljenek újra központosított finanszírozásba, azóta még inkább látjuk,
hogy hová vezet ez az út. Hogy manapság már egy … műtéthez szükséges laparoszcópiás tűfogó,
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ami egyébként tényleg nem olcsó, már az sem beszerezhető saját költségéből egy kórháznak. Vagy
akár egy vérnyomásmérő készülék, ami mindnyájan tudjuk, hogy azzal kezdenek jóformán egy
kórházi vizsgálatot, hogy megmérik a páciensnek a vérnyomását, de hogy még a bútorzat cseréjét
sem. Én azt gondolom, hogy ha tudunk és van rá forrásunk feltétlenül, én ezért fogom támogatni
az előterjesztést és ezért támogatom. De elgondolkodtató az, hogyha innen a kerületből sem, és
máshonnan sem, ahol Önkormányzatok kerületi forrásokat használnak állami finanszírozású
intézmények támogatására, nem jelzik ezt a problémát. Mert ez a szint, ez már tényleg nagyon
komoly problémát jelent. Tényleg nem arról szó, hogy hiányzik néhány százezer forint egy drága
röntgenkészülék megvásárlásához, vagy valami, amit úgy nem lehet hirtelen leakasztani és
valószínűleg a mikulás sem hozza el a hátizsákjában, de itt tényleg napi felszerelési tárgyakról
van szó és ez nagyon súlyos állapotot jelent. Köszönöm szépen a szót”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Szikszai Zsolt alpolgármester úrnak adom meg a szót.”

Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm Polgármester úr. Igazából Moldován képviselő úr megjegyzésére szeretnék reagálni.
Nagyon egyszerű, az Önkormányzatnak meg vannak a kötelező feladatai. Ha ezeket el tudja látni,
akkor ezen felül bármilyen nem kötelező feladatban támogathatja a kerületet, a kerületnek azokat
a részeit, amivel a kerületbe lakóknak az életminősége jobb lesz. Ez ugyan olyan, mint például a
civil szervezeteknek a támogatása sem kötelező feladat, ugyanakkor azt gondolom, hogy erről
szól ez az előterjesztés, ez sem egy kötelező feladat, de az Önkormányzatnak és ez a
gazdálkodásával összefügg, jól gazdálkodik, és plusz forrásai vannak, akkor igenis a kötelező
feladatok mellett azt kell nézni, hogy milyen egyébként törvényben nem leírt és nem kötelező
feladatokkal tudja az itt lakóknak az életminőségét javítani. Erről szól ez az előterjesztés. Abba
belemehetünk, hogy a kórházak finanszírozása .. de azt gondolom, hogy ez nem a mi hatáskörünk.
Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Napirend feletti vitát lezárom. Alpolgármester úr
gyakorlatilag válaszolt az összes felmerülő kérdésre. Én is csak ezt tudom mondani, hogy
Önkormányzatunk gazdálkodása olyan jó, hogy tudunk vállalni plusz feladatokat és ez fontos.
Oda próbáljuk meg tenni a forrásokat, ahol legnagyobb szükség van rá, ha a Péterfy Sándor
utcai Kórházból érkezik olyan kérelem, hogy tudunk-e nekik segíteni és lehetőség van rá, akkor
szerintem segítsünk. Ha máshonnan érkezik kérelem és máshova tudunk segíteni, akkor máshova
segítünk. A napirendhez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati
javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, 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 két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
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szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

239/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet támogatása -
(15 igen, 0 nem, 2 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 2.710.000 forint támogatást nyújt – az előterjesztés
szerinti alábbi tételek beszerzéséhez:

• 1 db bipoláris műtéti olló 180 000 Ft

• 1 db bipoláris műtéti fogó 330 000 Ft

• 2 db laparoscopos tűfogó 700 000 Ft

• 1 db ambuláns vérnyomásmérő készülék 400 000 Ft

• Szülőszobai bútorzat cseréje 1 100 000 Ft

- a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletében
meghatározott 7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű
céltartalékok előirányzata cím terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

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

10. számú napirend:
"Felelős Gazdi Program" I. ütemének módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a tízes számú napirendi pont: „Felelős Gazdi Program” I. ütemének módosítása.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési, valamint a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta. Mindkét bizottság
tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Dr. Kispál Tibornak adok
szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót Polgármester úr! Nagy örömmel hallottam, hogy az Önkormányzat
gazdálkodása fantasztikusan jó. Láttuk, hogy a bevételi főösszeg 12 milliárd forint, a kiadási
főösszeg az 19 milliárd forint és így számunkra érthetőbb volt, hogy a „Felelős Gazdi Program”-
ban azt mondják, hogy a chipek helyett inkább féregtelenítést támogassa a kerület. Polgármester
úr az előbbi hozzászólásában említette, hogy amiről tudnak az állatorvosok, illetve hát a
nyilvántartás, ugye az egy 5500-6000 eb itt a kerületben. Ennek a jelentős részéről egyébként
azért tudnak, mert ugye chipet kell ültetni a kutyába. Tehát én nagyon erősen azt javasolnám, ha
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már ilyen jó a költségvetés, szívesen a következő testülethez be is hozom előterjesztésben, hogy ne
vessük el a kutyachip alkalmazását, hiszen így tudunk arról, hogy egyáltalábavéve, akik elviszik
chipet beültetni, hogy mennyi kutya van, és tudunk arról is, hogy ki az, aki többek között ezt az
akciót kihasználta és a féregtelenítést amúgy egyébként kötelező módon meg is tette. Tehát
hogyha van egy jól működő nyilvántartási rendszerünk, akkor ne dobjuk ki a szemetes kosárba, és
ítéljük arra a helyzetet, hogy az a kutyatulajdonos, aki ebben a szituációban feloldva érzi magát,
utána esetleg a féregtelenítéssel már kevésbé foglalkozunk. A chipnek ugyanis nem csak az
adminisztráció az előnye, hanem az is a kutyatulajdonosok ugye ezt fölfogták, hogyha az állat, a
kedves állat eltűnik, akkor annak a megtalálásában a kutyachip nagyon sokat tud segíteni.
Köszönöm szépen.”

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

Moldován László képviselő
„Köszönöm. Nagyjából én is ezt akartam mondani, hogy sajnos nem adtam be módosítóként,
hogy én is azt támogatnám, ha mind a két programra adna pénzt az Önkormányzat, mert ez
tényleg önkormányzati feladat és ennek abszolút van értelme, hogy a felelős állattartásra nevelje
az erzsébetvárosi lakosokat. Tehát ezt mindenképpen támogatni fogom, de hiányérzetem van,
hogy a chip beültetést majd nem támogatjuk, merthogy mind a kettőre szükség van. Ha jól
emlékszem arra is kb. 3 millió forint lett előirányozva, tehát nyilván … a kerületi egyházak
kapnak 45 millió forintot, mikor semmi köze a kerületi egyházak működéséhez az
Önkormányzatnak, akkor minimum azt elvártam volna, vagy elvárnám, vagy támogatnám, ha
többet költenénk erre a felelős állattartásra. Tehát én támogatnám, ha következő alkalommal a
chipprogramot is tovább tudnánk támogatni. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Napirend fölötti vitát lezárom. Tisztelt Képviselő urak, ugye Önöknek olyan
nagyon nem jutott eszébe semmilyen ebes támogatás, tehát a chipet is mi hoztuk be a köztudatba
és mi fogadtattuk el, mi kértük Önöket, hogy fogadják el. A főállatorvossal történt konzultáció, ez
benne van egyébként az előterjesztésben, a főállatorvossal történt konzultáció során döntöttünk
úgy, miután azt mondták, hogy egészségügyi szempontból ez a fontosabb, hogy inkább ezt
támogassuk, de örülök neki, hogy Önök is támogatják, támogatni fogják, és persze az elől sem
zárkózunk el, ha bármilyen fajta más támogatási formát majd ki fognak találni, mert nyilván ki
fognak. A napirendhez mindezek ellenére módosító indítványt Önök sem nyújtottak be, mint
ahogy senki más. Így szavazásra tehetem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
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 két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
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szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

240/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- "Felelős Gazdi Program" I. ütemének módosítása -
(12 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
125/2014. (IV. 29.) határozatával – a kerületi eb tulajdonosok részére – jóváhagyott „Felelős
Gazdi Program” I. ütemét akként módosítja, hogy – közegészségügyi és köztisztasági
szempontok elsődlegességére tekintettel - az ebek transzponderrel történő megjelölése helyett a
háromhavi féregtelenítést támogatja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

11. számú napirend:
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okirat, SZMSZ és
Városligeti Bölcsőde Szakmai program módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a tizenegyes számú napirendi pontra: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központ Alapító Okirat, SZMSZ és Városligeti Bölcsőde Szakmai program módosítása. Az
előterjesztést előterjesztőként szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend
fölötti vitát megnyitom. Gergely képviselő úrnak adom meg a szót.”

Gergely József képviselő
„Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester úr! Amikor Ön még képviselő volt, tehát 2010 előtt, ez
a kutyachip program már akkor el lett fogadva. Lehet, hogy azért nem emlékszik rá, mert nem
támogatta, ezt nem tudom kívülről megmondani. De szóval ez nem most lett kitalálva, hanem …”

Vattamány Zsolt polgármester
„A napirend vitáját lezárom, és ha ide nem vágó kérdés, azért természetesen válaszolok. Igen a
kutyachip program valóban elindult, de az Önkormányzat, hogy – ha idefigyel Képviselő úr, meg
fogja látni, hogy nem volt igaza – hiszen azt az Önkormányzat akkor nem fogadta el, hogy az
Önkormányzat állja ennek a költségeit. Ennek a költségei mai napig ugye a lakókra vannak
hárítva, erre vonatkozó javaslatot Önök soha nem adtak be. Köszönöm szépen. Akkor miután az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra tesszük fel a határozati
javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 13 igen 0 nem 1 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 két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

241/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okirat, SZMSZ és
Városligeti Bölcsőde Szakmai program módosítása -
(13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító okiratának
módosítását, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, a Szervezeti és Működési
Szabályzatát valamint a Városligeti bölcsőde szakmai programját az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, a
Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar
Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül történő megküldéséről.

Felelős:       Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:    azonnal

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okirata a jegyzőkönyv 7.
számú melléklete.
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Szervezeti- és Működési Szabályzata
a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.
A Városligeti bölcsőde szakmai programja a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.

12. számú napirend:
Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a tizenkettes számú napirendi pontra: Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító
Okiratának és SZMSZ-nek módosítása. Előterjesztőként az előterjesztést szóban kiegészíteni nem
kívánom. Az előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom. Gergely képviselő úrnak adom meg a
szót.”

Gergely József képviselő
„Köszönöm. A Közterület-felügyelet alapító okirat módosításába beleírták azt, hogy az



41 / 77

intézményvezetőnek sok egyéb mellett szakvizsgával kell rendelkezni, de ez alól mentesíthető is.
Ezt annyira komolyan gondolták, hogy a három napirendi ponttal később lévő kiírásban már nem
is szerepel ez a követelmény, tehát az embernek az az érzése, hogy tudják már azt, hogy ki lesz a
következő és erre utal az is egyébként, hogy a pályázatot elbíráló bizottság az a három bizottsági
elnökből fog állni, hogy nehogy véletlenül a Képviselő-testület belelásson abba, hogy milyen
pályázatok voltak. Szóval javaslom azt, hogy egy rendes pályázatot írjanak ki és akkor nem kell
ilyen megengedő feltételeket beletenni az alapító okiratba. Ami meg az SZMSZ-t illeti, ott van egy
rész arról, hogy a nyilatkozat a tömeg tájékoztatás részére. Szerintem legalább 15 évvel
elmaradtak a korhoz képest, amikor ezt a megfogalmazást leírták, érdemes lenne újragondolni.
Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a hozzászólást, napirend fölötti vitát lezárom. Megállapítom, 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 17 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 10 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 hat képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

242/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása -
(10 igen, 0 nem, 7 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában
lévő, természetben a Budapest VII. kerület, Damjanich utca 4., 33520 helyrajzi szám alatt
található nem lakás céljára szolgáló helyiséget az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet részére a
térfigyelő központ telephelyeként térítésmentesen használatba adja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. Vattamány Zsolt jelzi, hogy
igennel szavazott. A Képviselő-testület a 2. számú határozatot 10 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 négy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

243/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása -
(10 igen, 2 nem, 5 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet engedélyezett álláshelyeinek számát 92
álláshelyben határozza meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 10 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 négy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általul
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

244/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása -
(10 igen, 2 nem, 5 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet
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szerinti tartalommal, 2014. június 18. hatálybalépéssel elfogadja, és hatályon kívül helyezi a
15/2014. (II.10.) számú határozattal korábban elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 10 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 négy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általu
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

245/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása -
(10 igen, 2 nem, 5 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okirat módosítást, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül
történő megküldéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti- és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 10.
számú melléklete.
Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okirata a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.

13. számú napirend:
A bölcsődék nyári nyitva tartásáról szóló 39/2014. (II. 10.) számú képviselő-testületi
határozat módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
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„Áttérünk a tizenhármas napirendi pontra: A bölcsődék nyári nyitva tartásáról szóló korábbi
határozatunk módosítása. 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 híján lezárom.
Megállapítom, 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 16 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 két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
246/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A bölcsődék nyári nyitva tartásáról szóló 39/2014. (II. 10.) számú képviselő-testületi
határozat módosítása -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
39/2014. (II.10.) határozatát – melyben az önkormányzat fenntartásában lévő bölcsődék nyári
zárva tartását határozta meg - az alábbiak szerint módosítja:
 Lövölde Bölcsőde valamint a Klauzál Bölcsőde 2014. július 7 - augusztus 1.;
 Dob Bölcsőde 2014. augusztus 4 - augusztus 29.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

14. számú napirend:
Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, a Klauzál téri Csarnok rekonstrukciójával
kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a tizennégyes számú napirendi pontra: Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, a
Klauzál téri Csarnok rekonstrukciójával kapcsolatos döntések Benedek Zsolt bizottsági elnök úr
előterjesztésében. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni?”

Benedek Zsolt bizottsági elnök
„Nem kívánok, köszönöm, Polgármester úr!”

Vattamány Zsolt polgármester
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„Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Gergely képviselő úrnak adom meg a
szót.”

Gergely József képviselő
„Azt akartam mondani, hogy örömmel látom, hogy Szikszai alpolgármester úr itt van, de közben
kiment. Szóval meglepő dolog, hogy ingatlanhasznosítási ügyet kiadja albérletbe, de biztosan
bizottsági elnök úr is meg tudja csinálni. Néhány konkrét dologra kitérve: Klauzál téri csarnok.
Ugye ott a kiviteleztetési pályáztatás zajlik, és nagyon érdekes dolog, hogy azt a pályázót
javasolják befutónak, aki 60 millió forinttal drágább ajánlatot tett, és aki 2 hónappal több
kivitelezési időre vállalt. Persze ugye könnyű a dolog, mert berakták a FIDESZ objektív értékelést
és van benne egy olyan pont, amivel ugye ezeket a kézzelfogható közpénztakarékos megoldásokat
figyelmen kívül lehet hagyni, és akkor majd a másik jobb felkiáltással azt kihozni, ami drágább és
hosszabb ideig tart. Másik dolog, amiről beszélni szeretnék a Thököly út 24. Ugye most az a
javaslat, hogy tegyenek oda egy liftet a mozgássérülteknek, ez egyébként nagyon helyes dolog, ezt
a civilek is javasolták, de a civilek elmondtak még jó néhány olyan problémát, ami kétségessé
teszi, hogy ez a hely egyébként alkalmas az ő részükre. Továbbá az Önkormányzat részéről ugye
az ERVA vezérigazgatója volt a tárgyalópartnerük, aki nem tett semmilyen konkrét választ azokra
a kérdésekre, amik a majdani ingatlannak a beosztásával, használatával függenek össze. Tehát az
a javaslatom, hogy addig, amíg nem tisztázták egy kompetens személy közreműködésével, addig
ne dobjunk bele még pénzt. Köszönöm.”

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

Moldován László képviselő
„Köszönöm. Bennem is ez merült föl, hogy átgondolandónak tartanám, hogy most egy plusz
költség a lift, meg úgy egyébként is át kéne gondolni, hogy biztos ez a megfelelő hely a civil
szervezetek számára, mikor elég sok üres ingatlan van Erzsébetvárosban. Tehát én támogatnám,
ha ezt újra átgondolná az Önkormányzat. Egyrészt. Másrészt pedig itt a 12. pontnál látom az
előterjesztést és azt tartalmazza az előterjesztés, tehát értem, hogy 73 milliót követel a peres fél,
89 milliót és azt is értem, hogy fenntartja az ajánlatát, illetve fenntartja azt az álláspontját az
Önkormányzat, hogy továbbra is, ha peren kívüli megegyezés születik, akkor is fenntartja ezt a 89
milliós követelését. De hogy ezt én nem látom a határozati javaslatokba leírva. Tehát jobbnak
tartanám, ha határozati javaslatban is ez megjelenne és döntene a Képviselő-testület, merthogy
itt az előterjesztésben egy mondatban erről tudomást szerezhettünk, de hát a határozati
javaslatban ez nincsen konkrétan nevesítve. Köszönöm.”

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

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót Polgármester úr! Volnának kérdéseim. Verseny utca 22-24. kiürítéséről
szól az előterjesztés, kérdésem az, hogy hogyan oldódik majd meg ennek az épületnek, hiszen nem
szól, semmilyen intézkedés nem céloz arra, ennek az épületnek … majdani őrzés védelméről. Ez a
társaság ez a Concerto Tervező és Tanácsadó Kft-vel kötött bármilyen megállapodás tartalmaz-e
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ilyet? Tehát hirtelen előjött ez a téma, nagy hirtelenséggel maga az előterjesztés is ilyen, tehát
kérdezem, hogy ennek itt mi a célja, kik fogják hogyan megóvni ezt az ingatlant. Hatos
előterjesztés foglalkozik azzal a javaslattal, hogy az önkormányzati lakásbérlők által felhalmozott
bérleti díjhátrálék egyszeri elengedése. Nagyon klassz dolog, önmagában ez támogatandó. De
mindannyian tudjuk és ezt Önök is pontosan így tudják, nem tudom, miért nem tesznek Önök akár
a kormányzatuk felé az ügyben, hogy nem egyszer-egyszer kell halat adni az éhezőnek, hanem
meg kell tanítani halászni. Tehát az, hogy elengedjük a bértartozását, az pillanatnyi megoldás,
ezt támogatandó, ez számomra sem rossz, de nem tesznek évek óta semmi, hanem ezzel szemben
történt egy brutális lakbéremelés. Ne csodálkozzunk azon, hogy a nehézsorsú családoknak a
helyzete az tovább fog romlani és egyszeri alkalommal ez nagyon klassz dolog, de nem változik
meg a helyzetük, mert ettől nem lett munkájuk, ettől nem lett havi bevételük, vagy az nem
növekedett meg. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Stummer János képviselő ügyendi kérdés? Megadom a szót.”

Stummer János képviselő
„Köszönöm szépen, ügyrendi lenne. Javaslom tisztelt Polgármester úrnak a 9. határozati
javaslatnak a napirendről történő levételét, illetve azt, hogy további megfontolásra kerüljön ismét
a tárgyalóasztalhoz ez a kérdés. Itt az Elektrotechnikai Múzeum környékéről van szó ebben a
határozati javaslatban. Az előterjesztés szerint a Neobruk Kft. 2,6 millió forint megfizetése
ellenében lehetőséget kap arra, hogy az udvaron a továbbiakban vendéglátó ipari tevékenységet
folytasson. Tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen már szóba került az, feltettem ezt a kérdést az
előterjesztőnek, hogy mi indokolja ennek a vendéglátó ipari egységnek a működtetését vagy
beindítását? Erre azt a választ kaptam, hogy az Elektrotechnikai Múzeumnak igen alacsony a
látogatottsága. Én azt szeretném tisztelettel javasolni, hogyha és amennyiben a városvezetés
valóban komolyan gondolja azt, hogy nem feltétlenül van már több vendéglátó ipari egységre
szükség Belső-Erzsébetvárosban, akkor a következő körben inkább úgy hozzuk be ezt az
előterjesztést, hogyha valóban ez az egyetlen érv, már az Elektrotechnikai Múzeum
nyitvatartásának, vagy látogatottságának ügye, akkor ennek a vendéglátó ipari egységnek a
nyitvatartási idejét a Múzeum nyitvatartási idejéhez igazítsuk. Nagyon szépen köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Rendben, ügyrendi javaslat hangzott el, akkor erről szavaztatni kell. Kérdezem az előterjesztőt,
hogy legalább egy mondat erejéig jelezze, hogy egyetért-e Stummer János javaslatával vagy
nem?”

Benedek Zsolt bizottsági elnök
„Nem.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Tehát Stummer Jánosnak az a javaslata, hogy a 9. pontról most ne szavazzunk, erre lehetőség
van, hiszen a szavazás menetét érinti, ez a szavazás metódusát érintené, hogy a 9-ről nem
szavazunk. Ez volt a javaslat Képviselő úr részéről. Előterjesztő Benedek úr nem támogatja,
szavazni viszont ezt fel kell tenni. Úgyhogy kérem szavazzunk Stummer János képviselő úr
ügyrendi javaslatáról.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. Ripka András jelzi, hogy
nemmel szavazott. A Képviselő-testület az ügyrendi javaslatot 5 igen 9 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
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.)

247/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ügyrendi javaslatról -
(5 igen, 9 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
fogadja el Stummer János képviselő ügyrendi indítványát, mely szerint a napirend pont 9. számú
határozati javaslatát vonja vissza az előterjesztő, arról ne szavazzanak.
Vattamány Zsolt polgármester
„A vita viszont folytatódik tovább, tehát ha valaki még szeretne hozzászólni, akkor azt megteheti.
Szikszai alpolgármester úrnak adom meg a szót.”

Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm a szót Polgármester úr. Az Elektrotechnikai Múzeummal kapcsolatban, vagyis inkább
azt mondanám a Kazinczy 21. számmal kapcsolatban itt különbséget kell tenni. Itt van az
Elektrotechnikai Múzeum és van külön a hátsó épület. Mind a kettőnek az utcaszakaszt is érintette
a kultúra utcája projekt, mind a kettő felújításra kerül. Az Elektrotechnikai Múzeumnak meg a
hátsó épületnek is a tulajdonjoga az Önkormányzaté, az Elektrotechnikai Múzeumnak hosszan
tartó tartós bérlete van tehát múzeum funkcióra. A hátsó épületre viszont maga az a projekt, ami
megkötésre került 2009-ben vagy 2010-ben, nem 2010. május elsején, valahogy így írták alá a
szerződést. Ugye itt arról szólt, hogy ez a hátsó épület, ami régen egy trafóházként üzemelt, az
felújításra került. Ugyanakkor a felújításban a kiíró is úgy fogalmazott, hogy itt kulturális célú
részek vannak, viszont már az eredetileg kiírt pályázó sem … kifejezetten csak kulturális célú
tevékenységet csinál, vagy lehet, akkor, hogyha az Önkormányzat … tudják vállalni, hogy
kifejezetten … Itt ugye nem erről van szó, hanem pályáztatásra lesz tényleg kiírva és felújításra
kerül mindegyik szint. A fölső két szinten van nonprofit jellegű tevékenység, az alsó részen pedig
… profit jellegű tevékenység van. Ugyanakkor ezt a kiíró Pro Regio sem igazán jól írta körbe. A
lényeg az, hogy nonprofit jelleggel nem fogja vállalni senki, aki ezt üzemelteti és ugye maga az
előterjesztésbe az lett kiszámolva a támogatás költségéhez képest, hogyha ez levonásra kerül - …
el lett a tegnapi bizottsági ülésen magyarázva – akkor ennyivel kevesebb az a támogatási szorzó,
amit a pályázó, azaz Önkormányzat megkap. De mivel ezt megkaptuk, ezért … visszafizeti, de
nem az Önkormányzat fizeti ez ki, hanem a bérlő, aki bérli és felújításra vállalta ezt az egész az
Elektrotechnikai Múzeumnak a hátsó részét. Azért mondom, hogy válasszuk külön. Az
Elektrotechnikai Múzeum az ott a bejárati rész, azt az Elektrotechnikai Múzeum üzemelteti, ami
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meg minisztériumi hatáskör alatt van. Ezt csak azért mondtam, hogy tisztábban lássunk ebben az
ügyben, vagyis a Képviselő-testület is. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Alpolgármester úrnak a hozzászólását. A napirend vitáját lezárom.
Megállapítom az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés 12 db
határozati javaslatból áll. Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű
többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 13 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

248/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, a Klauzál téri Csarnok rekonstrukciójával
kapcsolatos döntések -
(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest VII. kerület Verseny u. 26. szám
alatti 32933/A hrsz.-on nyilvántartott lakóépület társasházzá történő alapításához hozzájárul, és
felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy a Budapest VII. kerület Verseny
u. 26. szám alatti 32933/A hrsz.-on nyilvántartott lakóépület társasházzá történő alapításához
szükséges tulajdonosi döntéseket – ideértve a szükséges okiratok jóváhagyását - hozza meg.

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza az ERVA NZrt.-t, hogy a Budapest VII. kerület Verseny u. 26. szám alatti
32933/A hrsz.-on nyilvántartott lakóépület társasházzá alapítása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg, ideértve a szükséges okiratok elkészítését, és azok illetékes hatóságok
részére történő benyújtását.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014.október 31.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

249/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, a Klauzál téri Csarnok rekonstrukciójával
kapcsolatos döntések -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, a 100%-os tulajdonát
képező, Budapest VII. kerület Kis Diófa u. 4. sz. alatti 34451 hrsz-ú üres telket közösségi kert
céljára hasznosítja.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a telek hasznosítása érdekében történő kiürítési munkálatait
az ERVA NZrt. végezze el.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a teleknek a
hasznosítás érdekében történő kiürítése tárgyában az ERVA NZrt.-vel kötendő szerződés és a
Kortárs Építészeti Központtal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014.július 31.

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 12 igen 0 nem 3 tartózkodással elfogadta.

250/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, a Klauzál téri Csarnok rekonstrukciójával
kapcsolatos döntések -
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező a Budapest VII. kerület Verseny u. 22-24.
szám alatti lakóépületet – a lakóépületben lévő lakások bérlőinek lakáscsere útján történő
kihelyezésével – kiüríti.

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza az ERVA NZrt-t., hogy a Budapest VII. kerület Verseny u. 22-24. szám alatti
lakóépület kiürítéséhez szükséges intézkedéseket - ideértve a lakóépületben lévő lakások
bérlőivel a kihelyezésükről folytatandó egyeztetések lefolytatását is - tegye meg.

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felkéri az ERVA NZrt-t., hogy a Budapest VII. kerület Verseny u. 22-24. szám alatti
lakóépület hasznosítási koncepcióját dolgozza ki, és terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 1. és 2. pont: 2014. december 31.
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3. pont : 2014. október 31.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 4. 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.)

251/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, a Klauzál téri Csarnok rekonstrukciójával
kapcsolatos döntések -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Fővárosi Törvényszék előtt 28.P.22.115/2012. számon folyamatban lévő peres eljárás
megszüntetéséhez perköltségigény érvényesítése nélkül hozzájárul abban az esetben, amennyiben
a pertől valamennyi felperes eláll.

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.)

252/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, a Klauzál téri Csarnok rekonstrukciójával
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kapcsolatos döntések -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Önkormányzat és az ERVA NZrt. között 2010. április 30. napján létrejött Megbízási szerződés
alapján bruttó 550.000.-Ft értékben megbízza az ERVA NZrt.-t Budapest VII. kerület, Akácfa u.
43. szám alatti, 34331/0/A/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 29,65 m2 alapterületű nem lakás
céljára szolgáló helyiség felújításával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy az e
tárgyban a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA NZrt.
között kötendő bonyolítói szerződést és annak a későbbiekben szükséges esetleges módosításait
jóváhagyja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 6. számú határozati javaslatot, itt az elfogadáshoz minősített
szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 6. számú
határozatot 14 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

253/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, a Klauzál téri Csarnok rekonstrukciójával
kapcsolatos döntések -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
azon önkormányzati lakásbérlők részére, akik életkörülményeik nekik fel nem róható romlása
következtében halmozták fel lakbér és különszolgáltatások díja jogcímén fennálló tartozásukat az
Önkormányzat felé, legfeljebb és összesen bruttó 300.000,- Ft összegben a tartozását elengedi a
2. pontban meghatározottaknak megfelelően.
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az 1. pontban meghatározott tartozás elengedés, mint egyszeri adósságkonszolidáció részletes
feltételeinek kidolgozására felkéri az ERVA NZrt.-t, és felhatalmazza a Képviselő-testület
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságát a feltételrendszer és a pályázati felhívás elfogadására,
valamint a pályázatok elbírálására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 1. pont: 2014. október 31.

2. pont: a pályázati feltételek elfogadása: 2014. július 31.
a pályázatok elbírálása: 2014. szeptember 15.
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Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 7. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 7. számú
határozatot 13 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.

254/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, a Klauzál téri Csarnok rekonstrukciójával
kapcsolatos döntések -
(13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2014. Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó egyéb döntések tárgyában hozott
809/2013.(XII.12.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„809/2013. (XII.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014. évi Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó egyes döntések -

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, a 2014. évi Holokauszt Emlékévnek Erzsébetvároshoz kapcsolódó eseményeihez
kapcsolódó előkészítő, szervező, végrehajtási feladatok ellátásával megbízza az EVIKVÁR
Erzsébetvárosi Vagyon-és Ingatlankezelő Városgondnoksági Korlátolt Felelősségű
Társaságot (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., cg.: 01-09-974169), azzal, hogy a megbízás
teljesítésében a 100%-os tulajdonában álló ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati
Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (új cégnév bejegyzés alatt, székhely: 1071 Budapest,
Damjanich u. 12., cg.: 01-10-043258) közreműködőként vegyen részt.

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, a holokauszt-emlékévhez kapcsolódó Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKVÁR
Kft. illetve az ERVA Nonprofit Zrt. közötti háromoldalú megállapodás szövegszerű
elfogadására, és a későbbiekben esetlegesen szükségessé váló módosítására felhatalmazza
a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2015. január 31.”

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 8. számú
határozatot 10 igen 3 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.)

255/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, a Klauzál téri Csarnok rekonstrukciójával
kapcsolatos döntések -
(10 igen, 3 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 742/2013. (X.31.) számú határozatának 5. pontját – a határozat 1-4. pontjainak
változatlanul hagyása mellett - az alábbiak szerint módosítja:

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
31.200.000,- 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, és a későbbiekben esetlegesen szükségessé váló módosításait
hagyja jóvá.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. december 31.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 9. számú javaslatot, elfogadásához szintén minősített többség szükséges,
kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 9. számú
határozatot 12 igen 2 nem 2 tartózkodással elfogadta.

256/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, a Klauzál téri Csarnok rekonstrukciójával
kapcsolatos döntések -
(12 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a „Kultúra utcája” Budapest, Főváros VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő
rehabilitációja elnevezésű, KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 jelű projekttel kapcsolatban az
örökségvédelem és a gazdasági funkció szétválasztására vonatkozóan támogatási
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szerződésmódosítás kerüljön benyújtásra a Kazinczy u. 21. sz. projektelem udvarával
összefüggésben, és felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a visszafizetendő
pontos összeg ismeretében a támogatási szerződés módosítás jóváhagyására.

2.
Legkésőbb az Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság jelen határozat 1. pontja szerinti
döntésének meghozatala időpontjáig a Neongroup Kft.-nek /székhelye: 1061 Budapest, Zsolt u.
9.; cégjegyzékszáma: cg.: 01-09-999166; adóazonosító száma: 24273688-2-41/ kötelezettséget
kell vállalnia arra, hogy az általa keret megállapodás alapján használt, természetben a Bp. Főv.
VII. ker. Kazinczy u. 21. szám alatt található ingatlan udvara egy részének a használatáért 2014.
évben azzal az összeggel magasabb mértékű használati díjat fizet meg Erzsébetváros
Önkormányzata részére, amelyet az Önkormányzatnak a jelen határozat 1. pontja szerinti
támogatási szerződés módosítása okán vissza kell fizetnie.
A díj többlet 50 %-át egy összegben, előre, a fennmaradó részét pedig egyenlő részletekben a
havonta esedékes használati díjjal egyidejűleg fizeti meg a Neongroup Kft. az Önkormányzat
részére.

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés módosításhoz szükséges intézkedések
megtételére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 10. számú
határozatot 12 igen 0 nem 4 tartózkodással elfogadta.

257/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, a Klauzál téri Csarnok rekonstrukciójával
kapcsolatos döntések -
(12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)

1.
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 Önkormányzat és az
EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft.-vel 2012. szeptember 1.
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napján kötött és 2014. február 20. napján módosított „Vagyongazdálkodási feladat-ellátási
szerződés épületgondnoksági feladatok ellátására” című szerződés módosításával kapcsolatos
döntési jogkört a jelen határozat 2. pontja szerinti döntések meghozatala vonatkozásában
magához vonja.

2.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jelen határozat 1. pontjában részletesen körülírt szerződés
kerüljön módosításra oly módon, hogy az EVIKINT Kft. által ellátandó feladatok közé kerüljön
felvételre az Erzsébetváros Önkormányzata óvodái épületgondnoksági feladatainak ellátása.

A szerződés módosítást a Képviselő-testület 287/2012. (V.18.) számú határozatában kapott
felhatalmazás alapján a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság hagyja jóvá.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 11. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges,
kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 11. számú
határozatot 9 igen 1 nem 4 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.)

258/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, a Klauzál téri Csarnok rekonstrukciójával
kapcsolatos döntések -
(9 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 72/2014.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozattal módosított 414/2013. (VI. 26.)
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Budapest Főváros VII, kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az életveszélyesnek minősített tetőszerkezetre és műszaki állapotra tekintettel a Budapest
VII. ker. Akácfa utcai- Klauzál téri vásárcsarnok felújítását, rekonstrukcióját 2014-2015. években
elvégezteti.
A kivitelezés várható megkezdése: 2014. június 23. Várható nyitás: 2015. június 15. A beruházás
összértéke: 1.850.000.000,- Ft+ÁFA.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2014. évi és 2015. évi költségvetésében biztosítja a természetben a Budapest Főváros VII. kerület
Akácfa utca 42-48. (Klauzál tér 11.) szám alatt található, Klauzál téri vásárcsarnok
rekonstrukciójához szükséges pénzügyi fedezetet legfeljebb 1.850.000.000,- Ft + ÁFA összegben.
A Képviselő testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a szükséges pénzügyi fedezetnek
Erzsébetváros Önkormányzata 2014. és 2015. évi költségvetésében történő rendelkezésre
állásáról a következők szerint: 2014. évi költségvetésben 850.000.000,-Ft + ÁFA, a 2015. évi
költségvetésben 950.000.000,-Ft + ÁFA.
Beruházó: Budapest Főváros VII, kerület Erzsébetváros Önkormányzata.
Bonyolító: ERVA Zrt.”

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a belterület 34306/2 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 1072 Budapest, Akácfa utca
42-48. szám alatt található Vásárcsarnok rekonstrukcióját követően az Önkormányzat
tulajdonában maradó részét, azaz tervezetten 5716/7210 eszmei tulajdoni hányadot az
Önkormányzat 10 évig kizárólag bérbeadás útján hasznosítja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2015. június 15.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 12. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges,
kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 12. számú
határozatot 13 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.

259/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, a Klauzál téri Csarnok rekonstrukciójával
kapcsolatos döntések -
(13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Engeokom Hungary Kft. "f.a." részére az alábbi konjunktív feltételeket tartalmazó
egyezségi ajánlatot teszi, azzal, hogy az egyezségi ajánlat nem tekinthető az Engeokom Hungary
Kft. "f.a." követelése elismerésének sem részben, sem egészben:
a) Az Önkormányzat vállalja, hogy megfizet mindösszesen bruttó 23.731.700,- Ft összeget (a
továbbiakban: Egyezségi összeg) kártérítés jogcímén az Engeokom Hungary Kft. "f.a."
részére;

b) Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egyezségi összeget a Budapest VII. kerület Dohány u. 31.
szám (34544/1 hrsz.) alatti ingatlan értékesítése során befolyó vételárból fizeti meg.

c) Egyezség esetén az Engeokom Hungary Kft. „f.a.” nyilatkozik, hogy az Önkormányzattal
szemben további igényt nem érvényesít, és

d) Egyezségi ajánlati kötöttség az egyezségi ajánlat kézhezvételét követő: 60 nap. Budapest
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Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot az Engeokom Hungary Kft. „f.a.”-
val kötendő egyezségi megállapodás jóváhagyására.

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest VII. kerület Dohány u. 31. szám (34544/1 hrsz.) alatti, a tulajdoni lap szerint
„kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlant nyilvános versenyeztetési eljárás útján értékesíti,
azzal a feltétellel, hogy az 1. pont szerinti egyezséget az Önkormányzat és az Engeokom Kft.
„f.a.” megkötötte.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan
irányárát 285.500.000,- Ft összegben határozza meg. A Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a pályázati felhívás elkészítése
és eredményes pályázatok esetén lényeges bírálati szempontként kell figyelembe venni az ajánlati
árat, a pályázó(k) által megvalósítani kívánt funkciót és a pályázó(k) által vállalt beépítési
határidőt.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a versenyezetési felhívás
elfogadására, valamint a versenyeztetési eljárás eredményének elfogadására.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felkéri az ERVA NZrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 1. pont: 2014. június 30.

2. pont: 2014. december 31.

15. számú napirend:
Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet vezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a tizenötös számú napirendi pontra: Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet vezetői
pályázatának kiírása. Előterjesztő jómagam vagyok, az előterjesztést szóban nem kívánom
kiegészíteni. Az előterjesztést tárgyalta a Városüzemeltetési Bizottság, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován László képviselő úrnak adom
meg a szót, aki egytized másodperccel megelőzte most Gergely József képviselő urat.”

Moldován László képviselő
„Végre sikerült. Én arra lennék kíváncsi, hogyha erről lehet tudni valamit, hogy a Közterület-
felügyelet vezetője az miért adta vissza a mandátumát egyrészt. Másrészt pedig itt már szó volt
erről a bizottságról, amit ideiglenes bizottságot felállítottak, hogy elbírálja a pályázatokat.
Természetesen idézőjelben természetesen ellenzéki képviselő nem került be, úgyhogy ezt nem
fogom támogatni az biztos.”
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Vattamány Zsolt polgármester
„Gergely képviselő úrnak adom meg a szót.”

Gergely József képviselő
„Köszönöm. A 12. napirendnél nem kaptam választ, azt mondták, hogy kérdés nem hangzott el,
akkor most megkérdezem még egyszer. Miért van eleve mentesítve a szakvizsga alól a leendő
pályázó, amikor pályázattal ilyen szakembert jó néhányat lehet találni? Köszönöm.”

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

Ripka András képviselő
„Köszönöm Polgármester úr! Én csak Moldován Lászlónak szeretnék annyit mondani, hogy
gondolom, látta az előterjesztést, amikor kiküldésre került, tehát nyugodtan adhatott volna be egy
módosító indítványt a bizottság összetételével kapcsolatban, és általában nyitottak szoktunk lenni
az ilyen kérdésekben. Legközelebb bártan tegye meg. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönjük szépen, több hozzászólás jelzése nem történt meg, úgyhogy a napirend vitáját
lezárom. Szerintem nagyon fontos itt elmondani azt, hogy Pendli Zoltán éveken keresztül nagyon
tisztességesen és nagyon felkészülten vezette a Közterület-felügyeletet. Egy nagyon nehéz
helyzetben lévő Közterület-felügyeletet vett át, amely az Ő vezetése alatt új székházat kapott,
megerősödött, többszörösére emelkedett létszám, új szerkezeti struktúra, új SZMSZ és most már
ugye egy átadott, új térfigyelő rendszer is az Ő nevéhez fűződik. Tehát én azt gondolom, hogy
fontos, hogy itt elmondjuk, hogy Pendli Zoltánnak az elmúlt évek munkájáért mindenféleképpen
ez az Önkormányzat köszönettel tartozik. Gergely képviselő úr kérdésére pedig Jegyző úr fog
válaszolni néhány mondatban.”

Dr. Gotthard Gábor jegyző
„Köszönöm a szót Elnök úr! Nem mentesül semmiféle szakvizsga alól, azért van benne az Alapító
Okiratban a jogszabály szövege. Tehát a jogszabály írja elő, hogy kell rendelkeznie szakvizsgával,
illetőleg, ha elkezdte, akkor adni kell neki időt arra, hogy befejezze a szakvizsgához szükséges
tanulmányokat, mármint a szakvizsga letételéhez szükséges tanulmányt. Erről szól ez a felmentés,
ez a jogszabály szövege, nem is pályázhat olyan, aki vagy nem rendelkezik szakvizsgával, vagy
pedig ezt nem kezdte el. És azért vettük ki a pályázati felhívásból, mert ez egy alapfeltétel. Ezért
nem tettük bele, így van. Még egyszer mondom, nem mentesül a szakvizsga alól, hiszen ez
jogszabály által előírt kötelezettség. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Jegyző úr válaszát. Előterjesztőként az előterjesztéshez magam nyújtottam be
módosító indítványt, melyet befogadok, így az indokolni nem szükséges, szavazni viszont kell róla.
Így szavazásra teszem fel a befogadott módosító indítványt, elfogadásához minősített többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 11 igen 1 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 két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

260/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(11 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által a „Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet
vezetői pályázatának kiírása” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak
szerint:

Vattamány Zsolt:
„A határozati javaslat 3. 4. és 5 pontja az alábbiak szerint egészül ki:

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálásának
előkészítésére létrehozott ideiglenes bizottságba Wencz Miklóst elnöknek megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálásának
előkészítésére létrehozott ideiglenes bizottságba Tímár Lászlót tagnak megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

5.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálásának
előkészítésére létrehozott ideiglenes bizottságba Benedek Zsoltot tagnak megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

Vattamány Zsolt polgármester
„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 11 igen 1 nem 3 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.)

261/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet vezetői pályázatának kiírása -
(11 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet igazgatói állásának betöltésére pályázatot ír ki az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati
kiírásnak a www.kozigallas.hu weboldalon, egy országos napilapban, valamint Erzsébetváros
honlapján történő megjelentetéséről.

Felelős: dr. Gotthard Gábor jegyző
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Így szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, melynek elfogadásához minősített többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 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 egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

262/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet vezetői pályázatának kiírása -
(11 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálásának
előkészítésére 3 tagú ideiglenes bizottságot hoz létre. Az ideiglenes bizottság feladata a
beérkezett pályázatok áttekintése abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok,
valamint a pályázati kiírás szabta követelményeknek. Az ideiglenes bizottság a döntést hozó
Képviselő-testület számára, a beadási határidő leteltét követően írásos értékelést készít a fenti

http://www.kozigallas.hu
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szempontok alapján.
Az ideiglenes bizottság és tagjainak megbízatása megszűnik a pályázatokat elbíráló képviselő-
testületi ülést követő napon.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 3. számú határozati javaslatot, ennek
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 10 igen 1 nem 4 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.)

263/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet vezetői pályázatának kiírása -
(10 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálásának
előkészítésére létrehozott ideiglenes bizottságba Wencz Miklóst elnöknek megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 4. számú határozati javaslatot,
elfogadásához itt is minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 10 igen 2 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
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szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

264/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet vezetői pályázatának kiírása -
(10 igen, 2 nem, 4 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálásának
előkészítésére létrehozott ideiglenes bizottságba Tímár Lászlót tagnak megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„És végül szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 5. számú határozati
javaslatot, elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 10 igen 2 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.)

265/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet vezetői pályázatának kiírása -
(10 igen, 2 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálásának
előkészítésére létrehozott ideiglenes bizottságba Benedek Zsoltot tagnak megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

16. számú napirend:
Javaslat három tagú ideiglenes bizottság létrehozására a Brunszvik Teréz Óvoda vezetői
pályázati eljárása során benyújtott pályázatok véleményezése céljából
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Így áttérhetünk a tizenhatos számú napirendi pontra: Javaslat háromtagú ideiglenes bizottság
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létrehozására a Brunszvik Teréz Óvoda vezetői pályázati eljárása során benyújtott pályázatok
véleményezése céljából Juhász Gábor alpolgármester úr előterjesztésében. Kérdezem
Alpolgármester urat, hogy kíván-e hozzászólni? Nem. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális
és Szociális Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát
megnyitom. Moldován képviselő úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Az lenne a kérdésem, mi indokolja, hogy a háromtagú bizottságban egy
általános iskola és gimnázium igazgatóját választották meg. Tehát én avval egyetértek, hogy a
VII. kerületben működő óvodák munkaközösségének vezetőjét választották meg a bizottságba. De
avval nem feltétlenül, kérem az indoklást, hogy egy általános iskola és gimnázium igazgatóját
miért választották a bizottságba? Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Azért, mert az iskola körzetébe tartozik az óvoda. Így van és előírja a Kjt., hogy szakmailag
hozzáértő embereknek kell benne lenni a bizottságba. Én úgy gondolom, hogy mind a három
ember, ugye bizottsági elnök úrról van szó, a körzethez tartozó iskolaigazgatóról van szó és
munkaközösség vezetőről van szó, így ennek a törvényi feltételnek maximálisan megfelel a
bizottság. Elnézést, hogy Alpolgármester úr helyett válaszoltam. Mivel több kérdés nincs, így a
napirendi, vagy hozzászólás nincs, így a napirend fölötti vitát lezárom. Az előterjesztéshez az
előterjesztő alpolgármester nyújtott be módosító indítványt, amelyet befogad, így azt indokolni
nem szükséges, szavazni viszont fogunk róla. Szavazásra teszem fel a befogadott módosító
indítványt tehát, melynek elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. Szikszai Zsolt jelzi, hogy igennel
szavazott. A Képviselő-testület a módosító indítványt 10 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 két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

266/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(10 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Juhász Gábor alpolgármester által a „Javaslat háromtagú ideiglenes bizottság
létrehozására a Brunszvik Teréz Óvoda vezetői pályázati eljárása során benyújtott pályázatok
véleményezése céljából” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak
szerint:

Juhász Gábor:
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„Kérem, hogy a 16. számú napirendi pont eredeti 2-4. számú határozati javaslatai helyett az
alábbi határozati javaslatokat fogadja el.

Határozati javaslat
2.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Brunszvik Teréz Óvoda (1076 Budapest, Rózsák tere 6-7.) magasabb vezetői
(óvodavezető) állásra beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítésére létrehozott ideiglenes
bizottságba Tímár Lászlót – Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának elnökét – elnöknek megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Brunszvik Teréz Óvoda (1076 Budapest, Rózsák tere 6-7.) magasabb vezetői
(óvodavezető) állásra beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítésére létrehozott ideiglenes
bizottságba Hári Zsuzsannát – a Bóbita Óvoda vezetőjét, a VII. kerületben működő óvodák
munkaközösségének vezetőjét – tagnak megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Brunszvik Teréz Óvoda (1076 Budapest, Rózsák tere 6-7.) magasabb vezetői
(óvodavezető) állásra beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítésére létrehozott ideiglenes
bizottságba Móri Árpádnét – az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium
igazgatóját – tagnak megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

Vattamány Zsolt polgármester
„Most szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület az 1. 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.)

267/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat háromtagú ideiglenes bizottság létrehozására a Brunszvik Teréz Óvoda vezetői
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pályázati eljárása során benyújtott pályázatok véleményezése céljából -
(11 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Brunszvik Teréz Óvoda (1076 Budapest, Rózsák tere 6-7.) magasabb vezetői (óvodavezető)
állásra beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítésére 3 tagú ideiglenes bizottságot hoz létre.
Az ideiglenes bizottság feladata a pályázók meghallgatása, a beérkezett pályázatok áttekintése
abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok, valamint a pályázati kiírás szabta
követelményeknek.
Az ideiglenes bizottság a döntést hozó Képviselő-testület számára írásos értékelést készít a fenti
szempontok alapján.
Az ideiglenes bizottság és tagjainak megbízatása megszűnik a pályázatokat elbíráló képviselő-
testületi ülést követő napon.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 2. számú javaslatot, elfogadásához
minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 10 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.)

268/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat háromtagú ideiglenes bizottság létrehozására a Brunszvik Teréz Óvoda vezetői
pályázati eljárása során benyújtott pályázatok véleményezése céljából -
(10 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Brunszvik Teréz Óvoda (1076 Budapest, Rózsák tere 6-7.) magasabb vezetői
(óvodavezető) állásra beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítésére létrehozott ideiglenes
bizottságba Tímár Lászlót – Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságának elnökét – elnöknek megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 3. számú határozati javaslatot,
elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 12 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.)

269/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat háromtagú ideiglenes bizottság létrehozására a Brunszvik Teréz Óvoda vezetői
pályázati eljárása során benyújtott pályázatok véleményezése céljából -
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Brunszvik Teréz Óvoda (1076 Budapest, Rózsák tere 6-7.) magasabb vezetői
(óvodavezető) állásra beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítésére létrehozott ideiglenes
bizottságba Hári Zsuzsannát – a Bóbita Óvoda vezetőjét, a VII. kerületben működő óvodák
munkaközösségének vezetőjét – tagnak megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 3. számú javaslatot, elfogadásához
minősített többség szükségeltetik, 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.)
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270/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat háromtagú ideiglenes bizottság létrehozására a Brunszvik Teréz Óvoda vezetői
pályázati eljárása során benyújtott pályázatok véleményezése céljából -
(12 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Brunszvik Teréz Óvoda (1076 Budapest, Rózsák tere 6-7.) magasabb vezetői
(óvodavezető) állásra beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítésére létrehozott ideiglenes
bizottságba Móri Árpádnét – az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium
igazgatóját – tagnak megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

17. számú napirend:
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pályázatának működtetői véleményezése
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Aljegyző asszony azt mondja, hogy már szavaztunk róla, akkor a szavazás végére értünk.
Következik a tizenhetes számú napirendi pont: A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói
pályázatának működtetői véleményezése Juhász Gábor alpolgármester úr előterjesztésében.
Kérdezem az előterjesztőt, 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. Moldován képviselő úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Én azért hallgatnék szívesen néhány szót arról, hogy miért támogatja az
Önkormányzat az illető pályázatát. Merthogy az előterjesztésben meg a mellékletben sem látok
semmit, hogy az Ő működéséről bármit is megtudhatnék. De hát gondolom, hogy az
Önkormányzat viszont ismeri a működését, úgyhogy szeretnék néhány szót szólni róla, illetve nem
szót szólni, hanem hallani róla. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönjük szépen Képviselő úr hozzászólását. De ugye mi itt nem kinevezők vagyunk, tehát nem
a mi döntésünktől függ a kinevezése. Ez egy véleményezési jogkör. Így van, és az előterjesztés
viszont tartalmazza, hogy a teljes pályázati anyag ugye megtekinthető volt, még most is
megtekinthető a Humánszolgáltató Irodán, tehát bárki hozzáférhetett, minden képviselő, akit ez
érdekelt. Persze fel is olvashatjuk, de arra szerintem nincsen se idő, se lehetőség. A napirend
vitáját tehát 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 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 12 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.)

271/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pályázatának működtetői véleményezése-
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VII. kerületi Tagintézményének működtetője, úgy dönt, hogy
támogatja Mosányi Emőke főigazgatói pályázatát.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

18. számú napirend:
A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 18. számú napirendi pontunkra: 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai
csoportok számának engedélyezése Juhász Gábor alpolgármester előterjesztésében. Kérdezem,
hogy kíván-e a szóbeli kiegészítés lehetőségével élni? Nem. Az előterjesztést tárgyalta a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt. A
napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom, hogy az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel az 1. számú
javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület az 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 egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

272/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése -
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Bóbita
Óvoda (1072 Budapest, Akácfa utca 32.) számára a 2014/2015. nevelési évben 6 óvodai csoport
indítását engedélyezi.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. 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 egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

273/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése -
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Bóbita Óvoda Alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül
történő megküldéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik,
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.
(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 egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

274/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése -
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Brunszvik
Teréz Óvoda (1076 Budapest, Rózsák tere 6/7.) számára a 2014/2015. nevelési évben 4 óvodai
csoport indítását engedélyezi.

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.)

275/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése -
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Csicsergő
Óvoda (1074 Budapest, Rózsa utca 32.) számára a 2014/2015. nevelési évben 8 óvodai csoport
indítását engedélyezi.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 5. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

276/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Dob Óvoda
(1074 Budapest, Dob utca 95.) számára a 2014/2015. nevelési évben 6 óvodai csoport indítását
engedélyezi.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 6. számú javaslatot, 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 6. számú határozatot 15 igen 0 nem 0
tartózkodással elfogadta.

277/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Dob Óvoda Alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül
történő megküldéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 7. számú
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

278/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Kópévár
Óvoda (1078 Budapest, István út 37.) számára a 2014/2015. nevelési évben 8 óvodai csoport
indítását engedélyezi.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 8. 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.)

279/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése -
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Kópévár Óvoda Alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül
történő megküldéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 9. számú
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

280/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése -
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(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Magonc
Óvoda (1071 Budapest, Városligeti fasor 39/41.) számára a 2014/2015. nevelési évben 8 óvodai
csoport indítását engedélyezi.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 10. számú
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

281/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Magonc Óvoda Alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül
történő megküldéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 12. számú javaslatot, elfogadásához … 11-es mondtam, elnézést, ha
valaki 12-est értett volna, még egyszer mondom. Szavazásra teszem fel a 11. számú javaslatot,
elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 11. számú
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
282/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Nefelejcs
Óvoda (1071 Budapest, Nefelejcs utca 62.) számára a 2014/2015. nevelési évben 6 óvodai
csoport indítását engedélyezi.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„És most jön a 12. számú határozati javaslat, melynek elfogadásához minősített többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 12. 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.)

283/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése -
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Nefelejcs Óvoda Alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül
történő megküldéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A Bóbita Óvoda Alapító Okirata a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.
A Dob Óvoda Alapító Okirata a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.
A Kópévár Óvoda Alapító Okirata a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.
A Magonc Óvoda Alapító Okirata a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.
A Nefelejcs Óvoda Alapító Okirata a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.

19. számú napirend:
Döntés nyári napközis tábori étkeztetésről
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a tizenkilences számú napirendi pontra: Döntés nyári napközis tábori étkeztetésről
Juhász Gábor alpolgármester úr előterjesztésében. Alpolgármester úr jelzi, hogy nem kíván a
szóbeli kiegészítés lehetőségével élni. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom.
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Moldován László képviselő úr hozzászólásra jelentkezett, a szót megadom.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. A címe az az előterjesztésnek, hogy döntés nyári napközis tábori étkeztetésről,
aztán hát nem teljesen erről szól az előterjesztés, merthogy itt igazán a határozati javaslatban az
van, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot megbízza az
Önkormányzat, hogy a nyári napközis táboroztatási és szociális gyermekétkeztetési feladatokat
ellássa és fel van sorolva itt a pedagógusok, táborvezető megbízási díja, kifizetéstől kezdve
szabadidős költségek kezeléséig.”

Juhász Gábor alpolgármester
„A második pontban: a táborozó gyermekek étkeztetésének megszervezése.”

Moldován László képviselő
„Értem, de a címbe nincsen beírva az első pontban felsorolt …, egyet kiragadtak belőle ... Lehet,
hogy befejezzem a mondatomat?”

Vattamány Zsolt polgármester
„Igen, igen, kérem Alpolgármester úr, a végén meg fogom adni válaszadásra a lehetőséget, had
fejezze be Moldován képviselő úr.”

Moldován László képviselő
„… meg túl sokat beszélek, de próbálja már végighallgatni.

Vattamány Zsolt polgármester
„Moldován képviselő úrnál van a szó.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm szépen. Tehát akkor ez az egyik kérdésem. A másik, lehet, hogy valamit félreértek, de
itt az van, hogy az Önkormányzatot megillető támogatás összegéről a gyermekek és az ifjúság
védelméért felelős miniszter 2014. június 4-ig dönt. Az elnyert támogatás összegéről 2014. június
6-ig értesíti Önkormányzatunkat. Lehet, hogy én nem látom, de nem látom az előterjesztésben,
hogy mennyi ez az összeg, ha kapott támogatást az Önkormányzat. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. Mivel több képviselő nem jelezte hozzászólását,
így a napirend fölötti vitát lezárom, és Alpolgármester úr mindjárt válaszol a feltett kérdésekre.
Megadom a szót Alpolgármester úrnak.”

Juhász Gábor alpolgármester
„… A Minisztériumtól 1.829.520 forintot kaptunk, ez a tájékoztatás az előterjesztés elkészülése
utána érkezet. … de szerintem mindent, de azt amit mondtam, benne van, hogy a gyermekek
étkeztetéséről szól, ez nyári napközis táboroztatás feladatának ellátása, tehát teljes egészében a
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Bischitz Johannára lett bízva …Jó, majd legközelebb egyeztetünk a címekről. … legközelebb
odafigyelünk erre.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a választ. Én sem látom igazából, a címbe szerintem bele kell, hogy férjen ez
a határozati javaslat. Ezzel a parázs vitával ugye nagyjából be is fejeztük a mai napirendi
pontjainak a nyílt ülésen való tárgyalását. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy bírják még ki, néhány perc múlva véget ér az ülés.
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 14 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

284/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés nyári napközis tábori étkeztetésről -
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy megbízza a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot a 2014.
június 30 – 2014. augusztus 29. közötti időszakra vonatkozóan az alábbi nyári napközis
táboroztatási és szociális gyermekétkeztetési feladatok ellátásával:

 pedagógusok és táborvezetők megbízási szerződéseinek elkészítése, teljesítésük igazolása,
majd a megbízási díjak kifizetése részükre,

 a táborozó gyermekek étkeztetésének megszervezése, az étkeztetésére fordítandó térítési
díj összegének kezelése, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek
adatainak és a kedvezményre jogosító dokumentumok másolatainak nyilvántartása

 a szabadidős programok költségeinek kezelése,

 egyéb dologi kiadások kezelése,

 a fent jelölt időszakra vonatkozóan a Menzaminta Kft. által kiállított számlák továbbítása
az Önkormányzat Pénzügyi Irodája részére.

2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a nyári feladatok ellátására fordítandó pénzösszeget az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésében 5605 „Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások” előirányzaton, „Nyári
napközis tábor” címen rendelkezésre álló 8.000.000,- Ft összeget teljes egészében a Bischitz
Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ rendelkezésére bocsátja.
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ köteles a hivatkozott pénzösszeget a
„közoktatási működtetési feladatok” elkülönített alszámlán kezelni.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
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„Mielőtt zárt ülést rendelnék el, az SZMSZ 47. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a
SZMSZ 47. § (4) bekezdésében meghatározott döntést a két ülés közötti időszakban nem hoztam.
Megállapítom, hogy nyilvános ülésünk végére értünk, innen a Képviselő-testület zárt ülésen
folytatja munkáját, ezért felkérem vendégeinket, hogy hagyják el a termet.”

Zárt ülés keretében:

20.) Egészséges Erzsébetvárosért Díjra tett javaslat
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

21.) Szociális ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök

dr. Gotthard Gábor Vattamány Zsolt
jegyző polgármester


