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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. december 17-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, Dr. Bajkai István, Hutiray Gyula, Dr. Vető
Marietta alpolgármesterek,
Benedek Zsolt, Devosa Gábor, Kismarty Anna, Dr. Kispál Tibor, Moldován
László, Molnár István, Nagy Andrea, Németh Gábor, Sólyom Bence,
Stummer János, Szücs Balázs, Timár László, Ujvári-Kövér Mónika, Veres
Zoltán képviselők

dr. Gotthard Gábor jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Barta Erzsébet, Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsanna, dr. Gróza Zsolt, dr.
Hajdú Kitti, Lantos Péter helyett dr. Gyulai István, dr. Máté Katalin, dr.
Mészáros Zoltán, Simonné Müller Katalin, Szabó György irodavezetők

Az ülést vezette: Vattamány Zsolt polgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszöntöm a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, vendégeinket, a hivatal munkatársait.
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 17-i rendkívüli ülését
megnyitom. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy jelen van 17 fő, az ülés
határozatképes. Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 38.§. (4) bekezdése szerint az önkormányzati
képviselő a megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az
adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba
(továbbiakban adatbázis). Az Mötv. 79. §. (2) bekezdése, a 72. § (4) bekezdése és a 40.§. (3)
bekezdése alapján a polgármesterre, alpolgármesterre és a nem képviselő bizottsági tagokra
megfelelően alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó méltatlansági szabályokat.
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy valamennyi önkormányzati képviselő kérelmezte
felvételét az adatbázisba, melyre vonatkozóan a NAV-tól kapott visszaigazolások a Személyügyi
és Ügyviteli Irodán kerültek leadásra. Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő
felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a
képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba történő felvételének a megtörténtét. A következő
testületi ülésen újra beszámolok az adatbázisban szereplő képviselőkről majd, ez kötelességem.
Nos, akkor térjünk a napirendi pontokra. A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták
javaslatomat a mai ülés napirendjére. Szavazásra teszem fel a kiküldött napirendi javaslatokat,
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elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

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

438/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Napirend elfogadásáról -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

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

1.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2014. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
48/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

3.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2014. (...) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetvárosi
Közterület-felügyeletnél foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évre megállapított
illetménykiegészítéséről
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

4.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi átmeneti finanszírozásról és
költségvetési gazdálkodásról
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

5.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének…/2014.(…..) önkormányzati rendelete az erzsébetvárosi önkormányzati
elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 37/2012. (IX.25.) rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

6.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete a közérdekű adatok közzétételéről és a
közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről
Előterjesztő: Moldován László

7.) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti- és Működési Szabályzatának
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

8.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit Zrt.
között az Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő közterületek
köztisztasági és településtisztasági feladatainak ellátására vonatkozó „Közszolgáltatási és
feladatellátási szerződés” módosítása



3 / 57

Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester

9.) A New York Palace Kft. által a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros
Önkormányzata és a New York Palace Kft. között a természetben a Bp. Főv. VII. ker.
Osvát u. 2-9. szám alatti ingatlanon kialakításra került passzázs közhasználat céljára
történő átadása tárgyában 2002. október 18. napján megkötött megállapodás
módosítására vonatkozó kérelem elutasítása
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

10.) Tőkeemelés az EVIKVÁR Kft.-ben
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

11.) Nemzetiségi önkormányzatok kulturális támogatásának elszámolásával kapcsolatos
döntések
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

12.) Az általános iskolák felvételi körzetének működtetői véleményezése
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

13.) Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák nyitvatartási idejének
meghatározására és nyári zárásának rendjére
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

14.) A 2015. évi közmeghallgatás
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

15.) A MAHIR Cityposter Kft. Budapest VII. kerület, Madách Imre tér 1. szám előtti
közterület használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás ügye
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

16.) Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

17.) Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság személyi összetételének változása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

18.) MKSZB tagok delegálása az Erzsébetvárosi Szociálpolitikai Kerekasztalba
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

19.) Delegálás az iskolai intézményi tanácsokba
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

20.) Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület támogatása téli krízishelyzet kialakulása
esetén
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

21.) Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának és Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

22.) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ programjainak folytatása
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

23.) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv és Szolgáltatási Terv
megvalósításának tapasztalatairól
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

24.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására vonatkozó szerződés megkötése
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

25.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 2014. évi
közbeszerzési tervének módosítása
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Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
26.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2015. évi belső

ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Zárt ülés keretében:
27.) Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetése, a felügyelő

bizottsági tagjainak megválasztása, valamint az EVIKLAK Kft. „v.a.” felügyelő
bizottsági tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

28.) Az EVIKVÁR Kft ügyvezetője, az ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója és az
EVIKINT Kft., az Erzsébetváros Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítása,
díjazásának megállapítása, ezen gazdasági társaságok valamint az ERÖMŰVHÁZ Kft.
felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

29.) Szociális ügyekben első fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

Tájékoztató:
- Az Erzsébetvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkaterve és

programja

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

Vattamány Zsolt polgármester
„A napirendi pontok elfogadását követően áttérünk azok tárgyalására. Önkormányzatunk
rendelete a 2014 éves költségvetésünk módosításáról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban
nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. A bizottságok
tárgyalásra és elfogadásra javasolják azt. A napirend fölötti vitát megnyitom. Szücs Balázs
képviselő úrnak adom meg a szót.”

Szücs Balázs képviselő
„Tisztelt Képviselő-testület, az előterjesztésben különösen Hutiray alpolgármester úr
módosítójával kapcsolatban szeretnék annyit kérdezni, hogy ennek a, nagyon örülünk neki, hogy
az Önkormányzat nyert ezen a pályázaton nem is kis összeget. Hogy ennek a pályázatnak milyen
körülményei voltak, mikor adták be ezt a pályázatot, mert erről nem tudunk bővebbet, illetve hogy
van-e ehhez önrész? Tehát, hogy valamilyen önrészt kell e biztosítani az önkormányzatnak ehhez?
Köszönöm.”

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

Moldován László képviselő
„Köszönöm. Mivel Szűcs képviselő társam nem kérdezett rá konkrétan én azért szeretném, ha
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ennek a pályázatnak a tartalma is elhangozna, tehát hogy miről szól, mire nyertük ezt a pénzt.
Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Megadom a szót Hutiray alpolgármester úrnak.”

Hutiray Gyula alpolgármester
nem a mikrofonba beszél, nem érthető a szöveg
„… Rendszer bővítésére pályáztunk, a körülbelül 48%-ot, nagyjából 48%-ot … emlékeim szerint
a pályázat …”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Alpolgármester úrnak a hozzászólását, mivel több képviselő nem jelezte
hozzászólását a napirend fölötti vitát lezárom. Megállapítom az előterjesztéshez két módosító
indítvány érkezett. Az egyiket Hutiray alpolgármester úr, a másikat pedig előterjesztőként
jómagam nyújtottam be. A módosító indítványokat befogadom, így azokat indokolni nem
szükséges, szavazni viszont fogunk róla. Szavazásra teszem fel tehát a befogadott módosító
indítványokat, elfogadásukhoz minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványokat 16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

439/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Vattamány Zsolt polgármester által, és Hutiray Gyula alpolgármester által „Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati
rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésről
szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztéshez benyújtott
módosító indítványokat az alábbiak szerint:

Vattamány Zsolt:
„Az előterjesztés összeállítását követően módosító indítvány benyújtása vált szükségessé az
EVIKVÁR Kft. tőkeemelése, megnyert pályázati támogatás tervbevétele, valamint önkormányzati
társaság végelszámolási eljárásával összefüggő kiadások finanszírozása érdekében.
1. A „9322 A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” címen a B2.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 63.936 ezer Ft-tal
javasolom megemelni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen K6. Beruházások 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
21.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg az „5503 Feladatra el nem számolt
kiadások” címen az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. végelszámolási eljárásával összefüggő
kiadások, K3. Dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
3. Az EVIKVÁR Erzsébetvárosi Vagyon- és Ingatlankezelő Városgondnoksági Kft. ázsiós
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tőkeemelése érdekében a „6802 Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata” címen a B8191.
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzatot 30.000 ezer Ft-tal javasolom
megemelni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen K66. Meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások előirányzatot azonos összeggel megemelni. 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 „6802 Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata”
címen K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások előirányzatot azonos
összeggel megemelni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!”

Hutiray Gyula:
„1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy jóváhagyja a Belügyminisztérium támogató és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata kedvezményezett között a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatása tárgyában kötendő Támogatási Szerződést a jelen határozat mellékletét
képező lényeges tartalommal.
A Képviselő-testület felkéri Hutiray Gyula Alpolgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a Belügyminisztériummal kötött,
a jelen határozat 1. pontjában részletesen körülírt Támogatási Szerződés jövőben esetlegesen
szükségessé váló módosításainak jóváhagyására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

Vattamány Zsolt polgármester
„Most szavazásra teszem fel rendelet-tervezetet az elfogadott módosításokkal együtt,
elfogadásához itt is minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. Moldován László jelezte, hogy a
szavazáskor tartózkodott. A Képviselő-testület a rendeletet 10 igen 0 nem 7 tartózkodással
elfogadta.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(10 igen, 0 nem, 7 tartózkodás)

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a határozati
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javaslatot 13 igen 0 nem 4 tartózkodással elfogadta.

440/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Felhatalmazás támogatási szerződés aláírására -
(13 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy jóváhagyja a Belügyminisztérium támogató és Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata kedvezményezett között a közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatása tárgyában kötendő Támogatási Szerződést a jelen
határozat mellékletét képező lényeges tartalommal.
A Képviselő-testület felkéri Hutiray Gyula Alpolgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a Belügyminisztériummal kötött,
a jelen határozat 1. pontjában részletesen körülírt Támogatási Szerződés jövőben esetlegesen
szükségessé váló módosításainak jóváhagyására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

2. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2014. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
48/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Így áttérhetünk a 2. számú napirendi pontra: Önkormányzatunk Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról. Előterjesztő jómagam
vagyok. Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Városüzemeltetési
Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom.
Hozzászólás híján elzárom. Az előterjesztéshez Devosa Gábor képviselő úr nyújtott be módosító
indítványt, amelyet befogadok, így azt indokolni nem szükséges, viszont szavazni fogunk róla.
Szavazásra teszem fel képviselő úr módosító indítványát, elfogadásához minősített többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

441/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja –
az előterjesztő által is elfogadott – Devosa Gábor képviselő által a „Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati
rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 48/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:

Devosa Gábor:
„Tisztelt Képviselő-testület!
A mostani rendelet-tervezet 5.§ új (2) bekezdéssel egészül ki:
Az Ör. 26.§ (3) kiegészül a következő mondattal: „Ha a polgármester egyidejűleg ülésvezető és
előterjesztő, akkor a vitában a képviselőkre vonatkozó szabály szerint (26.§(1)) szólalhat fel.”
indoklás: a vitában minden képviselő azonos jogokkal rendelkezik.
Az Ör. 31.§(2) kiegészül a következőkkel: „Ha az előterjesztés több, egymástól független részből
és határozati javaslatból áll, akkor a szavazás történhet az egyes részekre vonatkozó módosító
javaslatokról külön-külön is.”
indoklás: egyes előterjesztések több, egymástól független részből is állhatnak. A határozati
javaslatok is az egyes részekhez egymástól függetlenül illeszkednek. Ekkor legyen lehetősége az
előterjesztőnek az egyes részekhez tartozó képviselői módosításokat külön-külön is szavazásra
bocsátani.”

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

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

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2014.
(XII.22.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 48/2012. (XII.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

3. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2014. (...) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetvárosi
Közterület-felügyeletnél foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évre megállapított
illetménykiegészítéséről
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 3. számú napirendi pontunk: a Közterület-felügyeletnél foglalkozatott
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köztisztviselők 2015. évre megállapított illetménykiegészítéséről Hutiray Gyula alpolgármester
előterjesztésében. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni? Nem. Az előterjesztést
bizottságok nem tárgyalták, a napirend fölötti vitát megnyitom. Dr. Kispál Tibornak adom meg a
szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület, igaz hogy ez a 2015-ös
évről szól és maga ez az előterjesztés ez egy kötelezettséget ró ránk, hiszen nekünk kell
megállapítani a jövő évi illetménnyel kapcsolatos emelés %-át. Viszont én azt gondolom, hogy a
15-ös évről van szó, talán időben jelzem azt, hogy ebben az évben is gondok voltak a közterület-
felügyelet munkájával és elsősorban a tekintetben hogy olyan típusú ügyekre fordítottak nagyobb
hangsúlyt, ami inkább a KRESZ szabályainak megsértésével voltak kapcsolatosak, mint
egyébként a közterület-felügyelet más hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban. Jellemezném
kettő db számmal a korábbi igazgató levelébe jelezte nekem 2013-ba 10.000 a KRESZ
szabálysértéssel kapcsolatos ügy került megvizsgálásra és minden más egyéb üggyel
kapcsolatban pedig egy picivel fölfelé kerekítve 1.000. Én azt gondolom, hogy a 10.000 meg az
1.000 önmagáért beszél. Egy hónappal ezelőtt a Király - Izabella u. sarkán volt egy hasonló ügy,
rosszul elhelyezett tábla miatt sorra büntettek autósokat. Én azt gondolom, hogy nekünk inkább
nem konzerválni kellene a problémát a közterület-felügyelet segítségével és büntetni, hanem
megelőzni a problémát és lehetőség szerint csak akkor büntetni, ha egyébként tényleg jogos.
Ezekben az esetekben egyébként jogos volt a megállni tilos táblán a büntetés, tehát félreértés ne
essék, nem ezt vitatom, hanem azt, hogy nem volt kellő hang és figyelem arra, hogy megelőzzék a
problémát és konzerválták a problémát. Kérdésem tehát az, hogy fordíthatnánk-e nagyobb
figyelmet arra, hogy a közterület-felügyelőknek a munkája során a probléma megelőzésére
fektessenek nagyobb hangsúlyt, mintsem utólag a büntetésekre. Köszönöm szépen a szót.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen, mivel több képviselő nem jelezte hozzászólását, a napirend fölötti vitát
lezárom. És megadom a szót az előterjesztőnek válaszadásra.”

Hutiray Gyula alpolgármester
„Köszönöm szépen. Először is azt szeretném pontosítani, hogy ez a rendelt ez a Polgármesteri
Hivatal és az ugyan csak köztisztviselői jogállású közterület-felügyeletre vonatkozik. Másrészt
érdemi kérdésekért vagy fölvetésekért a Képviselő úrnak a különböző bírságolási gyakorlatokra
vonatkozott, azt gondolom, hogy a megelőzésekre, megelőzésre nagyobb súlyt fektessünk a
jövőben, a közterület-felügyelet nagyobb súlyt fektessen, azt megígérhetem a magunk nevében,
hogy ez így lesz és gondolom a Somogyi úr szintén egyet ért ezzel, hogy a megelőzésben is előre
kívánunk lépni.”

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2014.
(XII.22.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetvárosi Közterület-
felügyeletnél foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évre megállapított illetménykiegészítéséről
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

4. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési
gazdálkodásról
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 4. számú napirendi pont: Önkormányzatunk rendelete a 2015. évi átmeneti
finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról. Előterjesztő Hurtiray Gyula alpolgármester.
Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. A
bizottságok tárgyalásra és elfogadásra javasolják az előterjesztést. A napirend fölötti vitát
megnyitom. Dr. Kispál Tibornak adom meg a szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület, 3 kérdésem volna az
előterjesztés anyagában találtam, közbeszerzési eljárásra 38 millió Ft került javaslatra egészen
pontosan közbeszerzési eljárásra. Én azt szeretném kérdezni, hogy mik ezek a közbeszerzési
eljárások vagy ez egy darab eljárás-e? Ez volna az egyik kérdésem. A másik a ’Klauzál tér a
kreatív belváros szíve’ pályázati program fedezetére ütemterv szerint 471 millió Ft kerül
elkülönítésre. Az ütemterv szerinti összeget kérdezném meg, értem a megfogalmazást, de
szeretném tudni, hogy az ütemterv szerint ez mit jelent. A 3. pedig a 10-es szakaszban az
Erzsébetváros Média Nonprofit Kft. részére szerződésben meghatározott mértékig kerül 21 millió
Ft megnevezésre az átmeneti időszakban, ugye későbbi előterjesztésben végelszámolási eljárás
elindításáról lesz szó. Kérdezem én, hogy akkor pontosan mit takar ez a szerződésben
meghatározott mértékig a 21 millió Ft? Köszönöm szépen.”

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

Szücs Balázs képviselő
„Tisztelt Képviselő-testület, hasonló kérdéseink vannak nekünk is itt a frakcióban. Ezt nem
szeretném megismételni, amit Kispál képviselő úr feltett, ezekre mi is szeretettel várjuk a
válaszokat. Itt láttunk még egy tételt, ezt az ételliftet, mintegy 7 millió Ft-ért, hogy erről egy
némi részletet, még ha megtudnánk, hogy ez pontosan milyen vagy egy óvodában étellift 7
millióért, ezt egy kicsit soknak tartjuk. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Akkor megadom magamnak a szót. Válaszolnék néhány felmerülő kérdésre és akkor arra már
Hutiray alpolgármester úrnak nem kell. Közbeszerzés: a közbeszerzésben megállapított összeg az
egy keretösszeg a korábbi években általány díjat kapott a közbeszerző. Tehát mindig ugyanannyi
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összeget kapott akármennyi közbeszerzést írt ki. 2014-től tértünk át arra, hogy van egy havi alap
és arra amennyi közbeszerzést ír ki, eljárási fajtánként meg van állapítva egy piaci ár és így
díjazzuk a közbeszerzési tanácsadót. Ez az összeg másfél évre szól, egy másfél éves megbízásnak
az összegét fedezi le, és én akkor lennék a legboldogabb, ha az egész összeget fel tudnánk
használni. Mert ez azt jelentené, hogy minden olyan terv, ami az Erzsébet Tervben benne van
minden olyan közbeszerzési lehetőség, amivel mi számolunk, ez több milliárdos felújításról van
szó, akkor ezek mind közbeszerzésre kerülnének kiírásra, tehát Erzsébetváros fejlődhetne. Ez
ebben az esetben a maximális összeg, amit ki tudunk fizetni. A tavalyi évben én úgy tudom, hogy
a megállapított keretösszegnek nagyjából a felét fizettük ki, tehát ez a válasz ezzel kapcsolatban.
Tehát itt nem egy túlfizetésről van szó, hanem ha minden megvalósulna a jelenleg megkötött
szerződés alapján alapdíj, plusz az eljárási formákként a pluszdíj, akkor kerülne ez kifizetésre.
Magunk között szólva 60%-os teljesítménnyel én már azt mondanám, hogy boldog vagyok,
hiszen akkor nagyon nagy fejlődés történik Erzsébetvárosban. A Média Kft. avagy a Média Kht.-
nak a felszámolásával, végelszámolásával kapcsolatban felmerülő költségek. Itt ne felejtsük el,
hogy ez egy működő cég, a mai napig működik, újságot ad ki, televíziós programokat kell még az
év végéig neki szolgáltatnia. Itt szerződések vannak, végkielégítéseket kell fizetni, november
hónapban még szerződéseket kötöttek, tehát ezek azok az összegek, amelyek kiteszik ennek a 21
milliónak a nagy részét itt is arra gondolnék egyébként, hogy ez a 21 millió nem lesz
felhasználva. Legalábbis azt szeretném, csak ne jöjjünk ide mindig testületi ülésre: na, még kell
800 ezer ft, na, még kell 1.5 millió ft. Végelszámoló céget most fogunk választani a mai nap
folyamán, a végelszámoló cégnek minden egyes adatról majd a Képviselő-testület előtt el kell
számolni, hogy pontosan a rendelkezésre álló összeget mire költötte, bízunk benne, hogy ez minél
kevesebb lesz. De itt ugye munkahelyek fognak megszűnni, gyártás áll le, ekkora összeget
igényelt, egyébként ez a tevékenység, hogy ezt lezárjuk. Nagyjából ennyi és akkor Stummer János
képviselő úrnak adnám meg a szót. A többire majd Hutiray alpolgármester úr válaszol. És akkor
Stummer képviselő.”

Stummer János képviselő
„Köszönöm szépen. Az előterjesztéshez kapcsolódó kérdéseim a következőek lennének. Olvasható
az előterjesztésben, hogy a további időszakban kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető
városmarketing kiadásokra 1 250 000, kommunikációval kapcsolatos feladatokra 1 900 000 és
hirdetmény ellenőrzési díjra 2 400 000 Ft összegekben. Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy
pontosabban milyen tevékenységek elvégzéséről van itt szó? Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Mivel több képviselő nem jelezte hozzászólási igényét így a napirend fölötti vitát lezárom, és
akkor megadom a szót Hutiray alpolgármester úrnak.”

Hutiray Gyula alpolgármester
„Köszönöm szépen, a legkevésbé arra tudtam volna a saját fejemből válaszolni, hogy az
étellifttel kapcsolatban mi a helyzet. Természetesen a kolleganő segítsége után, azt a
tájékoztatást tudom adni a Képviselő-testületnek, hogy ez egy 2013-as szerződés, ami nem csak
az ételliftet tartalmazta eredetileg, hanem egyéb felújításokat is részben teljesítésre került,
részben még vita van a beruházó, a bonyolító és az egyéb szereplők között. A kötelezettségünk az
létező, tehát ha megszavazza ezt az összeget a Képviselő-testület, ha nem, jogszerűen benyújtják
a számlát, ezt ki kell fizetnünk. De nem szándékozzuk minden további nélkül kifizetni, azt tudom
ígérni a kérdező képviselőknek meg a Képviselő-testületnek, hogy ezt külön át fogom tekinteni,
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hogy itt pontosan mi a helyzet a kifizetésekkel kapcsolatban. Technikailag, költségvetés
technikailag ezek létező szerződéseknek a végső elszámolásához szükséges források és azért kerül
ez az átmeneti költségvetési rendeletbe bele, mert ebben az évben 2014-be nem lesz pénzügyileg
rendezve, viszont lehet, hogy rendezni kell 15. január-február hónapban. Annak pedig az a
feltétele, hogy rendezhető legyen, hogy az átmeneti költségvetésbe belekerüljön. A Klauzál tér
ütemezése kérdésre azt tudom mondani, hogy a Klauzál tér Kreatív belváros szíve projekt, ha én
jól értem erre irányult a kérdés. Az az a projekt, ami a Csányi utca 5.-öt tartalmazza illetve a…
projektet, ami ugye a gettó emlékkiállítás, ami most van folyamatban. Ebből kifizetések
lényegében csak a belátható időn belül csak a kiállításra szükségesek a továbbiakban, illetve az
előkészítő munkákra. Ha érdemi beruházásra, a Csányi utcára ott el fog indulni a közbeszerzés
ez lehetővé teszi ez a rendelkezés, hogy elinduljon annak a kifizetése az majd jóval a
költségvetésünk elfogadása után fog következni. A további kérdései a Summer képviselő úrnak:
ezek a tételek városmarketing meg médiaszolgáltatás meg nem is tudom mi volt a 3. valamilyen
hirdetményellenőrzési díj, hát föltételezem azt, hogy ha illegálisan elhelyeznek hirdetéseket,
azokat kell ellenőrizni, de megmondom őszintén, hogy gőzöm sincs, hogy mi. A többi az a normál
folyókiadások azon a címszó alatt, ami oda van írva, és a következők évi költségvetés elfogadás
egy kerülnek kifizetésre. Ha jól értem, akkor Polgármester urat tájékoztatták arról, hogy ez a
hirdetmény ellenőrzési díj micsoda, úgyhogy remélem, hogy ki tetszik engem segíteni, mert én
nem tudom.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Alpolgármester úr hozzászólását. A hirdetményellenőrzés azoknak a
hirdetéseknek az ellenőrzése, hirdetményeknek, amelyek közbeszerzésekkel kapcsolatosak. Tehát
azok a hirdetmények. A másik két tétel meg hozzátartozik a város működéséhez, tehát ezek a havi
lebontásúak, még ha egyébként költségvetésben szoktunk dönteni. Az előterjesztés, az
előterjesztőhöz több kérdés nem jött. Igen. Vitát lezártuk. Az előterjesztő nyújtott be módosító
indítványt, melyet befogad, így azt indokolni nem szükséges, szavazni viszont fogunk róla.
Szavazásra teszem fel a módosító indítványt, az elfogadásához minősített többség szükségeltetik,
kérem, szavazzanak róla.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 11 igen 0 nem 5 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.)

442/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(11 igen, 0 nem, 6 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Hutiray Gyula alpolgármester által a „Budapest Főváros VII. kerület
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Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (...) önkormányzati rendelete a
2015. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról” című előterjesztéshez
benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:

Hutiray Gyula:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Fenti számú napirendi ponthoz az alábbi módosító indítványt nyújtom be:
Kérem, hogy az eredetileg kiküldött rendelet-tervezetet az alábbi módosításokkal fogadja el a
tisztelt Képviselő-testület:
Az Ör. 4. § új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Bethlen téri Színház - Vendégváró Fesztivál támogatására 860 ezer Ft összegben
kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.”

Az Ör. 9. § új (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A Magonc Óvoda étellift felújítására 7.775 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható

és kifizetés teljesíthető.”
Az Ör. 13. §-a helyébe az alábbi 13.§- lép:

„13. §
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.) számú
önkormányzati rendeletének 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Önkormányzat intézménye, költségvetési szerve az önkormányzati feladat ellátásához
szükséges, az intézmény, költségvetési szerv alapító okiratában meghatározott vagyon
tekintetében – az Önkormányzat tulajdonjogának fenntartása mellett – vagyonkezelői jogot
gyakorol.”
Az Ör. az alábbi 14. §-sal egészül ki:

„14. §
(1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2015. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet 13.§ a kihirdetést követő napon lép hatályba.”

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
10 igen 0 nem 7 tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2014.
(XII.17.) önkormányzati rendelete a 2015. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési
gazdálkodásról
(10 igen, 0 nem, 7 tartózkodás)

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges,
kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

443/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés -
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot az ERöMŰVHÁZ Nonprofit
Kft.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés módosításának elfogadására. Felhatalmazza a
polgármestert a szerződés-módosítás megkötésére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

5. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014.(…..) önkormányzati rendelete az erzsébetvárosi önkormányzati elismerések
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 37/2012. (IX.25.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Vető Marietta alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk az 5. számú napirendi pontra: Önkormányzatunk rendelete az erzsébetvárosi
önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló korábbi rendeletünk
módosításáról. Előterjesztő dr. Vető Marietta alpolgármester asszony. Szóbeli kiegészítést nem
kíván tenni, egy mondatban, igen, akkor szóbeli kiegészítésre megadom a szót.”

Dr. Vető Marietta alpolgármester
„Arról szól a rendelet-módosítás, hogy egy egységesebb szabályozást szeretnénk biztosítani ezt
Önök is látták, hogy eddig hol ad hoc bizottság, hol pedig a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság élt a javaslattételi jogban és azt szeretnénk, hogy ha most egy átláthatóbb hatékonyabb
ügymenet valósulna meg. Köszönöm szépen.”

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

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

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014.
(XII.22.) önkormányzati rendelete az erzsébetvárosi önkormányzati elismerések alapításáról és
adományozásuk rendjéről szóló 37/2012. (IX.25.) rendelet módosításáról
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(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

6. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű
adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről
Előterjesztő: Moldován László képviselő

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 6. számú napirendi pont: Önkormányzatunk rendelete a közérdekű adatok
közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről.
Előterjesztő Moldován László képviselő úr. Mielőtt megadnám a szót az előterjesztőnek,
tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy dr. Gotthard Gábor jegyző úr jelen
előterjesztéshez törvényességi észrevételt tett, így először Jegyző úrnak adom meg a szót.”

dr. Gotthard Gábor jegyző
„Köszönöm a szót Elnök úr, az a helyzet, hogy a rendelet-tervezetet áttekintve több jogi aggály
merült fel és én szeretném is a Képviselő-testület elé tárni. Ez a rendelet-tervezet azt célozza meg,
hogy a közérdekű adatok közzétételével kiemelten gondolom, ennek a jelentőségét akarja növelni
ez a rendelet-tervezet. Van viszont néhány olyan dolog, ami a hatályos jogszabályok alapján ezt a
fajta és ebben a formában történő szabályozást aggályossá tenné. Kezdjük ott, hogy az
alaptörvény azt írja, hogy feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem
szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére illetve törvényben kapott felhatalmazás
alapján önkormányzati rendeletet alkot. Ez az önkormányzati rendelet ugye más jogszabállyal
nem lehet ellentétes. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-a azt szögezi le, hogy az
azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként
lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás pedig nem lehet
indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. Majd ki fogok térni rá, hogy miért mondom el
ezeket. A Képviselő úr rendelettervezetének személyi hatálya az a VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatára, Polgármesteri Hivatalára, az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő
gazdasági társaságokra, az Önkormányzat által alapított alapítványokra, illetve az
Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjedne ki. Szintén a jogalkotási törvény
23. § (2) bekezdés deklarálja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete normatív
határozatban szabályozhatja a saját és az általa irányított szervek tevékenységét, valamint
ezeknek a szerveknek a szervezetét és működését határozatban. Tehát mindezekből az következik,
amiket én itt felsoroltam, hogy az Önkormányzat ebben a tárgykörben nem alkothat rendeletet
tekintettel arra, hogy egyrészt azt már egy másik magasabb szintű jogszabály már szabályozza.
Törvény írja elő azt, hogy nem rendeleti formában, hanem normatív határozati formában leheti
ilyen szabályozást végrehajtani, illetve a rendeletalkotásra nincs törvényi felhatalmazása az
önkormányzatoknak ebben az esetben. A törvényi szabályozáson túl a közérdekű adatok
nyilvánosságának biztosítását, a közérdekű adatigénylések teljesítési rendjének- valamint a
közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok meghatározását, az egységes ügymenet és
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felelősségi rend kialakítását már szabályoztuk. A Polgármesteri Hivatal 16/2013. Polgármesteri
és Jegyzői Együttes Intézkedése szabályozza ezt a kérdést. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed
az Önkormányzat tisztségviselőire, a Hivatal valamennyi köztisztviselőjére, munkavállalójára,
illetve a szerződéses jogviszonyban állókra is. A Szabályzat tárgyi hatálya pedig az
Önkormányzat szervei, intézményei és a tulajdonában álló gazdasági társaságok tevékenységével
kapcsolatos, illetve a működésük során keletkező – jogszabály alapján közzéteendő – közérdekű
adatokra vonatkozik. Tehát az, amit a rendelet-tervezetben kíván szabályozni, az már szabályozva
van. A Szabályzatban az Info törvény rendelkezésein túl a vonatkozó ágazati jogszabályok külön
rendelkezéseit is figyelembe vettük: tehát az államháztartási törvény és annak végrehajtási
rendeletében, az erre vonatkozó szabályozásokat belefoglaltuk a már hatályos és létező
szabályzatunkba, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény, igen azt
mondtam, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény,
továbbá az egyéb, ágazati jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazzuk jelen
pillanatban. Tehát elmondhatjuk, hogy a Képviselő úr által benyújtott rendeletben szabályozni
kívánt területek többsége az már jogszabályban, illetve a Hivatal belső szabályozásában rendezett
kérdések. Az Önkormányzat hivatalos honlapja az a jogszabályban előírt struktúrában
tartalmazza az előírt közzétételi egységeket, melyek a nyilvánosság, nem tudom, mit mondjak, fül
vagy link alatt találhatóak mega honlapon: a rendelettervezet 1 - 6 §-aiban, valamint a 8-9. §-
aiban meghatározott adatok azok jelenleg is megtalálhatóak a honlapon, az Infotv-ben
meghatározottak szerint. A mai képviselő ülésen tárgyalt és majd vélhetően meglátjuk persze
elfogadásra kerülő önkormányzati SZMSZ módosításban rögzítésre került, az is hogy a képviselői
vagyonnyilatkozatokat az Önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni. Tehát az is meg fog
valósulni. A rendelet-tervezet 11. §-ban meghatározott átláthatósági biztosi intézmény
létrehozása, szerény véleményem szerint az nem biztos, hogy további garanciát ad az
információszabadság biztosítására, hiszen a törvény és jogszabályok alapján járunk el így is.
Viszont lehet, hogy plusz költségvetési kiadást jelentene. Tehát én azt mondanám, hogy
összefoglalnám, mivel már más jogszabály, magasabb szintű jogszabály szabályozza, nem
rendeleti formában lehet ilyen kérdéseket szabályozni. És nincs is törvényi felhatalmazása az
Önkormányzatnak e tekintetben ezen a területen rendeletalkotásra, illetőleg azért, mert a rendelet
tervezetben meghatározott adatok, azok így is közzétételre kerülnek az Önkormányzat hatályos
szabályzata alapján, ami még szigorúbb, mint amit az info törvény előír, hiszen mondom az
ágazati jogszabályok szabályozását is belefoglaltuk. Ezért nemcsak hogy nem tartom célszerűnek,
hanem törvényi aggályaim is vannak a rendelet-tervezet elfogadásával kapcsolatban. Köszönöm
szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen, és akkor most kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e. Megadom Moldován
képviselő úrnak a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Több észrevételem lenne, az egyik az, hogy Jegyző úr, azt nem értem miért
nem akkor jelezte mikor én ezt beadtam ezt a rendelet-tervezetet, tehát hogy miért kellett az ülésig
várni ezzel, ez az egyik. A másik pedig én tényleg nem vagyok jogász, tehát nyilván nem akarok
Önnel vitatkozni nagyon jogi dolgokról, de azért Zuglóban beadták ugyanezt a rendelet tervezetet
minimális eltérésekkel és ott az ottani jegyző egyáltalán nem találta ezt törvénysértőnek és
rendelet-tervezetként adták be és el is fogadták. Tehát itt most bajban vagyok, hogy Zuglóban
mást gondol a jegyző és mások a törvények és Erzsébetvárosban mást gondol a jegyző és mások a
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törvények ez nem az én problémám igazán, hanem nem tudom kinek a problémája, de ott egy
létező rendelet-tervezet, rendeletet fogadtak el hasonló tartalommal, tehát most nem tudom, mit
gondoljak. Az a kérésem, hogy nyilván amit elmondott, el fogja nekem küldeni, le lesz írva, és
akkor tudok tovább lépni, de mondom, meglepetésemnek adok hangot, mert, hogy ez Zuglóban
tényleg minimális változtatásokkal rendeletként fogadták el ezt a kérdéskört. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, a napirend fölötti vitát
megnyitom. És Molnár képviselő úrnak megadom a szót.”

Molnár István képviselő
„Köszönöm szépen a szót, és szeretném megkérdezni hogy akkor ez azt jelenti, amit a Jegyző úr
mondott, hogy ha mondjuk ezt most elfogadja a testület, akkor így is úgy is vissza fog kerülni,
mert élni fog a törvényességi észrevétel, tehát visszajön a testület elé, tehát nincs értelme
elfogadni? Tehát akkor most pontosan mi lesz ennek a következménye, ha mondjuk elfogadja a
testület?”

Vattamány Zsolt polgármester
„Több képviselő nem jelezte hozzászólását. De. Kispál Tibornak akkor megadom a szót, mielőtt
Jegyző úr válaszolna.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Én az előterjesztőnek javasolnám azt, hogy de ő dönti
el, hogyha visszavonja, a következő ülésre újra előterjeszti azokkal az aggályokkal pedig, tehát
azokkal foglalkozik, illetve megpróbálja ezeket megoldani, amit itt most Jegyző úr elmondott. Hát
nyilván, hogy ezek létező dolgok és valószínűleg ugyan úgy működnek Zuglóban is. Lehet, hogy
az, Ön is említette másképp kicsit másképpen fogalmazva más, valószínűleg eltérő tartalom is van
benne, lehet, hogy ez okozza ezt a dolgot. Én ezt javasolnám önnek. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm Szücs Balázs képviselő úrnak adom meg a szót.”

Szücs Balázs képviselő
„Tisztelt Képviselő-testület. Egy picit személyesen is érintve vagyok, mert Karácsony Gergő
Zugló polgármesterével egy pártba vagyok és nagyon örültem Moldován László képviselő úrnak
a rendelet-tervezetének és én is azt javaslom és a Jegyző úr véleményéből én azt látom, hogy
lehet, hogy ezt a helyi jobban a helyi körülményekre kell ezt, és kellene ezt átszerkeszteni hiszen
itt jó pár olyan helyet is javasolt, ahol, ami már szabályozva van javaslom azt hogy ezt dolgozzuk
át a következő ülésre. Már csak azért is, mert amiket feszeget ez a rendelet-tervezet az, azt hiszem,
hogy nagyon-nagyon fontos, és nagyon lényeges kérdések ezek. Én egyáltalán nem szeretném
ezeket elbagatellizálni különösen a közérdekű adatok megismeréséről. Én azt gondolom, ha és
ebben nagyon hiszünk, hogy ha újra kell gondolnunk a demokráciát, akkor itt kell kezdenünk. És
tényleg minél inkább átláthatóvá kell tenni a működésünket és a szervezetünket mi ebben
partnerek vagyunk, úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartom ezeket a kérdések felvetését. Ezeket
viszont azt gondolom, hogy sokkal inkább a helyi viszonyokra kell alkalmazni. Köszönöm.”
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Vattamány Zsolt polgármester
„Stummer képviselő úrnak adom meg a szót.”

Stummer János képviselő
„Egyet értek Szücs Balázs úrral, hogy újra kellene gondolni a demokratikus intézményrendszer
működését, de azt gondolom, hogy nem a zuglói polgármesterről kellene itt példát venni. Aki
vette a bátorságot és úgy nyilatkozott a képviselői tiszteletdíjak kérdésébe, hogy azért olyan
magas a zuglói önkormányzati képviselői tiszteletdíjak, mert akkor így keveset fognak lopni.
Köszönöm szépen a szót.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm Képviselő úr hozzászólását. Moldován képviselő úrnak majd a vita végén tudom
megadni a szót, mint előterjesztőnek. Dr. Bajkai István alpolgármester úrnak adom meg a szót.”

Dr. Bajkai István alpolgármester
„Köszönöm szépen csak röviden, azzal mélységesen egyetértek, hogy ennek a tervezetnek, hogy
ennek a jogszabályi, tehát rendelet-tervezetnek az átdolgozása szükséges. Pusztán bátorkodnék
arra hivatkozni, hogy 1992 óta foglalkozok adatbázisok védelmével. Viszonylag hosszú ideig
voltam a szerzői szakértő-testület tagja és éppen adatbázisok ügyébe, tehát jó néhány komolyabb
probléma van ezzel. Részben csatlakoznék, amit Jegyző úr mondott, de nem szeretném
megismételni, alapvetően mikor ezt valaki újra szeretné gondolni ennek a rendeletnek a
tervezetét, akkor elsősorban abból kellene kiindulni hogy 1: Mi a helyi önkormányzatnak a
feladata, és milyen körben van joga, illetve lehetősége rendelt alkotásra. 2: Lehetséges-e
különbözőségi, lényeges különbözőség egyes állampolgárok számára az adatokról szóló
hozzáférés ügyébe kerületenként, önkormányzatonként. Mert ugyanis egy alaptörvényt érintő,
egyébként súlyos kérdés. Köszönöm csak ennyit szerettem volna röviden hozzáfűzni.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm, kérdezem, hogy van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni a vitába. Nincs. A
napirend vitáját lezárom, és akkor megadom a szót Moldován Lászlónak, viszontválaszra, mint
előterjesztő.”

Moldován László képvislelő
„Köszönöm, tehát én értem, amit Önök mondanak, de továbbra sem értem, hogyha Zuglóban
rendeletként elfogadták ezt és tényleg a változtatásaim, azok minimálisak, és nem, hogy mondjam
egyrészt, tehát nem hiszem, hogy abban lehetett olyan, ami törvénytelenné teszi az előterjesztést,
de mindegy ezen nem akarok vitatkozni. Az lenne a kérdésem, hogy mi a teendő Jegyző úr. Tehát,
hogy szavazzon róla a Képviselő-testület, vagy ha Ön törvénytelennek találja, akkor nem is
szavazhat róla, vagy mi ilyenkor a megoldás?”

Vattamány Zsolt polgármester
„Igen, megadom Jegyző úrnak a szót.”

Dr. Gotthard Gábor jegyző
„Köszönöm a szót Polgármester úr. Ahhoz nem tudok hozzászólni, hogy Zuglóban milyen
körülmények között fogadták el. Nekem ez a szakmai álláspontom. Lehet róla szavazni, de miután
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én megtettem a törvényességi észrevételemet, tehát nincs jogi akadálya a szavazásnak csak hát
nem sok, hogy mondjam, tehát kockázatosnak tartanám, vagy akkor le kéne szavazni, nem tudom,
hogy ez nem, milyen méltatlan helyzetet idéz elő. Itt elhangzott arra javaslat, hogy esetleg ezt a
napirendi pontot, ezt az előterjesztést most esetleg a Képviselő úr visszavonná, én ezeket, amiket
én elmondtam ezeket a jogi kifogásokat, akkor én megküldöm természetesen írásban a Képviselő
úrnak. És akkor a jogászok vagy a Képviselő úr esetleg segítséget kér valakitől és akkor átnézik,
hogy hogy lehetne ezt esetleg kijavítani. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Én annyit tennék hozzá, hogy én mindenféle képen, hogy ha nem vonja vissza Képviselő úr az
indítványt, akkor mindenképpen szavaztatni fogok, de hatályba lépni biztos, hogy nem fog, már
csak én miattam sem, hiszen én akkor ezt vissza fogom utalni a Képviselő-testület elé, nem fogom
aláírni miután törvényességi észrevétel van. Megadom Moldován képviselő úrnak a szót.
Megadom a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm, hát nyílván nem szeretném, hogyha méltatlan helyzetbe kerülne itt a Képviselő-
testület, ez teljesen egyértelmű. Akkor visszavonom az előterjesztést, azzal hogy azt azért tényleg
azt nem értem Jegyző úr, hogy akkor ezt miért nem jelezte abban a pillanatban, amikor tudomást
szerzett az előterjesztésről, hogy ezzel ilyen problémák vannak, mert csak csönd volt, azóta nem
tudom ez 6-7 napja, és akkor itt szembesülünk vele, hogy ilyen problémák vannak. Lehet, hogy
addig, vagy akkor még tudtunk volna ezen segíteni, mindegy tehát nem akarok nagyon
belebonyolódni. Majd megnézzük, hogy hogy lehet az, hogy Zuglóban hasonlót elfogadtak, nem
tudom, majd a jogászok majd akkor átnézik. Köszönöm, de minden esetre visszavonom akkor az
előterjesztést.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm tehát akkor Képviselő úr visszavonta az előterjesztést, akkor átugrunk a 7. számú
napirendi pontra.”

7. számú napirend:
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti- és Működési Szabályzatának
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának a
módosítása. Itt előterjesztő jómagam vagyok, az előterjesztést nem kívánom szóban kiegészíteni.
Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, a napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján
lezárom. Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem
fel az 1. számú határozati javaslatot, melynek elfogadásához minősített többség szükségeltetik,
kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 17 igen, 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
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444/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat 2015. január 1. napjával történő
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: 2015. január 1.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 17 igen, 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

445/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítását az
előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetben 2015. január 1-i hatállyal jóváhagyja.

Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2015. január 1.

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 7. számú
melléklete.

8. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit Zrt.
között az Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő közterületek
köztisztasági és településtisztasági feladatainak ellátására vonatkozó „Közszolgáltatási és
feladatellátási szerződés” módosítása
Előterjesztő: dr. Bajkai István alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 8. számú napirendi pontra: az Önkormányzat és az ERVA Zrt. között
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Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő közterületek köztisztasági és
településtisztasági feladatainak ellátására vonatkozó szerződés módosítása. Előterjesztő dr.
Bajkai István alpolgármester úr. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Nem. Az
előterjesztést tárgyalta a Városüzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság. Mindkét bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolják az előterjesztést. A napirend
fölötti vitát megnyitom. Dr. Kispál Tibornak adom meg a szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Ehhez az előterjesztéshez módosító indítványt is
adtam be, hiszen ennek az előterjesztésnek van a határozat javaslatába kettő db pont van. A
második pont szól ugye arról, hogy a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot hatalmazza majd
föl az ezt követő időszakban ilyen, tehát az ERVA esetében e közszolgáltatási feladat ellátási és e
szerződés módosítására. Én azt gondolom, hogy ezt a testületnek a hatáskörébe kellene
visszahozni, hiszen így gyakorlatilag más szerződések esetében is azok a képviselők valószínűleg
nem fognak tudni az ilyen típusú szerződésmódosításokról, akiket egyébként ez érdekelne, hiszen
a testület elé nem kerülnek be. Ez régebben tehát a korábbi ciklusokban ez a testület előtt volt. Én
ezt tudom, hogy babra munka, viszont én azt gondolom, hogy ez az előbbi napirendi pont
esetében pont az átláthatóságot fogja majd erősíteni és azt vettem észre, hogy az előző vitában is
a jogi akadályokról beszéltünk inkább sem, mint arról, hogy mi volt a célja a Moldován képviselő
úr előterjesztésének. Tehát én azt gondolom, hogy és nem fogom kérni a szót, hogy módosító
indítványomnál én itt összefoglalnám és kérném is egyben akkor a testület tagjainak a
támogatását, hogy ez esetben és a közeljövőben, ezt, ha kell, akkor több alkalommal akár a
hatásköri lista módosításának kezdeményezésével is fogom majd javasolni. Köszönöm szépen a
szót.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Több képviselő nem jelezte hozzászólását. A napirend vitáját lezárom, és
akkor megadom a szót az előterjesztőnek Bajkai alpolgármester úrnak.”

Dr. Bajkai István alpolgármester
„Köszönöm szépen a szót. Röviden csak annyit szeretnék ehhez hozzá tenni bár én magam a
korábbi Képviselő-testületnek nem voltam a tagja, … bocsánat, megpróbálok, most jó? Tehát a
korábbi Képviselő-testületnek én magam nem voltam tagja, de valójában már egy létező
eljárásrend és egy létező működésnek a módosítását jelenti valójában a mostani módosítási
javaslat. Én abból indultam ki, hogy a korábban kialakított szerkezet és rend, eljárási rend az
megfelelő volt, vagy megfelelően működött ilyen kritikát, ha jól hallottam, akkor ez most nem
került előterjesztésre. Ezért pusztán csak arra szeretnék utalni, hogy maga az előterjesztésben is
szerepel, hogy jó lehet jelenleg is ennek a kérdésnek az eldöntése a bizottságnak a hatáskörébe
tartozik, ennek ellenére úgy ítélték meg, hogy a Képviselő-testület ezt áttekintse és ebbe az ügybe
döntést hozzon. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy előremutató eljárás volt. Másodsorban pedig
nem tekintem kevésbé átláthatónak egy bizottság működését kevésbé nyilvánosnak, mint a
képviselő-testület működését. Tehát ilyen alapon bármilyen más hasonló vagy más tárgykörű
döntés esetén is azt a kritikát lehetne mondani hogy ezt a képviselő-testületnek kellene valójában
eldöntenie és nem egy bizottságnak. Ezt a bizottság eddigi munkájában egyébként igazolta, hogy
a munkájára szükség van és fontos és gyors döntéseket is tud hozni, hogyha a szükség kívánja.
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Tehát én a magam részéről a jelenlegi előterjesztésnek az elfogadását, vagy ennek az előterjesztés
szerinti döntéshozatali rendet tartom továbbra is célszerűnek. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Alpolgármester úr válaszát. Az előterjesztéshez Dr. Kispál Tibor képviselő úr
nyújtott be módosító indítványt. Az imént jelezte, hogy nem kívánja az egy perces indoklást
igénybe venni. Mégis. Ezért kérdeztem rá Képviselő úr, akkor megadom a szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót Polgármester úr jól érezte. Mert itt az előterjesztőnek a
hozzászólásában két dolgot szeretnék megerősíteni, hogy magam nem …. itt bármi probléma is
volna az előterjesztéssel, kifejezetten örültem annak, hogy ez a testület elé került. Azonban a
második pont pont arról szól, hogy legközelebb már ne kerüljön, és én azt gondolom, hogy nem
minősítve, és nem kritizálva a bizottságnak a munkáját, én azt gondolom, hogy a bizottság
valószínűleg, főként az elnöke örülni fog, mert lassabb beszédgyorsaságra lesz majd akkor
lehetősége, mint ahogy most. Viszont itt a képviselő-testületi ülésen tudom, hogy más képviselő
társak elé viszont kerül olyan ügy, amiről egyébként valószínűleg nincs tudomásuk. Megértetem,
amit alpolgármester úr mondott ….javaslatot. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Rendben, tehát szavazni fogunk róla, de előtte tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy
az előterjesztő Dr. Kispál Tibor képviselő úr módosító indítványát nem fogadja el. És most akkor
szavazásra teszem fel Képviselő úr módosító indítványát, amelynek elfogadásához egyszerű
többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 9 igen 8 nem 0 tartózkodással elfogadta.

446/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(9 igen, 8 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Dr. Kispál Tibor képviselő által a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
és az ERVA Nonprofit Zrt. között az Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő
közterületek köztisztasági és településtisztasági feladatainak ellátására vonatkozó
„Közszolgáltatási és feladatellátási szerződés” módosítása” című előterjesztéshez benyújtott
módosító indítványt az alábbiak szerint:

Dr. Kispál Tibor:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Az ERVA Nonprofit Zrt. Erzsébetváros Önkormányzata vagyongazdálkodási feladatainak
ellátásában kap feladatokat. Jelen előterjesztésben Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási
területén lévő közterületek köztisztasági és településtisztasági feladatainak ellátására vonatkozó
„Közszolgáltatási és feladatellátási szerződés” módosításáról van szó.
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A továbbiakban nem javaslom, hogy a képviselő-testület az elfogadott szerődés módosítása esetén
ellenőrző, kontrolláló feladatát bizottságra ruházza át.
Az előterjesztés „2. A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozattal jóváhagyott
feladatellátási szerződés jövőben esetlegesen szükségessé váló módosításainak a jóváhagyására
felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot.” határozati javaslatának törlését
javaslom.
Kérem a tisztelt Képviselő Hölgyeket és Urakat módosító indítványomat elfogadni
szíveskedjenek.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Így szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

447/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit Zrt.
között az Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő közterületek
köztisztasági és településtisztasági feladatainak ellátására vonatkozó „Közszolgáltatási és
feladatellátási szerződés” módosítása -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az
Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő közterületeken végzendő
köztisztasági feladatok ellátása tárgyában az Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA
Nonprofit Zrt. között 2014. január 14. napján kötött és a Felek által 2014. április 10. napján
módosított, a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Közszolgáltatási és feladatellátási szerződést, egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést
írja alá.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú …, így van némi vita után, hogy kell-e róla szavazni, mégis
csak kell. Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 10 igen 5 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
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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.)

448/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit Zrt.
között az Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő közterületek
köztisztasági és településtisztasági feladatainak ellátására vonatkozó „Közszolgáltatási és
feladatellátási szerződés” módosítása -
(10 igen, 5 nem, 2 tartózkodás)

A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozattal jóváhagyott feladatellátási szerződés
jövőben esetlegesen szükségessé váló módosításainak a jóváhagyására felhatalmazza a Pénzügyi
és Kerületfejlesztési Bizottságot.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

9. számú napirend:
A New York Palace Kft. által a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata
és a New York Palace Kft. között a természetben a Bp. Főv. VII. ker. Osvát u. 2-9. szám
alatti ingatlanon kialakításra került passzázs közhasználat céljára történő átadása
tárgyában 2002. október 18. napján megkötött megállapodás módosítására vonatkozó
kérelem elutasítása
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 9. számú napirendi pont: a New York Palace Kft. és az Önkormányzati közötti
ügyről szóló, a passzázs ügyéről szóló előterjesztés Hutiray Gyula alpolgármester
előterjesztésében. Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést a Pénzügyi
és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend
fölötti vitát megnyitom. Igen látom, hogy rengeteg ügyrendi kérdés van. Először Szücs Balázs
jelezte ügyrendi javaslat igényét, megadom a szót Szücs Balázsnak.”

Szücs Balázs képviselő
„Tisztelt képviselő társak, akkor én most nem teljesen értem, hogy ha Kispál Tibor képviselő
társam módosítóját elfogadtuk, akkor a második határozati javaslatnak mi értelme van, vagy
akkor ez most hogyan értelmezendő. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Világos a szavazás előtt is volt erről a kollegáim között némi egyet nem értés, de most akkor ez
az álláspont, hogy valóban a 2. számú szavazást, azt nem kellett volna megtennünk. Tehát ha jól
értem, akkor a 2. számú szavazást azt ... Jó mielőtt tovább mennénk Moldován László képviselő
úrnak adom meg szintén ügyrendi kérdésben a szót.”

Moldován László képviselő
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„Köszönöm. Az én értelmezésem szerint a 2. számú szavazás az a módosítóval elfogadott egészről
szólt. Tehát nem is lehetett a külön határozati javaslat 2. bekezdéséről vagy 2. pontjáról, mert
hogy a módosító az teljesen mást mond, mint ez a 2. pont, tehát ha elfogadtuk szerintem a
módosítót akkor nem is lehetett volna vagy akkor a módosítóval módosított határozati javaslatról
szavaztunk.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Rendben, mind a két képviselő úrnak igaza van. Így az a tisztem, hogy szavazást rendeljek el
abban a kérdésben, hogy visszavonjuk az előző határozatunkat. Tehát, hogy ezt a csorbát
kiköszörüljük, hiszen szavaztunk és elfogadtunk egy határozatot. Most, hogy jogilag minden a
helyére kerüljön, döntenünk kell, és a 2. számú napirendről szóló szavazásunkat teszem fel, a 2.
számú határozati javaslatot teszem fel újból. De ezt mondom, most már túl sok vélemény van egy.
Tehát most azt fogom tenni, hogy szavazásra teszem fel, hogy vonjuk vissza az előző döntésünket,
erre kérem, hogy mindenki igennel szavazzon, és akkor anomália megszűnik. A szavazás
indítható.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a határozat
visszavonására tett javaslatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

449/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Képviselő-testületi határozat visszavonása -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 448/2014. (XII.17.) számú határozatát visszavonja.

9. számú napirend:
A New York Palace Kft. által a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata
és a New York Palace Kft. között a természetben a Bp. Főv. VII. ker. Osvát u. 2-9. szám
alatti ingatlanon kialakításra került passzázs közhasználat céljára történő átadása
tárgyában 2002. október 18. napján megkötött megállapodás módosítására vonatkozó
kérelem elutasítása
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„És akkor most térhetünk át a következő napirendi pontra: a New York Palace passzázs ügye
Hutiray Gyula alpolgármester úr előterjesztésében. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend
fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló van, így Szücs Balázs képviselő úrnak adom meg a szót.”

Szücs Balázs képviselő
„Tisztelt Képviselő-testület, az Alpolgármester úr fele szeretném azt kérdezni, hogy el tudjuk
fogadni a határozati javaslatokat, viszont a levélben, amit a New York Palace küldött, kifejezetten
kérték, hogy minél hamarabb vegyék napirendre a Képviselő-testület ezt a kérdést. Most
december közepe van, hogy mi volt ennek az oka. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester



26 / 57

„Köszönöm. Molnár István képviselő úrnak adom meg a szót.”

Molnár István képviselő
„Köszönöm a szót. Ugye nyilván itt egy tárgyalás kezdődik, mint pénzügyi tanácsnok szeretném
javasolni, hogy szerintem el kéne mozdulnunk itt a pénzbeli kártérítés felé, ugye aki ismeri ezt itt
szembe ezt a passzázsot egyetlen értelmes dolgot lehet itt nyitni, az Erzsébet krt. az ugye a non-
stop kocsma. Nyilván az Önkormányzat nem akar üzemeltetni itt szembe egy non-stop vendéglőt,
egyébként teljesen üres kiadhatatlan, használhatatlan. Tehát én azt javaslom, magam személyem,
magam véleménye az, hogy arrafelé próbáljon elmenni az Önkormányzat, hogy itt egy anyagi
kártérítést próbáljon kapni, hiszen a jövő évbe tudjuk, hogy a költségvetésünkbe azért itt a
szociális területen hiányozni fog sok százmillió, mindenkinek vannak tervei különböző
kerületfejlesztési területen, tehát én azt támogatnám, hogyha itt egy komoly anyagi kártérítést
kapna az Önkormányzat.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm Képviselő úr hozzászólását. A napirend vitáját lezárom és Hutiray Gyula

alpolgármester úrnak adom meg a szót válaszadásra.”

Hutiray Gyula alpolgármester
„Köszönöm szépen. Először, hogy miért került decemberben napirendre ez a kérdés? A kérdés az
jogos, de igazán akkor lenne jogos, hogy ha most sem tárgyalnánk meg. Azt hogy én miért nem
csináltam ebből előterjesztést, arra azt tudom válaszolni, hogy ameddig nem beszéltem a New
York Palace Kft. képviselőivel, addig nem tudtam megerősödni abba az álláspontomba, hogy ezt
a kérést el kell utasítani. A számok, meg a tartalom az indikálták, hogy ebbe az irányba menjünk,
de addig, hogy a másik féllel szóba álltam volna, nem gondolom, hogy helyes lett volna
előterjesztést készíteni. Az, hogy mennyire sürgős a dolog, ahhoz azt tudom adalékként
hozzátenni, hogy a múlt hétfőn tárgyaltunk a már annak ismeretében, hogy ez a napirendre fog
kerülni, tárgyaltunk a megoldásról a képviselőkkel. És ott az a közbülső megállapodás született,
hogy 24 órán belül fognak egy másik javaslatot tenni. Mondom múlt hétfőn, ma kaptam egy
rajzot, amit nem tudok értelmezni, tehát olyan nagyon nekik sem lehet sürgős. Ennyit az
adalékról. A Molnár képviselő úrnak azt tudom mondani, hogy ezeken a közbülső tárgyalásokon
nem igazán mozdulnak abba az irányba, hogy pénzbeli kompenzációt adnának, a másik irányba
több hajlandóság látszik lenni, de had ne tegyek itt most ígéreteket arra nézve, hogy hol lehet
majd megállapodni, mármint hogy milyen javaslatot fogunk tudni ide hozni a testület elé. Minden
esetre, mint ahogy azt az előbb mondtam ma délben kaptam egy rajzot, hogy ők mit javasolnak,
aminek az értékelése folyamatban van. Azt gondolom, hogy a Képviselő-testület helyesen teszi,
hogyha ezt a hát, hogy mondjam, nem akarom minősíteni a másik felet, de erősen méltánytalan
javaslatot egyszerűen elutasítjuk annak megfelelően, hogy a határozati javaslat szól. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Igen, ez azt jelenti, hogy a határozati javaslatot megszavazzuk. Tehát nem azt utasítjuk el.
Megállapítom, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a
határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
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(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

450/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A New York Palace Kft. által a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata
és a New York Palace Kft. között a természetben a Bp. Főv. VII. ker. Osvát u. 2-9. szám
alatti ingatlanon kialakításra került passzázs közhasználat céljára történő átadása
tárgyában 2002. október 18. napján megkötött megállapodás módosítására vonatkozó
kérelem elutasítása -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a New York Palace
Szálloda és Vendéglátóipari Kft. /székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 9-11. cégjegyzékszám:
cg. 01-09-692365, statisztikai számjele: 12554726-5510-113-01, adószáma: 12554726-2-42/ a
New York Palace Kft. által a természetben a 33661 és 33669 helyrajzi számokon a Bp. Főv. VII.
ker. Erzsébet krt. 9-11. és az Osvát u. 2-8. szám alatti ingatlanokon megvalósításra kerülő
épületegyüttes alatt kialakításra kerülő passzázs területének közhasználat céljára történő
átadásáról 2002. október 18. napján kötött megállapodás módosítása tárgyában 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.) számú önkormányzati rendelet
5. § (5) bekezdése alapján a döntési hatáskört magához vonja.

2.
A Képviselő-testület nem hagyja jóvá a jelen határozat mellékletét képező, a terület mértékének
megváltozása tárgyában a New York Palace Kft. által készített megállapodás módosítás
tervezetét.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a New York
Palace Kft-vel a passzázs területével kapcsolatos megállapodás érdekében és annak alapján
javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2015. február 28.

10. számú napirend:
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Tőkeemelés az EVIKVÁR Kft.-ben
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 10. számú napirendi pont: tőkeemelés az EVIKVÁR Kft-ben. Előterjesztő Hutiray
Gyula alpolgármester úr és kíván szóbeli kiegészítést tenni, megadom a szót.”

Hutiray Gyula alpolgármester
„Csak annyit, hogy az előterjesztéshez csatolásra került a TMTR rendszerben is a maga, az
apport jegyzék, tehát anélkül, hogy arról külön határozni kéne, de csatolásra került ez a
dokumentum, amivel kapcsolatosan nem kell külön dönteni, mert az eredetileg kiküldött anyagba
egyértelmű. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom. Dr. Kispál Tibornak adom meg a
szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Támogatni fogom az előterjesztést, de kérdésem
volna, mert hiszen utána néztem ugyan, de életembe először találkoztam ezzel az érdekes
kifejezéssel ázsiós tőkeemelés. Ha jól értelmeztem ez azt jelenti, hogy 1 millió Ft kerül majd
hitelként az EVIKVÁR-ba és 30 millió pedig tőketartalékba kerül, amit ha jól értelmezem a
Google értelmező szótárát, akkor igazából véve ez felhasználható lesz majd az EVIKVÁR
működtetésére. 30 millió elég lesz-e egy év időtartamra, kérdésem tulajdonképpen ez ebből
következőleg. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm, több képviselő nem jelezte hozzászólását, a napirend vitáját lezárom. És megadom a
szót Alpolgármester úrnak válaszadásra.”

Hutiray Gyula alpolgármester
„Köszönöm szépen. Maga ez a kifejezés, hogy ázsiós tőkeemelés gondolom, hogy a Google-ben
megtalálta a pontos definícióját nem széles körben ismert, de elég egyszerűen azt jelenti, hogy
amikor egy kft-be vagy egy rt-be olyan módon kerül sor tőkeemelésre, hogy a névértéken fölüli
összeget kell fizetni érte ellenszolgáltatást kell teljesíteni érte, akkor ezt ázsiósnak hívják. És a
törvény, a számviteli törvény úgy rendelkezik, az egyébként az anyagból kiderül, hogy ezt a
névértéken fölüli összeget a tőketartalékként kell számításba venni, tehát ennyiben nincsen semmi
különös. Az előterjesztés igyekezett utalni arra, hogy itt 30 millió ez olyan értelemben nem egy
felhasználható pénz semmilyen tekintetben, ez lényegében az ERVA azóta non-profittá váló
társaság vételára és ilyen módon ebből, hogy mondjam, se kiflit, se munkabért nem lehet fizetni.
És ez igazából a dolgoknak a számviteli rendbetételére irányul, az az 1 millió Ft, amit a
névértékként készpénzben megkapnak az természetesen fölhasználható, mint ahogy a
rendelkezésre bocsájtott jegyzett tőke az mindenkor fölhasználható. De hogy ha nem termeli ki,
akkor veszteséges lesz a cég, de ez egy másik kérdés. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm, Alpolgármester úr válaszát. Megállapítom, módosító indítvány nem érkezett az
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előterjesztéshez, így szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, elfogadásához
egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

451/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Tőkeemelés az EVIKVÁR Kft.-ben -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok
gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
11/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése alapján az EVIKVÁR
Erzsébetvárosi Vagyon-és Ingatlankezelő Városgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaságban
(1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., cg.: 01-09-974169) végrehajtandó ázsiós tőkeemelésről és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadása tárgyában minden
döntési hatáskört magához von.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

452/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Tőkeemelés az EVIKVÁR Kft.-ben -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
az EVIKVÁR Erzsébetvárosi Vagyon-és Ingatlankezelő Városgondnoksági Korlátolt Felelősségű
Társaságban (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.,  cg.: 01-09-974169) ázsiós tőkeemelést hajt végre
a 30 millió forint összegű tagi kölcsön és 1 millió Ft összegű pénzbeli betét rendelkezésre
bocsátásával, akként, hogy a társaság jegyzett tőkéjét ezzel 6 millió Ft-ra emeli, a 2000. évi C.
törvény 36.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a tagi kölcsön összege, azaz 30 millió Ft pedig a
tőketartalékba kerül.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. december 23.

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

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

453/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Tőkeemelés az EVIKVÁR Kft.-ben -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
az EVIKVÁR Erzsébetvárosi Vagyon-és Ingatlankezelő Városgondnoksági Korlátolt Felelősségű
Társaságnak a határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint készített alapító
okiratát jóváhagyja, és felkéri a polgármestert, hogy módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot és a változások cégjegyzéken történő átvezetése érdekében szükséges valamennyi
dokumentumot írja alá.

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

11. számú napirend:
Nemzetiségi önkormányzatok kulturális támogatásának elszámolásával kapcsolatos
döntések
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Így áttérünk a 11. számú napirendi pontra: nemzetiségi önkormányzatok kulturális
támogatásának elszámolásával kapcsolatos döntések Hutiray Gyula alpolgármester úr
előterjesztésében. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Nem. Az előterjesztést a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra
javasolja. A napirend vitáját megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez dr. Vető
Marietta alpolgármester asszony nyújtott be módosító indítványt. Az előterjesztő a módosító
indítványt befogadja, így az indokolni nem szükséges, szavazni viszont fogunk róla. Tehát
szavazásra teszem fel a módosító indítványt, melynek elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

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

454/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
dr. Vető Marietta alpolgármester által a „Nemzetiségi önkormányzatok kulturális támogatásának
elszámolásával kapcsolatos döntések” módosítása” című előterjesztéshez benyújtott módosító
indítványt az alábbiak szerint:
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Dr. Vető Marietta:
„10.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Lengyel Önkormányzat és az Erzsébetvárosi Horvát Önkormányzat
részéről korábban benyújtott kérelmében indokoltak alapján az önkormányzat által juttatott
2014. évi kulturális támogatás elszámolását 2015. június 30-ai határidővel engedélyezi.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

Vattamány Zsolt polgármester
„És most szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak”.

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

455/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Nemzetiségi önkormányzatok kulturális támogatásának elszámolásával kapcsolatos
döntések -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatnak kulturális támogatás címén 2012-ben juttatott
összegből 2013-ra áthúzódó 141. 360 Ft pénzmaradvány felhasználásának elszámolását 2013.
júliusi teljesítéssel, valamint a 2013-ban juttatott támogatásból 670.059 Ft felhasználásának
elszámolását 2014. júliusi teljesítéssel elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Ennél a napirendi pontnál az összes többi határozati javaslat egyszerű többséggel tud
elfogadást nyerni, így azt a továbbiakban a szavazások között már nem ismételném, csak
szavazásra teszem fel őket, mint ahogy teszem ezt a 2. számúval, kérem, szavazzanak.”

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

456/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Nemzetiségi önkormányzatok kulturális támogatásának elszámolásával kapcsolatos
döntések -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzatnak kulturális támogatás címén 2012-
ben juttatott összegből 2013-ra áthúzódó 28.141 Ft pénzmaradvány felhasználásának
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elszámolását 2013. márciusi teljesítéssel, valamint a 2013-ban juttatott támogatásból 10.275 Ft
elszámolását 2014. májusi teljesítéssel elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

457/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Nemzetiségi önkormányzatok kulturális támogatásának elszámolásával kapcsolatos
döntések -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak kulturális támogatás címén 2012-
ben juttatott összegből 2013-ra áthúzódó 200.602 Ft pénzmaradvány felhasználásának
elszámolását 2013. decemberi teljesítéssel, valamint a 2013-ban juttatott támogatásból 397.814 Ft
elszámolását 2014. augusztusi teljesítéssel elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

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

458/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Nemzetiségi önkormányzatok kulturális támogatásának elszámolásával kapcsolatos
döntések -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Lengyel Önkormányzatnak kulturális támogatás címén 2011-ben juttatott összegből 2012-
re áthúzódó 169.852 Ft pénzmaradvány felhasználásának elszámolását 2012. októberi
teljesítéssel, valamint a 2012-ben juttatott támogatásból 72.107 Ft elszámolását 2013.
szeptemberi teljesítéssel, továbbá a 2013-ban juttatott összegből 712.430 Ft elszámolását 2014.
májusi teljesítéssel elfogadja.
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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 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

459/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Nemzetiségi önkormányzatok kulturális támogatásának elszámolásával kapcsolatos
döntések -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzatnak kulturális támogatás címén 2011-
ben juttatott összegből 2012-re áthúzódó 113.944 Ft pénzmaradvány felhasználásának
elszámolását 2012. júniusi teljesítéssel, valamint a 2012-ben juttatott összeg 2013. májusi
teljesítéssel elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

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

460/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Nemzetiségi önkormányzatok kulturális támogatásának elszámolásával kapcsolatos
döntések -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatnak kulturális támogatás címén 2013-
ban juttatott összegből 2014-re áthúzódó 60.502 Ft pénzmaradvány felhasználásának
elszámolását 2014. márciusi teljesítéssel elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 7. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 7. számú
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

461/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Nemzetiségi önkormányzatok kulturális támogatásának elszámolásával kapcsolatos
döntések -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzatnak kulturális támogatás címén 2012-
ben juttatott összegből 178.274 Ft pénzmaradvány elszámolását 2013. novemberi teljesítéssel
elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 8. számú
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

462/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Nemzetiségi önkormányzatok kulturális támogatásának elszámolásával kapcsolatos
döntések -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzatnak kulturális támogatás címén
2013-ban juttatott összegből 245.000 Ft pénzmaradvány elszámolását 2014. júliusi teljesítéssel
elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 9. számú
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

463/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Nemzetiségi önkormányzatok kulturális támogatásának elszámolásával kapcsolatos
döntések -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak kulturális támogatás címén juttatott összeg elszámolási
határideje meghosszabbításának engedélyezésére indokolt esetben, az elszámolási határidő lejárta
előtt 90 nappal benyújtott kérelem alapján kerülhet sor. Újabb támogatásra mindaddig nem
köthető szerződés, amíg a fennálló támogatási szerződés alapján a támogatási összeg elszámolása
nem történt meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Így van, tehát a véghatározatot el kell fogadnunk, igyekszünk a legszabályosabban. Tehát
szavazásra teszem fel végül a módosító indítvánnyal elfogadott 10. számú javaslatunkat, itt az
elfogadásához szintén egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

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

464/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Nemzetiségi önkormányzatok kulturális támogatásának elszámolásával kapcsolatos
döntések -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Lengyel Önkormányzat és az Erzsébetvárosi Horvát Önkormányzat
részéről korábban benyújtott kérelmében indokoltak alapján az önkormányzat által juttatott 2014.
évi kulturális támogatás elszámolását 2015. június 30-ai határidővel engedélyezi.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

12. számú napirend:
Az általános iskolák felvételi körzetének működtetői véleményezése
Előterjesztő: dr. Vető Marietta alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„És akkor áttérhetünk a 12. számú napirendi pontra: az általános iskolák felvételi körzetének
működtetői véleményezése dr. Vető Marietta alpolgármester asszony előterjesztésében. Az
előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend fölötti vitát
megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom, hogy az előterjesztéshez módosító
indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű
többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
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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.)

465/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az általános iskolák felvételi körzetének működtetői véleményezése -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó felvételi
körzethatárait, a mellékletben közölt tartalommal.

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

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

466/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az általános iskolák felvételi körzetének működtetői véleményezése -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
a Baross Gábor Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárait a
mellékletben közölt tartalommal.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

467/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az általános iskolák felvételi körzetének működtetői véleményezése -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, -
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hogy jóváhagyja az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola 2015/2016. tanévre
vonatkozó felvételi körzethatárait a mellékletben közölt tartalommal.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

13. számú napirend:
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák nyitvatartási idejének
meghatározására és nyári zárásának rendjére
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Így áttérhetünk a 13. számú napirendi pontra: javaslat az Önkormányzat fenntartásában
működő óvodák nyitvatartási idejének meghatározására és nyári zárásának rendjére. Előterjesztő
jó magam vagyok, szóban nem kívánom az előterjesztést kiegészíteni. Az előterjesztést a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra
javasolja. A napirend vitáját megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom, az
előterjesztéshez nem érkezett módosító indítvány. Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati
javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

468/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák nyitvatartási idejének
meghatározására és nyári zárásának rendjére -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat fenntartásában működő óvodák nyitva tartásának rendjét az 1. sz. melléklet szerint
határozza meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

469/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák nyitvatartási idejének
meghatározására és nyári zárásának rendjére -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2015. évi nyári zárásának rendjét a 2. sz. melléklet
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szerint határozza meg.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Az óvodák nyitva tartásának rendje a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.
Az óvodák nyári zárva tartásának rendje a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.

14. számú napirend:
A 2015. évi közmeghallgatás
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Így áttérhetünk a 14. számú napirendi pontra: a 2015. évi közmeghallgatás tárgyában.
Előterjesztő jómagam vagyok, az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést
bizottságok nem tárgyalták, napirend vitáját megnyitom. Hozzászóló híján lezárom.
Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem fel a
határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

470/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2015. évi közmeghallgatás -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

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

1.) a 2015. évi közmeghallgatás időpontja és helyszíne: 2015. február 10. 17.00 óra, Budapest-
Fasori Evangélikus Gimnázium, Budapest, VII. kerület Városligeti fasor 17-21. II. emelet
díszterem

2.) elfogadja az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletében szereplő - a közmeghallgatás
megszervezésére vonatkozó - forgatókönyvet és felhívást, valamint felkéri a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A közmeghallgatás forgatókönyve és a felhívás a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.

15. számú napirend:
A MAHIR Cityposter Kft. Budapest VII. kerület, Madách Imre tér 1. szám előtti
közterület használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás ügye
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
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„Következik a 15. számú napirendi pont: a MAHIR Cityposter Kft. közterület-használatához
szükséges tulajdonosi hozzájárulás ügye Hutiray Gyula alpolgármester úr előterjesztésében. Az
előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítés tenni. Az előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság
tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend vitáját megnyitom. Elsőként
Stummer János képviselő úrnak adok szót.”

Stummer János képviselő
„Köszönöm szépen a szót, öröm látni azt, hogy Simicska Lajosnak minden egyes m2-ért meg kell
dolgozni a VII. kerületben. De tisztelettel kérdezném az előterjesztőt, hogy mi indokolja azt, hogy
ilyen hosszú időre adjuk oda a MAHIR-nek ezt a reklámfelületet, és hát főleg annak fényében
javaslom az előterjesztőnek az előterjesztés újragondolását, hogy azért itt a veszprémi időközi
utáni időkre is érdemes lenne itt gondolni. Köszönöm szépen.”

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

Moldován László képviselő
„Köszönöm. Én a nagypolitikát nem keverném ide, de valóban nem nagyon érthető, hogy ha
ennek a MAHIR Cityposter-nek 2015. augusztus 31-éig már a Városüzemeltetési Bizottság sajnos
lehetőséget adott arra, hogy elhelyezze a hirdető oszlopát, akkor most 2014 decemberében miért
kell újra tárgyalnunk? És főleg, hát nem tudom 2024. június 30-ig, hát nem is értem, hogy
létezik-e ilyen, hogy 9 évre, lehet, hogy már önkormányzat sem lesz akkor. De nem teljesen értem,
hogy ez az időtartam hogy kerül ide. Egyébként meg egyetértek Stummer képviselő társammal.
Tehát nem gondolom, hogy Erzsébetvárosnak kéne szegény Simicska úrnak a vállalkozásait
bármilyen módon segítenie. Tehát jelzem előre, hogy én biztos, hogy nemmel fogok szavazni.
Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm Képviselő úr hozzászólását, Ujvári-Kövér Mónikának adom meg a szót.”

Ujvári-Kövér Mónika képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr. Hát csak csatlakozni tudok az előttem szólókhoz, bizonyos
szempontból, ugyanakkor egy újabb felvetésem lenne. Azt én értem, hogy a díjszabás az adott,
mert ez gyakorlatilag szabályozva van. De és hogy most ebbe a határozati javaslatba
gyakorlatilag nem is döntünk ennek kapcsán, ugyanakkor felvetném azt a kérdést, hogy vajon jó-e
az, hogy majd csak 10 évre kiadunk egyfajta közterület használati engedélyt. Amiért
összességében még 1 millió Ft-ot sem kell nettó értékben fizetni, igaz hogy egy m2 ez az
alapterület, amiről beszélünk, hiszen már ugye ez a reklámfelület, ez ki van helyezve. Nem tudom
a pontos díjtételüket, ők ezt mennyiért adják, de híresztelések szerint vagyonokért. Tehát nem
tudom, hogy ez, az ilyen jellegű reklámfelületekkel kapcsolatos közterület használatra vonatkozó
díjszabást, ha nem is nyilván most erről nem tudunk tárgyalni, de a jövőben javaslom, hogy
tárgyaljuk újra. Köszönöm szépen”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a hozzászólásokat, mivel több képviselő nem jelezte hozzászólási igényét a
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napirend vitáját lezárom és megadom a szót Hutiray Gyula alpolgármester úrnak válaszadásra.”

Hutiray Gyula alpolgármester
„Köszönöm szépen tisztelt Képviselő-testület. Olyan magas labdákat tetszettek földobni nekem itt
a kérdésekkel, hogy ez szinte egy jutalomjáték számomra. Időtartam tekintetében a rendeleteink
egyértelműen rendelkeznek, két évig tartó időtartam esetében a bizottság hatásköre ilyen kérdés
eldöntése, két évnél hosszabb időbe a Képviselő-testületé. A Képviselő-testület a józan belátása
szerint el fogja dönteni ezt a kérdést, mint ahogy minden hasonló kérdést el fog dönteni. Eldöntött
a múltban és el fog dönteni a jövőben is vélhetően. Az, hogy Veszprém sorsa, idézőjelbe,
Budapesten dől el, az elképzelhető, de hogy a Madách tér 1 m2-én dőlne el, azt nagyjából
kizártnak tarom. Úgyhogy tulajdonképpen ez a gondolat engedtette meg velem azt a szemtelen
felütést, hogy ez egy jutalomjáték. És azt gondolom, hogy persze lehet, hogy önkormányzat nem
lesz, de Madách tér nagy valószínűséggel lesz 10 év múlva is, tehát ha úgy dönt a Képviselő-
testület, hogy odaadja ezt az 1 m2-ert a MAHIR Cityposternek, aminek több tulajdonosa is van,
és vannak vezetői, köztük Simicska úr is szerepel természetesen, akkor ezen az egy m2-en
csinálhatja a MAHIR Cityposter mindazt, amit egy ilyen hirdető oszloppal csinálni lehet. Azt nem
gondolom, hogy itt le kéne írnom, hogy ez hogy működik. A jutalomjátékomból kilóg a rendeletre
vonatkozó megjegyzése Képviselő asszonynak, bizottsági elnök asszonynak, de más felől örülök
annak a kérdésnek, mert pontosan annyi változtatást eszközöltem az előterjesztésen, hogy
kivettem a szokásos fordulatot, ami meghatározta volna a határozati javaslatban azt, hogy 800
nem tudom hány ezer ft-ot kell fizetnie. És ehelyett az szerepel benne, hogy a mindenkori rendelet
szerint kell fizetnie, és azt gondolom, hogy ez a képviselő-testület vagy ha majd lesz
önkormányzat és nem csak Madách tér mondjuk 6 év múlva, az akkori képviselő-testület más
rendeletet fog megalkotni, akkor arra az évre azt az összeget kell fizetnie. Tehát ebben a
tekintetben azt gondolom, hogy az előterjesztő öndicséret büdös, de mégis csak had hivatkozzam
erre, kellő gondossággal járt el. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Alpolgármester úr válaszát. 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 17 fő. Moldován László képviselő
jelezte, hogy nemmel szavazott. A szavazás végeredménye 8 igen 7 nem 2 tartózkodás. A
Képviselő-testület „A MAHIR Cityposter Kft. Budapest VII. kerület, Madách Imre tér 1. szám
előtti közterület használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás ügye” című előterjesztés
határozati javaslatát nem fogadta el.

16. számú napirend:
Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Így áttérünk a 16. számú napirendi pontra: Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító
Okiratának és Szervezeti- és Működési Szabályzatának a módosítása Hutiray Gyula
alpolgármester úr előterjesztésében. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés
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tenni? Nem. Az előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja azt. A napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom.
Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel az 1.
számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

471/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okirat módosítást, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága Alapító Okiratot a jelen határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert a dokumentumok
aláírására. Az Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba,
ezzel egyidejűleg a 245/2014.(VI.12) számú határozattal korábban elfogadott Alapító Okirat
hatályát veszti.

Felelős: Hutiray Gyula alpolgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„És akkor szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített
többség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

472/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatát a jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal, 2014. 12. 18. napján hatálybalépéssel elfogadja, és
hatályon kívül helyezi a 244/2014. (VI.12) számú határozattal korábban elfogadott
Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Felelős: Hutiray Gyula alpolgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okirata a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.
Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti- és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 12.
számú melléklete.

17. számú napirend:
Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság személyi összetételének változása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 17. számú napirendi pontra: Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság személyi
összetételének változása. Előterjesztőként az előterjesztést nem kívánom kiegészíteni. Az
előterjesztést tárgyalta a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom.
Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a
határozati javaslatot, melynek elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

473/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság személyi összetételének változása -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) számú
kormányrendelet 3.§. (2) bekezdése alapján 663/2013.(X.31.) sz. KT határozattal létrehozott
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Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság személyi összetételét az alábbiakban állapítja meg:

Elnök: Dr. Vető Marietta a kultúráért felelős alpolgármester
Tagok: Timár László elnökMűvelődési Kulturális és Szociális Bizottság

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

Felelős: Dr. Vető Marietta alpolgármester
Határidő: azonnal

18. számú napirend:
MKSZB tagok delegálása az Erzsébetvárosi Szociálpolitikai Kerekasztalba
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Így áttérünk a 18. számú napirendi pontra: MKSZB tagok delegálása az Erzsébetvárosi
Szociálpolitikai Kerekasztalba. Előterjesztőként az előterjesztést nem kívánom kiegészíteni. Az
előterjesztést tárgyalta a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. A napirend vitáját megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az
előterjesztéshez előterjesztőként magam nyújtottam be módosító indítványt, amelyet befogadok,
így azt indokolni nem szükséges, szavazni viszont fogunk róla. Tehát szavazásra teszem fel a
módosító indítványt, melynek elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”

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

474/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Vattamány Zsolt polgármester által a „MKSZB tagok delegálása az Erzsébetvárosi
Szociálpolitikai Kerekasztalba” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak
szerint:
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Vattamány Zsolt:
„1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tagjai közül 2014. december 17-i hatállyal
Devosa Gábort képviselőt delegálja a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai közé.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: Azonnal

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tagjai közül 2014. december 17-i hatállyal
Kismarty Anna képviselőt delegálja a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai közé.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: Azonnal”

Vattamány Zsolt polgármester
„Most szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 1. számú határozati javaslatot,
szintén minősített többség szükséges az elfogadásához, kérem, szavazzanak.”

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

475/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- MKSZB tagok delegálása az Erzsébetvárosi Szociálpolitikai Kerekasztalba -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tagjai közül 2014. december 17-i hatállyal
Devosa Gábort képviselőt delegálja a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai közé.

Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: Azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
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(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

476/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- MKSZB tagok delegálása az Erzsébetvárosi Szociálpolitikai Kerekasztalba -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tagjai közül 2014. december 17-i hatállyal
Kismarty Anna képviselőt delegálja a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai közé.

Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: Azonnal

19. számú napirend:
Delegálás az iskolai intézményi tanácsokba
Előterjesztő: dr. Vető Marietta alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 19. számú napirendi pont: delegálás az iskolai intézményi tanácsokba. Előterjesztő
dr. Vető Marietta alpolgármester asszony. Szóbeli kiegészítés nem kíván tenni. Az előterjesztést a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra
javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez az
előterjesztő nyújtott be módosító indítványt, amelyet befogad, indokolni nem szükséges, viszont
szavazni fogunk róla. Szavazásra teszem fel tehát a módosító indítványt, melynek elfogadásához
minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

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

477/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
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(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
dr. Vető Marietta alpolgármester által a „Delegálás az iskolai intézményi tanácsokba” című
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:

Dr. Vető Marietta:
„1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
működtetésében lévő Baross Gábor Általános Iskola (1078 Budapest, Hernád u. 42-46.)
intézményi tanácsába Sólyom Bence képviselőt delegálja.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
működtetésében lévő Erzsébetvárosi Kéttannyelű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola
(1073 Budapest, Kertész u. 30.) intézményi tanácsába Veres Zoltán képviselőt delegálja.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
működtetésében lévő Molnár Antal Zeneiskola (1073 Budapest, Erzsébet krt. 32.) intézményi
tanácsába Moldován László képviselőt delegálja.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal”

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 1. számú javaslatot, minősített
többség szükséges az elfogadásához, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

478/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Delegálás az iskolai intézményi tanácsokba -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
működtetésében lévő Baross Gábor Általános Iskola (1078 Budapest, Hernád u. 42-46.)
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intézményi tanácsába Sólyom Bence képviselőt delegálja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

479/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Delegálás az iskolai intézményi tanácsokba -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
működtetésében lévő Erzsébetvárosi Kéttannyelű Általános Iskola, Szakiskola és
Szakközépiskola (1073 Budapest, Kertész u. 30.) intézményi tanácsába Veres Zoltán képviselőt
delegálja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

480/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Delegálás az iskolai intézményi tanácsokba -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
működtetésében lévő Molnár Antal Zeneiskola (1073 Budapest, Erzsébet krt. 32.) intézményi
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tanácsába Moldován László képviselőt delegálja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

20. számú napirend:
Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület támogatása téli krízishelyzet kialakulása esetén
Előterjesztő: dr. Vető Marietta alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 20. számú napirendi pont: Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület támogatása
téli krízishelyzet kialakulása esetén dr. Vető Marietta alpolgármester asszony előterjesztésében.
Szóbeli kiegészítést az előterjesztő nem kíván tenni. Az előterjesztést megtárgyalta a Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottság, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend vitáját
megnyitom. Hozzászóló híján a napirend vitáját lezárom. Megállapítom, az előterjesztéshez
módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, elfogadásához
egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

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

481/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület támogatása téli krízishelyzet kialakulása esetén-
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesülettel rendkívüli hideg időjárás, téli
krízishelyzet kialakulása esetén krízismelegedő működtetésére 880000 Ft-ot biztosít támogatási
szerződés megkötésével.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződés abban az esetben írható alá, ha a Miniszterelnökség Támogatásokat
Vizsgáló Irodája a szerződéssel kapcsolatban kifogást nem emel.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

21. számú napirend:
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának és Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: dr. Vető Marietta alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 21. számú napirendi pont: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
Alapító Okiratának és Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása Vető Marietta
alpolgármester asszony előterjesztésében. Kíván-e … Nem. Az előterjesztést a Művelődési,
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Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend
fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett. Így szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített
többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

482/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának és Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítása -
(17 igen, 0 nem, 0 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, valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, a
Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására, továbbá arra, hogy intézkedjen ezen
dokumentumok a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül történő
megküldéséről.

Felelős:       Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:    azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

483/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának és Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítása -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Alpár utca 4., (hrsz:33050/2/A). sz. alatti helyiséget és a Klauzál tér 16.
(hrsz.:34126/0/A/29, 34126/0/A/21) sz. alatti helyiségek – mint a feladatellátásból kikerülő
önkormányzati ingatlanokat 2015. január 31. napjával a törzsvagyon köréből kivonja.

Felelős:       Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:    azonnal

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okirata a jegyzőkönyv 13.
számú melléklete.
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Szervezeti- és Működési Szabályzata
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a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.

22. számú napirend:
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ programjainak folytatása
Előterjesztő: dr. Vető Marietta alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 22. számú napirendi pont: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
programjainak a folytatása. Előterjesztő dr. Vető Marietta alpolgármester asszony. És megadom
a szót szóbeli kiegészítésre.”

Dr. Vető Marietta alpolgármester
„Igen, csak röviden szeretném indokolni, illetve kérni a képviselő-testületet, hogy támogassa az
előterjesztést. Mind a két program rendkívül sikeres és úgy gondolom, hogy nagyon jól működik
ahhoz képest, hogy a MASNI például még csak 2014. szeptember óta működik. Már ez alatt a
rövid idő alatt az idő alatt 40 nőt sikerült bevonni a programba és 10 fő állást is talált. Azt
hiszem ez azért egy nagyon jó aránynak számít. A segítő kezek pedig azért nagyon fontos
program, mert ez gyakorlatilag a szociális ellátó rendszenek az előszobája és ezek az emberek
teljesen, tehát arra alkalmasak, hogy bevonják azokat a kerületi lakosokat, akik még eddig
valamilyen módon kívül maradtak és ugye az a cél, hogy egyetlen ember sem maradjon ellátás
nélkül Erzsébetvárosban. És ezért kérem, hogy támogassák az előterjesztést. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta,
mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend vitáját megnyitom. Hozzászóló híján
lezárom. Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem
fel az 1. számú határozati javaslatot, melynek elfogadásához minősített többség szükségeltetik,
kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. Szücs Balázs képviselő jelezte,
hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület az 1. számú határozatot 17 igen 0 nem 0
tartózkodással elfogadta.

484/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ programjainak folytatása -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a „MASNI - Munkaerő-piaci Aktivizálást Segítő Nőbarát Iroda” munkaerő-piaci
szolgáltatást továbbra is fenntartja és megbízza a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központot a kapcsolódó feladatok további ellátására. A feladatellátáshoz szükséges dologi
költségeket 2015. évre 4.000.728,-Ft-ot a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
költségevetésében biztosítja.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

485/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ programjainak folytatása -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy támogatja az időseket segítő program folytatását és megbízza a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központot a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok további
ellátásával. A feladatellátáshoz szükséges 8 státuszt a Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató engedélyezett létszámán belül 2015. január 1-től is, határozatlan időtartamra
biztosítja. A feladatellátáshoz szükséges költségvetési forrásokat, dologi kiadásként 1.004.000,-
Ft-ot, személyi jellegű kiadásként, bér címen 12.220.800,-Ft-ot, járulék címen 3.299.616,-Ft-ot,
bérlet címen 1.008.000,-Ft-ot, bérlet után fizetendő EHO és adó címen 359.808,-Ft-ot a Bischitz
Johanna Integrált Humán Szolgáltató 2015. évi költségvetésében rendelkezésre bocsátja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

23. számú napirend:
Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv és Szolgáltatási Terv
megvalósításának tapasztalatairól
Előterjesztő: dr. Vető Marietta alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Így áttérünk a 23. számú napirendi pontra: beszámoló a Szociális és Egészségügyi Ágazat
Stratégiai Terv és Szolgáltatási Terv megvalósításának a tapasztalatairól. Előterjesztő dr. Vető
Marietta alpolgármester asszony. Nem kíván szóbeli kiegészítés tenni. Az előterjesztést tárgyalta
a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja.
Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom, az előterjesztéshez
módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot,
melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

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

486/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv és Szolgáltatási Terv
megvalósításának tapasztalatairól -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elfogadja a Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Tervről készült 2014. évi
szakmai beszámolót.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

487/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv és Szolgáltatási Terv
megvalósításának tapasztalatairól -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elfogadja a Szolgáltatási Terv megvalósításának tapasztalatairól szóló beszámolót.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

24. számú napirend:
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására vonatkozó szerződés megkötése
Előterjesztő: dr. Vető Marietta alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 24. számú napirendi pont: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására
vonatkozó szerződés megkötése dr. Vető Marietta alpolgármester asszony előterjesztésben. Nem
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kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztő. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát
megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett. Így szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

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

488/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására vonatkozó szerződés megkötése -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban szerződés alapján ellátja
az állam által kötelezően ellátandó jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása
tárgyában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság valamint Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata között kötendő Szerződés aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

489/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
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- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására vonatkozó szerződés megkötése -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy felhatalmazza a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságot a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás feladat ellátása tárgyában, 2015. január 1. -2015. december 31. közötti
időszakra kötendő szerződés végleges formájának jóváhagyására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

25. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 2014. évi
közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 25. számú napirendi pont: a Polgármesteri Hivatal 2014. évi közbeszerzési
tervének módosítása. Előterjesztő jómagam vagyok. Előterjesztőként az előterjesztést nem
kívánom szóban kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován
László képviselő úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. 2. hó 10-én 2011-ben elfogadtuk a közbeszerzési tervünket, és ennek
módosítására a közbeszerzési törvény 33.§-nak 3. pontja bekezdése lehetőséget biztosít
amennyiben az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb
változás merül föl. Na, most, mint kiderül, ez a közbeszerzési igény arra vonatkozik jelenleg, hogy
2011-ben 3 éves időtartamra kötött Microsoft licenc vásárlási szerződés az Önkormányzat, tehát
nem, tehát itt ilyen logikai ellentmondást látok, hogy akkor ez miért volt olyan meglepő, hogy ha
2011-ben kötöttük, akkor az 2014-ben le fog járni, vagy további frissítése szükséges, tehát miért
nem került be a közbeszerzési tervbe. Ez lenne a kérdésem igazán. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm Képviselő úr hozzászólását. Mivel több képviselő nem jelezte hozzászólását, így a
napirend vitáját lezárom, és válaszolok az előterjesztésre. Két válaszom is van, az egyik: nem
voltunk benne biztosak, hogy ezt a licencet akarjuk meghosszabbítani. Tehát ezt ki kellett még
azért találni. És a másik, hogy ez még nem most járt volna le, hanem a következő évben. Viszont
nem biztos, hogy a következő év január 30-ig tartunk testületi ülést, amikor dönthettünk volna
erről. Mert igazából az lett volna, hogy ha tartunk, és akkor elfogadjuk, mondjuk a költségvetést
mondjuk januárban, akkor bemegy ez az évi közbeszerzés és akkor ezt meg tudjuk tárgyalni és el
tudjuk fogadni. Ez a két válasz van erre. Köszönöm szépen, ha elfogadja. Az előterjesztéshez
módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
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határozatot 12 igen 0 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.)

490/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 2014. évi
közbeszerzési tervének módosítása -
(12 igen, 0 nem, 5 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalának a Képviselő-
testület által 45/2014. (II.10.) számú határozatával elfogadott 2014. évi Közbeszerzési Tervét az
alábbiak szerint módosítja, és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Tervet:

A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Microsoft szoftverlicenc – Szoftverfrissítési garancia
(SA) beszerzése

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

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

A Közbeszerzési Terv sorszámozása az újonnan felvett beszerzés miatt értelemszerűen módosul.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A közbeszerzési terv a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.

26. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2015. évi belső
ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 26. számú napirendi pont: Önkormányzatunk 2015. évi belső ellenőrzési tervének a
jóváhagyása. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést
mindhárom bizottság tárgyalta. A bizottságok tárgyalásra és elfogadásra javasolják azt.
Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Van hozzászóló? Kispál Tibor igen.
Akkor mégsem zárom le a vitát, hanem előtte megadom dr. Kispál Tibornak a szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen, tényleg érthetetlen néha, itt van a kezemben és nyomom és nem. Mindenkinek
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a figyelmét bírom, akkor köszönöm szépen. Szóval a Média Kft-vel kapcsolatban szeretném azt
kérni, hogy a belső ellenőrzési tervben ne az utolsók között kerüljön ellenőrzésre 2015-ös évi
ellenőrzési terv során. Egyszerűen azért, mert bírósági döntés ellenére a tavalyi évben, illetve
ennek az évnek az elején történtek ilyen bírósági döntések, sem kaptuk meg Gergely József akkori
képviselő társammal együtt a kért egyébként képviselők által betekintethető információkat. Én azt
szeretném, hogyha ez az ellenőrzés ez, miután meg fog szűnni ez a Kft., ez ne év végén legyen,
amikor már nem létezik, hanem még év elején, amikor elkezdődik a felszámolási eljárás.
Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Világos, köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását, mivel több képviselő nem jelentkezett
hozzászólásra, a napirend vitáját lezárom. És akkor válaszolnék az elhangzottakra. Az, amiről a
Képviselő úr beszél, az egy utóellenőrzés már. Tehát volt egy ellenőrzés és kell tartani egy
utóellenőrzést, amikor egyébként meg még készült ez az előterjesztés, akkor az előterjesztés
készítés időpontjában még nem volt biztos, hogy a Kft-t megszűntetjük és a készítő az így
készítette el. Amiről Képviselő úr beszél az egy utóellenőrzés, tehát ebben az évben is megvolt a
belső ellenőri vizsgálat. Akkor nincs más hátra, hogy megállapítsam, igen, mert az imént nem
jelent meg nálam a szavazás, vagy a hozzászólás, tehát a napirend vitáját ugye lezártuk. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem fel a határozati
javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

491/2014. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2015. évi belső
ellenőrzési tervének jóváhagyása -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatára vonatkozó 2015. évi belső
ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Felelős: dr. Gotthard Gábor jegyző
Határidő: azonnal

A 2015. évi belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.

Vattamány Zsolt polgármester
Mielőtt zárt ülést rendelne el, az SZMSZ 47. § (5) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy az
SZMSZ 47. § (4) bekezdésében meghatározott döntést a két ülés közötti időszakban nem hozott.
Megállapítja, hogy nyilvános ülésük végére értek, innen a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja
munkáját, ezért felkéri vendégeiket, hogy hagyják el a termet. A zárt ülés megkezdése előtt 10
perc szünetet rendel el, előtte még meghallgatják Stummer János képviselő úr ügyrendi
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javaslatát.

Stummer János képviselő
„Nem javaslat, kérdés a Polgármester úrhoz. Azt szeretném kérdezni, hogy a zárt ülésen a
bizottságok mellé a pártok, a frakciók által rendelt szakértők zárt ülésen bent lehetnek-e vagy
kimennek?”

Vattamány Zsolt polgármester
„Nem, ők nem tartoznak ebbe a körbe.”

Stummer János képviselő
„Jó, rendben, köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„10 perc szünetet rendelek el.”

Zárt ülés keretében:

27.) Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetése, a felügyelő
bizottsági tagjainak megválasztása, valamint az EVIKLAK Kft. „v.a.” felügyelő
bizottsági tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

28.) Az EVIKVÁR Kft ügyvezetője, az ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója és az
EVIKINT Kft., az Erzsébetváros Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítása,
díjazásának megállapítása, ezen gazdasági társaságok valamint az ERÖMŰVHÁZ Kft.
felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

29.) Szociális ügyekben első fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

dr. Gotthard Gábor Vattamány Zsolt
jegyző polgármester


