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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2006. február 24-én

8 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

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

Jelen vannak: Hunvald György polgármester
Demeter Tamás, Gergely József, Koromzay Annamária alpolgármesterek
Ádler György, Balogh Erika, Bán Imre, dr. Bolesza Emőke, Czibula Csaba, Devosa Gábor,
Fedrid Gábor, dr. Frisch Gábor, Gál György, Gerenday Ágnes, Prof. dr. Hahn György, Haller
Gyula, Kardos Péter, dr. Kecskés Gusztáv, dr. Kispál Tibor, Lendvai Béla, Molnár István,
Puskás Attila Sándor, Ripp Ágnes, Simon Péter, Varga Tibor, dr. Vedres Klára képviselők

Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, dr. Baranyi Péter, Bártfai Miklós, Divéki Antalné, Fitosné
Z. Zsuzsa, Gábor Farkas, Hangyál Imre, Holló Mária, Hollósi Géza helyett Kádár Mihályné,
Németh Márta helyett Juzáné Szabó Ágnes, Polgár Endréné, dr. Szász Eleonóra, dr. Szilágyi
Balázs, dr. Villányi Tibor helyett dr. Lampert István

Távol maradtak: Hont András, Schmidt Zoltán képviselők

Tanácskozási joggal megjelent:
Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft .- Szita László
Garay Ingatlanfejlesztési, Beruházó és Piacüzemeltető Zrt. - Kreisz Irén vezérigazgató

Az ülést vezette: Hunvald György polgármester,
Gergely József alpolgármester

Jegyzőkönyvet vezette: Danó Jánosné

Hunvald György
Köszönti a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, vendégeket és mindenkit, aki az
Erzsébetvárosi Televízión keresztül figyelemmel kíséri a munkát.
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 24-i rendkívüli nyilvános
ülését megnyitja.
Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.

A napirendi pontokhoz érkezett módosító indítvány, amelynek egyik része visszavonásról
szól, a másik része pedig felvételről.
Felvenni a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint nem lehet rendkívüli ülésen napirendi
pontot.

Szavazásra teszi fel Haller Gyula módosító indítványát, amely arra kéri a Testületet, hogy a
16. számú napirendet, amely a 2006. évi munkatervről szól, vonják vissza – saját maga az
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előterjesztő nem kívánja visszavonni.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 4 igen 17 nem 0 tartózkodás.

55/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Haller Gyula Fidesz MPSz módosító indítványáról az ülés napirendjeihez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el Haller Gyula Fidesz MPSz módosító indítványát, mely
szerint a mai ülés napirendjei közül a meghívó szerinti 16. pontot – Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2006.
évi munkaterve – az előterjesztő vonja vissza.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel a meghívóval kiküldött napirendeket.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 1 nem 0 tartózkodás.

56/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Napirendi pontok elfogadásáról -

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 ../2006. (...) önkormányzati rendelete a 2005. évi költségvetésről
szóló 2/2005. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

2.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat ../.... (....)
rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2006. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

3.) Lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó 2006. évi koncepció
Előterjesztő: Gál György, a Gazdasági Bizottság elnöke

4.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének ......./2006. ( . .) önkormányzati rendelete az önkormányzat
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről szóló
43/2001. (X.19.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző

5.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének........./2006.(..........) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros
közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a
lakossági várakozási hozzájárulás díjáról szóló 26/2005. (VI.20.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

6.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének ......../2006.(............) önkormányzati rendelete a parkolóhely
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létesítési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló 5/2004.(III.1.) számú
rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

7.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-
testületének …/2006. (… …) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
szóló 16/2000. (VI. 16.) számú rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

8.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-
testületének …/2006. (… …) számú önkormányzati rendelete a szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2000. (VI. 16.) számú rendeletének
módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

9.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének ..../2006. (...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2000. (V.22.) számú
rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Bán Imre frakcióvezető, Gál György frakcióvezető

10.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének ....../2006.(........) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről
szóló 27/2000.(XII.23.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Gál György képviselő

11.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének ......./2006.(.......) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló
lakások bérletéről és bérbeadásának feltételeiről szóló 29/2000.(XII.23.) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Gál György képviselő

12.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének ......./2006.(.........) önkormányzati rendelete a víz- és
csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőire
való áthárításáról szóló 11/1996.(V.2.) számú önkormányzati rendeletének
módosításáról
Előterjesztő: Fedrid Gábor képviselő, Gál György képviselő

13.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének ..../2006. (.....) számú önkormányzati rendelete a
lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó
növényesítési támogatásról
Előterjesztő: Bán Imre, a Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság

elnöke
14.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2005. évi teljesítmény-követelményeinek

alapját képező kiemelt célok megvalósításáról és javaslat a 2006. évi kiemelt
célokra
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

15.) Javaslat az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.) számú
kormányrendelet módosítására
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

16.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-
testületének 2006. évi munkaterve



4/55

Előterjesztő: Hunvald György polgármester
17.) Javaslat a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) műemléki pályázatán

való indulásra, illetve pályázati önrész biztosítására
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

18.) Közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

19.) Közoktatási intézmények pénzügyi - gazdasági munkamegosztása és
felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás elfogadása

Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester
20.) Leader Kocka elhelyezése

Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester
21.) Ellátási szerződés módosítása a Magyar Vöröskereszttel hajléktalan

személyek nappali ellátására
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

22.) Ellátási szerződés fogyatékos személyek nappali ellátására a Küldetés
Egyesülettel
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

23.) Ellátási szerződés kötése a Menhely Alapítvánnyal utcai szociális
szolgáltatásra
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

24.) 2 fő létszámcsökkentés előirányozása az Erzsébetvárosi Egészségügyi
Szolgálatnál
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Zárt ülés keretében:

25.) Szociális ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Dr. Vedres Klára, a Szociális Bizottság elnöke

26.) A Budapest, VII. kerület Garay téri Piac projekt
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

27.) A Garay Ingatlanfejlesztési, Beruházó és Piacüzemeltető Zrt alapító
okiratának módosítása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

28.) A Budapest VII. Városligeti fasor 23. és 29. szám alatti ingatlanok
elidegenítésére kiírt pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

29.) A Budapest VII. Nefelejcs u. 17. szám alatti épületben található,
33165/0/A/2 helyrajzi számú helyiségre kötött adásvételi szerződés
módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

30.) A Budapest VII. Rottenbiller u. 47-49. szám alatti épületben található, nem
lakás céljára szolgáló helyiségcsoportok elidegenítése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

31.) R….. Péternének a Gazdasági Bizottság 1148/2005.(09.27.) számú
határozatának felülvizsgálatára vonatkozó kérelme
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

32.) Személyi ügy
Előterjesztő: Bán Imre frakcióvezető, Gál György frakcióvezető

Hunvald György
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Az első két napirendi pont előterjesztője saját maga, ezért átadja az ülés vezetésének jogát
Gergely József alpolgármester úrnak.

1. napiendpi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
../2006. (...) önkormányzati rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló 2/2005. (III. 8.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendet.

Devosa Gábor
A Művelődési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

Ádler György
Az Informatikai Bizottság tárgyalásra javasolja a napirendet.

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

Fedrid Gábor
A Kerületfejlesztési Bizottság megtárgyalásra javasolja a rendelettervezetet.

Gergely József
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Prof. dr. Hahn György
Úgy gondolja, hogy ez a költségvetés csak átmeneti lehet, mert áprilisban választás lesz, és ha
a szerver kormány kerül hatalomra, például a tolvajok, akkor a fene tudja, hogy mi lesz az
eredmény.

Gergely József
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 5 nem 0 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006.
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(II. 27.) önkormányzati rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló 2/2005. (III. 8.)
önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

2. napiendpi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat ../.... (....) rendelete a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Hunvald György
Annyi kiegészítést szeretne tenni, hogy a következő módosítás során szeretne majd
átcsoportosítani kéményfelújítás, gázvezeték felújítás, vízóra szerelés témakörben, hogy
akkor, amikor a szükséges pályázatokat kiírják rendelkezésre álljon még több forrás.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendet.

Devosa Gábor
A Művelődési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

Ádler György
Az Informatikai Bizottság tárgyalásra javasolja a napirendet.

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

Fedrid Gábor
A Kerületfejlesztési Bizottság a napirendet megtárgyalásra javasolja.

Gergely József
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Prof. dr. Hahn György
Nem akar ismétlésbe bocsátkozni, amit elmondott az első napirendnél, az a másodikra is
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érvényes. Azt gondolja, hogy az Önkormányzatnak támogatni kell a vízóra pályázatokat is,
főleg az önkormányzati lakásokban és ingatlanokban, mert ez jelentős megtakarítást jelentene
a költségvetésben. A maga részéről a költségvetés elfogadását támogatja.

Dr. Kecskés Gusztáv
Azt szeretné kérni – szerencsére nem mindenki hallotta az előző hozzászólását Hahn
képviselőtársának, amelyben olyan kifejezéseket használt, amelyek alkalmasak arra, hogy
ennek egyéb jogi következményei legyenek – az ülés levezetőjét, hogy ezt a gyűlölet
kampányt, amit az országos dolgokkal kapcsolatos, legyen szíves kordában tartani, most a
kerület költségvetéséről tárgyalnak.
A kerület költségvetésének egyetlen egy kapcsolódása az országos politikához csak az az
ígéret, hogy több pénz az önkormányzatoknak mennyiben valósult meg. Új információik
szerint ez nem valósult meg, hiszen jelentős hiányok léptek fel az önkormányzat
gazdálkodásában. Valóban nagyon nehéz akkor módosító indítványt, a polgári frakció részéről
benyújtani, amikor látják, hogy ez egy szoros költségvetés, tehát valóban minden forintnak
meg kell találni a helyet, és meg is van a helye. Úgy látták, hogy kell szánni külön támogatást
– és erre irányulnak módosító indítványaik – az egyfajta étkezési támogatásra, amellyel
későbbiekben összhangban a későbbiekben a szociális rendeletet kívánják módosítani, és
negyedévente a nyugdíjasoknak juttatnának étkezési támogatást a kerületben. Ennek a
fedezetét a 300 milliós Kerület Őrség költségvetéséből látná kiszoríthatónak, ott van
lehetőség arra, hogy természetesen a feladatokat ellátva ebből 180 millió forint körüli
összeget átcsoportosítsanak. Ugyanígy a fűtéstámogatási módosító indítványukat is kéri, hogy
a képviselőtársak támogassák. Frakciójuk szerint megterhelő volt az energia és rezsi kiadások
sokaknak a kerületben, ezért lenne szükség arra, hogy a kerület erre a költségvetésének 1-2
százalékát átcsoportosítsa – itt valóban arról van szó, hogy a nagyköltségvetésből mind a
nyugdíjasokat szeretnének körülbelül 2-3 százalékhoz juttatni direktben, új címszó alatt.

Gergely József
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.

Az előterjesztéshez több módosító indítványt nyújtott be Lendvai Béla képviselő úr, melyeket
az előterjesztő nem fogadott el.
Az első módosító indítvány az 1. paragrafus 10. paragrafus szövegéhez érkezett.

Lendvai Béla
A Jegyző asszonyhoz tenne fel egy kérdést, mégpedig azt, hogy elfogadható-e, hogy a
rendeletben több esetben ad-hoc bizottságra ruháznak át hatáskört, és nem nevezik meg, hogy
ki által alakított ad-hoc bizottság.

Dr. Kálmán Zsuzsanna
A jogszabály értelmében nyilvánvalóan az ad-hoc bizottság egy konkrét feladata elvégzésére
jön létre, és ezt mindig a Testület hozza létre.

Gergely József
A rendelettervezethez módosító indítványt nyújtott be a Közrendvédelmi és
Környezetvédelmi Bizottság, melyet az előterjesztő elfogadott.
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 28 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 5 nem 0 tartózkodás.
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57/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság módosító indítványáról a Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetési
rendelettervezhet -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott – Közrendvédelmi és
Környezetvédelmi Bizottság módosító indítványát a Budapest Főváros VII.
Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendelettervezethez
az alábbiak szerint:
1.A Bizottság javaslata az intézmények távfelügyeleti rendszerének működtetése
érdekében az „5701 Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok" címen
a dologi kiadások előirányzatát 6.500 E Ft-tal megemeli.
A feladat fedezetének biztosítására a „8102 Felhalmozási és tőkejellegű
bevételek" címen az egyéb ingatlanértékesítés bevételi előirányzaton 6.500 E Ft
tervbevételét javasoljuk.
Az előirányzat intézmények közötti felosztásáról az év során történik intézkedés.
A fentiekben részletezett tételek előirányzatokon történő átvezetése mind a
bevételi, mind a kiadási főösszeget 6.500 E Ft-tal növeli.
2.A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átcsoportosításról átruházott
hatáskörben gondoskodjon.
Felelős: Polgármester
Határozat: azonnal

Gergely József
Lendvai Béla képviselő úr első módosító javaslata a szöveges rész 1. paragrafus 10.
bekezdéséről szól, melyet az előterjesztő nem fogadott el.

Kérdezi, hogy kívánja-e indokolni az indítványt a beterjesztő.

Lendvai Béla
Az előbb elmondottakban ezt indokolta.

Gergely József
Az előterjesztő nem kíván válaszolni.
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 7 igen 17 nem 1 tartózkodás.

58/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Lendvai Béla Fidesz MPSz módosító indítványáról a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – Lendvai Béla
Fidesz MPSz módosító indítványát a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendelettervezethez az alábbiak szerint:
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1.§. (10) bekezdésének szövege a következőkkel kiegészül:
Szakasz szövege kiegészül: A Képviselő-testület döntését követően felhatalmazza
……..

Gergely József
Lendvai Béla képviselő úr következő módosító javaslata 12. paragrafus 4. bekezdéséről szól,
melyet az előterjesztő nem fogadott el.

Kérdezi, hogy kívánja-e indokolni az indítványt a beterjesztő.

Lendvai Béla
Azt szeretné, hogy ahogy a Jegyző asszony mondta, a jegyzőkönyv számára, hogy végig a
rendeletbe akkor módosítsák azt a részét, ahol nincs beírva, hogy a Képviselő-testület által
létrehozott ad-hoc bizottság javaslatára, mert ez a rendelet szövegében nincs benne.

Gergely József
Az előterjesztő nem kíván válaszolni.
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 7 igen 18 nem 0 tartózkodás.

59/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Lendvai Béla Fidesz MPSz módosító indítványáról a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – Lendvai Béla
Fidesz MPSz módosító indítványát a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendelettervezethez az alábbiak szerint:
A rendelet tervezet 12.§. (4) bekezdésében foglaltak az alábbiak szerint
módosulnak:
12.§. (4) bekezdés szövege az alábbiak szerint módosul:
…….előirányzat felhasználásáról Ad hoc bizottság, valamint a Gazdasági
Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt.

Gergely József
Lendvai Béla képviselő úr következő módosító javaslata szintén 12. paragrafus 4.
bekezdéséről szól, melyet az előterjesztő nem fogadott el.
Kérdezi, hogy kívánja-e indokolni az indítványt a beterjesztő.

Gergely József
A beterjesztő nem kíván indokolni.
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 7 igen 16 nem 0 tartózkodás.

60/2006. (II. 24.) számú határozat:
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- Lendvai Béla Fidesz MPSz módosító indítványáról a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – Lendvai Béla
Fidesz MPSz módosító indítványát a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendelettervezethez az alábbiak szerint:
A rendelet tervezet 12.§. (4) bekezdésében foglaltak az alábbiak szerint
módosulnak:
….. Ad hoc bizottság – melynek tagja a Gazdasági Bizottság és Pénzügyi
Bizottság elnöke -, alapján a Polgármester dönt.

Gergely József
Lendvai Béla képviselő úr következő módosító javaslata 13. paragrafus 2. bekezdésére
vonatkozik, melyet az előterjesztő nem fogadott el.

Kérdezi, hogy kívánja-e indokolni az indítványt a beterjesztő.

Lendvai Béla
Mind végig azt látja, hogy vagy nem olvasták el rendesen a módosító indítványait, vagy nem
kívánnak abszolút vele foglalkozni, semmi olyan nincs benne, ami törvényellenes lenne, vagy
valamilyen jogkört átruházna. Itt is csak arról van szó, az átláthatóságról, és a
követhetőségről.

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Hunvald György
Közli Lendvai képviselő úrral, hogy egyik sem igaz, elolvasta, átlátta, visszatérnek rá pár év
múlva.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 6 igen 18 nem 0 tartózkodás.

61/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Lendvai Béla Fidesz MPSz módosító indítványáról a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – Lendvai Béla
Fidesz MPSz módosító indítványát a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendelettervezethez az alábbiak szerint:
A rendelet tervezet 13.§. (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul:
……..a Polgármester által létre hozott Ad hoc bizottságra – melynek tagja a
Gazdasági Bizottság és Pénzügyi Bizottság elnöke – ruházza át.

Gergely József
Puskás Attila Sándor és Kecskés Gusztáv képviselő uraknak a 26. paragrafus 3. bekezdéséhez
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van módosító javaslatuk, melyet az előterjesztő nem fogadott el.

Kérdezi, hogy kívánják-e indokolni az indítványt a beterjesztők.

Puskás Attila Sándor
Többször próbálták ezt a javaslatot bevinni, de szeretnék, hogy ez a Képviselő-testület úgy
készülne fel a 2006. évre, hogy ez már a költségvetésben szerepeljen, hátha sikerül a MSZP,
SZDSZ képviselőknek is a saját ígéreteik szerinti feladatokat megcsinálni – igen
megcsinálták, vették észre, 67 százalékkal sikerült emelni a gáz árát, idén újabb 7,1
százalékkal. Gondolták, hogyha már az az ígéret hangzott el, hogy nem lesz gázáremelés….

Gergely József
Közli Puskás képviselő úrral, hogy az előbb azt kérte az ellenzék egyik jeles tagja, hogy az
országos kampány ne itt folyjon – úgy hogy kéri, hogy az előterjesztésről beszéljen.

Puskás Attila Sándor
Ez nem országos kampány.

Gergely József
Közli, hogy ez az volt.

Puskás Attila Sándor
Saját maga a helyi gázárról beszél – de viszont segíteni tudnak az embereken.
Köszöni, hogy sokan hozzá tudnak szólni, anélkül hogy szót kaptak volna – az ülésvezetőt
megkérné, hogy próbálja rendbe tartani az összes képviselőiket, hogy elmondhassa végre a
hozzászólását.

Gergely József
Közli Puskás képviselő úrral, hogy figyelnek.

Puskás Attila Sándor
Veszi észre, hogy figyelnek, de azon kívül, hogy mindenki belekiabál, inkább azt szeretné,
hogy ne bele kiabáljanak, hanem szavazzák ezt meg, és ezzel tudjanak segíteni a kerület
lakóinak.
Rengeteg helyen még vannak olyan házak, ahol például nincs bevezetve sem a gáz, és nem
segítenek rajta – örül annak, hogy Gál úr olyan jókat nevet azon, hogy vannak olyan házak,
ahol az emberek kénytelen még ma a XXI. században is fával és villannyal fűteni, amivel
még magasabbak a költségeit.
Kéri az MSZP és SZDSZ képviselőktől, hogy segítsenek ebben a kerület lakóinak érdekében.

Gergely József
Kérdezi, hogy akik bejelentkeztek a szavazás menetével kapcsolatban kívánnak-e
hozzászólni?

Hahn György képviselő úr személyes érintettség címén kért szót.

Prof. dr. Hahn György
Azt mondták, hogy országos dologba szól bele – nem országos, hanem nemzetközi dologba
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kell beleszólni, ha valaki a 67 százalék gázáremelést szóvá teszi, mert három és félszeresére
ment a szénhidrogének ára a világpiacon.

Gergely József
Megjegyzi, hogy ezt mindenki tudja.

Gál György képviselő úr személyes érintettség címén kért szót.

Gergely József
Szeretné, hogyha Puskás Attila Sándor képviselő úr, ha már megemlékezik kedves, meleg
szavakkal róla, akkor arra azért szeretné felhívni a figyelmét, hogy még ha meg is lenne az
akarat bennük, a gázárakhoz akkor sincs közük, tehát nem emelhetik. A másik része a
dolognak, az elmúlt három évben nem volt választási év, egyszer sem hallotta, hogy ilyen
vehemensen terjesztett volna elő javaslatot a frakcióvezető úr. Viszont a saját
választókörzetében van olyan épület, ahol valóban nem volt gáz, természetesen közös
segítséggel megoldották és azóta van ebben a házban is gáz. Azt gondolja, hogy a képviselői
felelősség az amikor kimennek a társasházakba és megkérdezi, hogy miben tud segíteni, és
segít is – teljesen mindegy melyik házról beszélnek – nem az, hogy négyévenként amikor
választási kampány van, akkor országos politikát illik behozni a Képviselő-testület elé,
például erről, hogy a gázáremelést ők intézik. Szeretné még egyszer elmondani, hogy nem ők
intézik.

Gergely József
Megállapítja, hogy Gál úr hozzászólása sem volt személyes érintettség.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 7 igen 18 nem 0 tartózkodás.

62/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Puskás Attila Sándor, dr. Kecskés Gusztáv Fidesz MPSz módosító indítványáról a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetési
rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – Puskás Attila
Sándor, dr. Kecskés Gusztáv Fidesz MPSz módosító indítványát a Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetési
rendelettervezethez az alábbiak szerint:
rendelet tervezet 26.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
........ szabad pénzeszköz - a helyi kiegészítő fűtési támogatás céljából - kizárólag
a működési feladatok ........
Ennek következtében a 8 tábla 5601 feladatsor kiegészül helyi kiegészítő fűtési
támogatás sorral, a hozzá rendelt összeg 130 millió forint.

Gergely József
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A következő módosító indítványt szintén Puskás Attila Sándor és Kecskés Gusztáv képviselő
urak nyújtották be a 12. tábla 6104-es sorát kívánják módosítani, melyet az előterjesztő nem
fogadott el.

Kérdezi, hogy kívánják-e indokolni az indítványt a beterjesztők.

Dr. Kecskés Gusztáv
Közös előterjesztésként ő szeretné indokolni, remélve egyébként azt, hogy talán - nem tudja
miért, lehet hogy egyikük sem szimpatikus más képviselőknek – nem fogják lehurrogni
miközben beszélnek – de már el is kezdték – köszönve udvariasságukat.
A módosításnak az a lényege, hogy a 65 év felettiek étkezési utalványhoz jussanak a
kerületben. Kiszámolta, hogy a bevételi összeg 14,6 milliárd – legalábbis kiszámolták ez
szerepel az előterjesztésben – az amit az önkormányzat bevételként idén fog szerezni, ennek
ha jól számolja 1 százaléka lenne 140 millió forint. A módosításhoz kapcsolódik egy másik
indítvány is, amelyet majd később kell tárgyalni, ez a szociális rendelet módosítása, de ahhoz,
hogy majd ki lehessen osztani a szociális rendelet módosítása után ezt az étkezési jegyet
negyedévente körülbelül 4 ezer forintot a 65 év felettieknek a kerületben, ahhoz az kell, hogy
a költségvetésben ez a szám megjelenjen. Tehát saját magának most a költségvetés
módosításakor is be kellett raknia egy javaslatot, ami arra irányulna, hogy 135 millió forintot,
ami kevesebb, mint a kerület költségvetésének az 1 százaléka azt biztosítsák a kerületben élő
nyugdíjasoknak negyedévente juttatandó étkezési támogatásra. Erre lehetőség van, ilyen már
volt egyébként. Természetesen majd későbbiekben a rendeletet lehet finomítani, tehát arra is
nyitott. Kéri a képviselőtársakat, hogy tárgyaljanak róla, hogyha van bármilyen ötletük vagy
javaslatuk, de most mutassák meg azt, hogy a költségvetésnek legalább 1 százalékát
közvetlenül kívánják ily módon eljuttatni. Azt gondolja, hogy akkor már áprilisi, vagy
márciusi testületi ülésen már rátérhetnének a kifizetések megszavazására és megtárgyalására.

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Hunvald György
Nem gondolja, hogy a térfigyelő-rendszer bezárása árán kellene ezt a módosítást támogatni,
hiszen itt a közbiztonságtól elvett pénzekről lenne szó – tehát gyakorlatilag veszélyeztetné ez
a módosító indítvány a térfigyelő-rendszer működését, és a tavalyi évben nagy nehezen elért
kerületi közbiztonsági fejlődést, nagyon veszélyesnek tartja ezt, nem fogadja el.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 7 igen 18 nem 0 tartózkodás.

63/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Puskás Attila Sándor, dr. Kecskés Gusztáv Fidesz MPSz módosító indítványáról a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetési
rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – Puskás Attila
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Sándor, dr. Kecskés Gusztáv Fidesz MPSz módosító indítványát a Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetési
rendelettervezethez az alábbiak szerint:
A melléklet 12. számú tábla 6104 feladatsor erzsébetvárosi Közrendvédelmi,
Közbiztonsági, vagyonvédelmi és szolgáltató Kht működéséhez támogatás - hoz
rendelt összegből átcsoportosítás a 8 tábla 5604 feladatsor bővül 65 év felettiek
étkezési utalvány támogatás sorral, a hozzá rendelet összeg 135 millió forint.

Gergely József
Gerenday Ágnes képviselő asszony a 15. tábla 6303-as sorához nyújtott be módosító
javaslatot, melyet az előterjesztő nem fogadott el.

Kérdezi, hogy kívánja-e indokolni az indítványt a beterjesztő.

Gerenday Ágnes
Szeretné elmondani azt, hogy a házak állapotát megismerve nagyon-nagyon sok segítségre
volna szükség és ehhez nem elegendő a társasházi támogatásra fenntartott összeg. Úgy véli,
hogy van egy olyan költségvetési sor a lakásértékesítés elősegítése és egyéb indokok miatt
szükséges lakóház felújítási keret, amelyből el lehetne venni, hiszen nagyságrendileg ez
akkora összeg, amivel egy kicsit szubjektíven gazdálkodik az Önkormányzat, illetve egyes
bizottságok. Úgy érzi, hogy ebből el kellene venni és hozzátenni ahhoz a társasház pályázati
költségvetési sorhoz, ami egyharmadát, illetve egynegyedét jelenti körülbelül – attól függ,
hogy 180 vagy 190 millióval számolják – az idei költségvetésből a társasházi támogatásokra
fordított pályáztatási lehetőségnél a pénzt. Tehát maradna is még egy tetemes összeg erre a
célra, de úgy gondolja, hogy jó lenne a társasházaikat tovább is támogatni, nemcsak azért
mert most már ilyen rossz állapotokat lehet bizonyos helyeken látni, hanem azért is mert
valóban a házak tudják igazán a problémáikat. Nagyon sokszor ezek az egyéb szubjektív
támogatások nem a házak problémáit segítik, hanem valami kampányhoz kapcsolódóan
egyéni érdekekből születnek – mondja ezt konkrétan azért, mert volt olyan házban, ami tipp-
topp volt és kérdezte, hogy vajon mire kapják ezt a plusztámogatás a valakitől ajánlva, és
akkor azt mondták, hogy a hátsólépcső kifestésére. Ez szomorú ahhoz képest, hogy másik ház
meg olyan állapotban van, hogy aládúcolva lakás, folyosó, ahol sokkal-sokkal több pénzre
volna szükség. Tehát pályázza meg ezt a ház, tudja azt hogy mire van szüksége de adjanak
neki több lehetőséget, hogy a pályázatokból nem zárjanak ki, a költségvetésre hiány miatt,
tehát a pályáztatásra szánt összeg hiánya miatt jogosan pályázókat.
Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Hunvald György
Gondolja a Képviselő asszony ismeri azt a mondást, hogy segíts magadon, Isten is megsegít.
Tehát ha egy olyan társasházi közösség van, amely nem él azokkal a pályázati lehetőségekkel,
amelyet hosszú évek óta adnak, amelynek a nagyságrendje folyamatosan emelkedik, akkor
nem tudnak mit tenni innen erről az oldalról. Azt gondolja, hogy nem 110 millió forint
kellene támogatás címén hanem 2 és 3 milliárd – most ebben a pillanatban ennyire van pénz,
az az évi közel 800 millió forintos lehetőség, amely a költségvetésben szerepel, azt látja
sétálva a kerületben és nagyon sok közgyűlésre járva, hogy a házak nagyon jól kihasználják,
és bizony Erzsébetváros nagyon szépen fejlődik és megújul. Ebben a pillanatban a
költségvetés biztonsága érdekében a tavalyi számokat tudják garantálni, a jövő évben
megnézik mit tehetek. Nem tudja elfogadni a módosító indítványt.



15/55

Gergely József
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 6 igen 17 nem 0 tartózkodás.

64/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Gerenday Ágnes módosító indítványáról a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – Gerenday Ágnes
módosító indítványát a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendelettervezethez az alábbiak szerint:
a 15 tábla 6303 feladatsorban szereplő "Lakásértékesítés elősegítése és egyéb
indokok miatt szükséges lakóház felújítási keret 2006. évre" sorból 50 millió forint
átcsoportosítása a 13 tábla 6501 feladatsorban "Társasházak felújításához
támogatás és kölcsön nyújtása" lévő 110 millió forinthoz.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezet, az elfogadott módosító
indítvánnyal együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 6 nem 0 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006.
(II. 27.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről

A rendelet jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

Gergely József
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Hunvald György polgármester úrnak.

3. napiendpi pont:
Lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó 2006. évi koncepció
Előterjesztő: Gál György, a Gazdasági Bizottság elnöke

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Devosa Gábor
A Művelődési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
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Az előterjesztés 2. számú határozati javaslatához saját maga nyújtott be módosító indítványt,
melyet az előterjesztő elfogadott.
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 4 nem 2 tartózkodás.

65/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Hunvald György polgármester módosító indítványáról a lakások bérbeadási
jogcímeire vonatkozó 2006. évi koncepciójára benyújtott határozati javaslathoz -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott – Hunvald György
polgármester módosító indítványát a lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó
2006. évi koncepciójára benyújtott határozati javaslathoz az alábbiak szerint:

2. számú határozati javaslat közszolgálati lakásokra vonatkozó sorában a Jegyző
részére megállapított keret 3 lakásra módosul, ennek megfelelően a 2006. évi terv
oszlopban a közszolgálati lakások száma 15, az összesen rovat megfelelő száma
160.

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
lakások bérbeadási jogcímeinek 2006. évi keretszámait az alábbi koncepció szerint határozza
meg:

Jogcím 2006. év terv

méltányosságból pályázaton kívül bérbeadható lakások: 0

polgármester által a Gazdasági Bizottság egyetértésével: 35

a lakás műszaki állapota miatt cserelakás: 25

Kötelező kiköltöztetés miatt cserelakás: 25

osztatlan közös tulajdonú házfelügyelői szolgálati lakásból történő
kihelyezés miatt cserelakás:

10

tartalék rendkívüli helyzetre (felújítás, mely során a lakásokba
rendőrségi riasztó kerülne beszerelésre)

5

közszolgálati lakás (3 db. Szociális Bizottság részére, 6 db.
Művelődési
Bizottság részére, 3 db. Rendőrség részére Közrendvédelmi
Bizottság döntése alapján, 3 db. Jegyző részére)

15

Licittárgyalás útján értékesítendő lakások: 40

Nagyobb lakásba történő elhelyezésre felhasználható cserelakás: 5

Családok átmeneti elhelyezése: 0

Összesen 160

Felelős: Hunvald György polgármester
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Határidő: 2006. december 31.
Hunvald György
Az előterjesztés 2. számú határozati javaslatához Hahn György képviselő úr is nyújtott be
módosító indítványt, melyet az előterjesztő nem fogadott el.

Kérdezi, hogy kívánja-e indokolni az indítványt a beterjesztő.

Prof. dr. Hahn György
Az elmúlt 25 év tapasztalata alapján azt állítja, hogy a közbiztonságra a rendőrség kevésbé
figyel oda, mint a Kerület Őrség. Az elmúlt évben meggyőződött arról, hogy a Kerület Őrség
sokkal hatékonyabban szolgálja a közbiztonságot, mint a rendőrség. A rendőrség 25 év
ezelőtt, mikor egy betörést jelentett este 8 órakor, akkor azt mondták, hogy másnap 9 órakor
menjen, és akkor majd felveszik a jegyzőkönyvet, kénytelen volt este ½ 10-re bevinni a
tolvajt, és egy kicsit a rendőrségi ügyintézést felgyorsítani.
35 lakást adtak a rendőröknek minden különösebb hatás nélkül, viszont tavaly november a
Kerület Őrség segítségével a egy közbiztonsági kérdést sikerült megoldania. Azt gondolja,
hogy a rendőrségnek adott három lakás helyett kettőt adjanak csak nekik, és a harmadik pedig
a Kerület Őrségnek, ha egyáltalán igénylik.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel Hahn György módosító indítványát.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 1 igen 15 nem 6 tartózkodás.

66/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Prof. Dr. Hahn György módosító indítványáról a lakások bérbeadási jogcímeire
vonatkozó 2006. évi koncepciójára vonat benyújtott határozati javaslathoz -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – Prof. Dr. Hahn
György módosító indítványát a lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó 2006. évi
koncepciójára benyújtott határozati javaslathoz az alábbiak szerint:

2. számú határozati javaslat közszolgálati lakásokra vonatkozó sorában a
Rendőrség részére megállapított keret 2 lakás, az így felszabaduló 1 db lakás keret
pedig a Kerületőrség részére kerül megállapításra a Közrendvédelmi Bizottság
döntése alapján.
A módosított határozati javaslat a következő:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a lakások bérbeadási jogcímeinek 2006. évi keretszámait az alábbi
koncepció szerint határozza meg:

Jogcím 2006. év terv

méltányosságból pályázaton kívül bérbeadható lakások: 0

polgármester által a Gazdasági Bizottság, 1 db. Kerületőrség részére
egyetértésével:

35

a lakás műszaki állapota miatt cserelakás: 25
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Kötelező kiköltöztetés miatt cserelakás: 25

osztatlan közös tulajdonú házfelügyelői szolgálati lakásból történő
kihelyezés miatt cserelakás:

10

tartalék rendkívüli helyzetre (felújítás, mely során a lakásokba
rendőrségi riasztó kerülne beszerelésre)

5

közszolgálati lakás (3 db. Szociális Bizottság részére, 6 db.
Művelődési
Bizottság részére, 2 db. Rendőrség részére, 1 db. Kerületőrség
részére Közrendvédelmi Bizottság döntése alapján, 1 db. Jegyző
részére)

13

Licittárgyalás útján értékesítendő lakások: 40

Nagyobb lakásba történő elhelyezésre felhasználható cserelakás: 5

Családok átmeneti elhelyezése: 0

Összesen 158

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. december 31.

Hunvald György
Az előterjesztéshez Haller Gyula képviselő úr is nyújtott be módosító indítványt, melyet az
előterjesztő szintén nem fogadott el.

Kérdezi, hogy kívánja-e indokolni az indítványt a beterjesztő.
Haller Gyula
Mint ahogy a módosító indítványában is leírta gyakorlatilag egyetlen-egy tétel teljesült tavaly
a tervek szerint, ez pedig a polgármesteri keretből lakások száma, az összes többi eltért a
tervezettől jelentősen adott esetben. Ilyen például a kisebb lakásba költözők igényeinek
kielégítése, ahol a tervezettnél magasabb volt a szám.
Azt javasolja, hogy mivel vannak olyanok is, akik nagyobb lakásból szeretnének kisebbe
költözni, és ez az Önkormányzatunknál nagyon régóta lehetetlen dolog, tervezzenek erre a
célra is legalább 5 darab lakást.
Kéri, hogy fogadják el az indítványát.

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Gál György
Örül, hogy Haller képviselő úr ezt felvette, de egyébként a Gazdasági Bizottság hasonló
helyzetekben mindig pozitívan dönt. Tehát hogyha valaki nagyobb lakásból szeretne kisebbe
költözni, nem kell külön rendelkezniük itt e felől, ez megoldott a Bizottságnál, tehát nem kell
erre külön egy szabályt hozniuk.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel Haller Gyula képviselő úr módosító indítványát.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.
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A szavazás eredménye 9 igen 17 nem 0 tartózkodás.

67/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Haller Gyula Fidesz MPSz módosító indítványáról a lakások bérbeadási jogcímeire
vonatkozó 2006. évi koncepciójára benyújtott határozati javaslathoz -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – Haller Gyula
Fidesz MPSz módosító indítványát a lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó
2006. évi koncepciójára benyújtott határozati javaslathoz az alábbiak szerint:
A táblázatban “kötelező kiköltöztetés miatt cserelakás” száma 5 darabbal csökken,
és egy új sorral “kisebb lakásba történő elhelyezésre felhasználható cserelakás”
kiegészül melyre 5 db lakást rendelnek.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját.

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

68/2006. (II. 24.) számú határozat:
- A lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó 2005. évi tényszámokra vonatkozó
beszámolóról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó 2005. évi tényszámokról
vonatkozó beszámolót elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, az elfogadott
módosító indítvánnyal együtt.

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

69/2006. (II. 24.) számú határozat:
- A lakások bérbeadási jogcímeire vonatkozó 2006. évi koncepciójáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a lakások bérbeadási jogcímeinek 2006. évi keretszámait az alábbi
koncepció szerint határozza meg:

Jogcím 2006. év terv

méltányosságból pályázaton kívül bérbeadható lakások: 0
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polgármester által a Gazdasági Bizottság egyetértésével: 35

a lakás műszaki állapota miatt cserelakás: 25

Kötelező kiköltöztetés miatt cserelakás: 25

osztatlan közös tulajdonú házfelügyelői szolgálati lakásból történő
kihelyezés miatt cserelakás:

10

tartalék rendkívüli helyzetre (felújítás, mely során a lakásokba
rendőrségi riasztó kerülne beszerelésre)

5

közszolgálati lakás (3 db. Szociális Bizottság részére, 6 db.
Művelődési
Bizottság részére, 3 db. Rendőrség részére Közrendvédelmi
Bizottság döntése alapján, 3 db. Jegyző részére)

15

Licittárgyalás útján értékesítendő lakások: 40

Nagyobb lakásba történő elhelyezésre felhasználható cserelakás: 5

Családok átmeneti elhelyezése: 0

Összesen 160

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. december 31.

A jegyzőkönyv 3. számú melléklete a lakások bérbeadási jogcimeinek 2006. évi
keretszámaira vonatkozó koncepció

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 0 tartózkodás.

70/2006. (II. 24.) számú határozat:
- A licittárgyalásból befolyt bevételekről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a licittárgyalásból befolyt bevételeket az alábbi célokra
fordítja azzal, hogy a felhasználás tekintetésben a Gazdasági Bizottság dönt:
- kiköltöztetés,
- osztatlan közös házfelügyelői lakás,
- rendkívüli helyzetre felújítás,
- piaci alapon történő bérbeadásra kijelölt lakások felújítása

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. december 31.
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4. napiendpi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
......./2006. (… …) önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttevékenységgel
kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről szóló 43/2001. (X.19.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Devosa Gábor
A Művelődési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

Dr. Kecskés Gusztáv
A Jogi Bizottság támogatta az előterjesztést, melynek az indokai adatvédelmi kérdések,
úgyhogy úgy gondolták, hogy ez teljesen elfogadható, mi több szükséges, hogy bizonyos
adatokat megfelelő idő után – a sportolókról készülteket is – törölni kell. Erről szól ez a
rendeletmódosítást, amelyet természetesen elfogadásra javasolja a Jogi Bizottság.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2006.
(II. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos
feladatairól és kötelezettségeiről szóló 43/2001. (X. 19.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

5. napiendpi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének........./2006.(..........) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros közterületein a
járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás
díjáról szóló 26/2005. (VI.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
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Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Dr. Kecskés Gusztáv
A Jogi Bizottság tárgyalásra javasolja a rendelettervezetet.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.

Az előterjesztéshez az előterjesztő tett módosító indítványt.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

71/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Gergely József alpolgármester módosító indítványáról az Erzsébetváros közterületein
a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási
hozzájárulás díjáról szóló 26/2005. (VI.20.) önkormányzati rendelet módosításához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az előterjesztő által tett módosító indítványt az Erzsébetváros
közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági
várakozási hozzájárulás díjáról szóló 26/2005. (VI.20.) önkormányzati rendelet
módosításához az alábbiak szerint:

A rendelettervezetet a 2. §-ban szabályozott módosítások közül a R. 9. § (4)
bekezdés módosító szövegrész esetében a zárójelben feltüntetett "név" szó törlésre
kerül.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg beterjesztett rendelettervezetet, az elfogadott módosító
indítvánnyal együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.
(II. 27.) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros közterületein a jármûvel várakozás
rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról szóló 26/2005.
(VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.
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6. napiendpi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
......../2006.(............) önkormányzati rendelete a parkolóhely létesítési kötelezettség helyi
szabályozásáról szóló 5/2004.(III.1.) számú rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra és tárgyalásra javasolja a
rendelettervezetet.

Fedrid Gábor
A Kerületfejlesztési Bizottság a Képviselő-testületnek tárgyalásra javasolja a
rendelettervezetet.

Dr. Kecskés Gusztáv
A Jogi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Gerenday Ágnes
Annyit szeretne elmondani, hogy már képviselősége elején próbál azért fordulni az Újság,
illetve a Televízió Szerkesztőségéhez is, hogy valóban az Erzsébetváros Újság legyen egy
informatív újság, és ne csak ilyen púderezős újság, hogy három céget valaki átadott, és akkor
nagy fényképen szerepel az újságban. Nem ez a lényeg a lakosság részére, mert az a cég össze
fog esni egy idő után, hanem az, hogy az életét mi változtatja meg, és ez a parkolóhely
rendelet ez egy igen fontos, hiszen a lakások száma növekszik, a hely azonban nem ahol
parkolni tudnak. Ugyanakkor segíteni akart, az Önkormányzat abban, hogy a házak
valamelyest ennek az építésnek a révén megújulhassanak, tehát kötelezni lehessen arra az
építőt, hogy a megváltás fejében a háznál tegyen bizonyos javítási, rekonstrukciós munkákat.
Saját maga azonban szeretné, hogy fordítsanak már arra gondot komolyan, hogy az Újságban
a házak figyelmét hívják fel arra – a Kerületfejlesztési Bizottság ülésén is szó volt erről -,
hogy gyakorlatlanok ebben, nagyon sokszor problémát vonnak maguk köré, mert nem tudják
igazán jogilag ezeket a dolgokat tisztázni, egyrészt vannak becstelen kivitelezők, akik a
házakat, hogyha nem aprólékosan nézik meg a cégek múltját nem kérnek referenciát, akkor
becsapják, lehetetlen állapotba kerülnek – mindannyian biztos hogy tudnak több házról is,
ahol váltották ezeket az építőket. Tehát egyrészt írjanak le valamit, hogy mi az ami
figyelmébe kell hogy kerüljön vagy a közös képviselőnek, vagy a társasházi közösségnek, aki
ezt az építést vállalja, illetve miben tud ebben segíteni még az Önkormányzat is.

Fedrid Gábor
Teljesen jogos amit Gerenday Ágnes elmondott, csak annyiban szeretné kiegészíteni, hogy az
elmúlt két Erzsébetvárosi Újságban Gergely úr által megjelentetett cikk tartalmazza, hogy
hogy lehet, és mibe tud az Önkormányzat segíteni a társasházaknak, azt is meghatározza,
hogy hova kellene fordulni ellenőrizni a szerződést mielőtt megkötik.
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Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006.
(II. 27.) önkormányzati rendelete a parkolóhely létesítési kötelezettség helyi szabályozásáról
szóló 5/2004. (III.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

7. napiendpi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének …/2006.
(… …) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 16/2000. (VI. 16.) számú rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Koromzay Annamária
A 7. és 8. napirendi pontról egyszerre szeretne beszélni, szintén törvényi változás
következtében kellett a rendeletet megváltoztatni. Örömmel veszi azt azonban, hogy a
szociális törvény az utóbbi időben nem fog újra változni, mivel hogy a Parlament nem
ülésezik és felállásáig valószínűleg nem, mert így hetente változott a szociális törvény és
hetente kellett a rendeletet módosítani.
Tájékoztatásul elmondja, hogy ez a rendelet összefüggésben van a családi pótlék emelésével
és ennek következtében a gyermekvédelmi támogatás került bevezetésre, a rendszeres
gyermekvédelmi segély helyett.
Erről szól ez a rendelet.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

dr. Vedres Klára
A Szociális Bizottság megtárgyalta és javasolja az elfogadását.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
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Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2006.
(II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti ellátásokról szóló 16/2000. (V.19.) számú rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.

8. napiendpi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2006. (… …) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló 19/2000. (VI. 16.) számú rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
Az előterjesztő az előző napirendnél már megtette szóbeli kiegészítését.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

dr. Vedres Klára
A Szociális Bizottság megtárgyalta és javasolja a rendelet elfogadását.
Szeretné hozzá tenni, hogy az előbb elhangzott több képviselőtársa szájából javaslat a
szociális rendeletek módosítására. Ezek közül a képviselőtársak közül többen a Szociális
Bizottság tagjai, jó lenne ha rendszeresen járnának a Bizottság ülésére, akkor tudnák, hogy 28
rendeletük illetve segélyezési formájuk van, amiben benne van a lakhatási támogatás, amibe
úgy benne van a közüzemi díj támogatás, mind az egyebek támogatása is. Tehát gyakorlatilag
ez egy kivett javaslat volt, amit akartak elfogadtatni.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.

Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett Puskás Attila Sándor és dr. Kecskés Gusztáv
képviselő uraktól.

Kérdezi, hogy kívánja-e indokolni az indítványt a beterjesztő.

dr. Kecskés Gusztáv
A módosító indítvány lényege, amit a költségvetési rendeletnél említett, de ehhez szükséges
az, hogy a rendelet is módosuljon, tehát az a lényeg, hogy az öregségi nyugdíj minimumnak
300 százalékát meghaladó és 65 évet betöltött nyugdíjasok negyedévente étkezési
utalványhoz jussanak. A rendelet módosítás más mint a költségvetés módosítása, saját maga
ettől függetlenül szeretné, hogyha a rendeletben ezt a Képviselő-testület megszavazná, és a
későbbiekben biztosítaná majd a költségvetésében is a megfelelő helyet, hozzátéve, miután
nem volt alkalma erre válaszolni, hogy a 300 milliós Kerület Őrségből kívánja a 135 millió
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forintot átcsoportosítani, tehát még mindig több mint a fele ott marad, és hogyha a Kerület
Őrséget nem lehet megoldani körülbelül 170 millió forintból, akkor az nagyon problematikus
közbiztonsági állapotokat jelent. Az előző évben a Testület egyszer 80 milliót, aztán utána
felemelte 120 millióra a Kerület Őrségi programot. Ez nagyon jó dolog, de a 135 millió forint
ami itt szerepel az nem éri el 1 százalékát a költségvetésnek, ezért kéri hogy támogassák az
előterjesztést.

Hunvald György
Az előterjesztő nem kíván indokolni.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet az előterjesztő nem fogadott el, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 6 igen 16 nem 1 tartózkodás.

72/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Puskás Attila Sándor, dr. Kecskés Gusztáv Fidesz MPSz módosító indítványáról a
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2000. (VI. 16.) számú rendelet
módosításához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Puskás Attila
Sándor Fidesz MPSz módosító indítványát a szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 19/2000. (VI. 16.) számú rendelet módosításához az
alábbiak szerint:

Az Ör. új 31/A §. bővül:
(1) Étkezési utalványra jogosult minden évben április, augusztus és december
hónapban az a kérelmező ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-t, és betöltötte 65. életévét.
(1) Étkezési utalvány összege 4000 ft

E rendelet kihirdetése napján lép életbe

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 7 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2006. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
19/2000. (VI. 16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.
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9. napiendpi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2006. (...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2000. (V.22.) számú rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Bán Imre frakcióvezető, Gál György frakcióvezető

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Devosa Gábor
A Művelődési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendet.

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Ádler György
Az Informatikai Bizottság tárgyalásra javasolja a napirendet.

dr. Kecskés Gusztáv
A Jogi Bizottság is támogatja elfogadásra és tárgyalásra az előterjesztést.

dr. Vedres Klára
A Szociális Bizottság megtárgyalta és tudomásul vette.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

dr. Kecskés Gusztáv
Ez is elérkezett, igaz hogy csak az önkormányzat utolsó félévében jutottak el ebbe az
állapotba, hogy a bizottságokat csökkentik. Olvashatták, hogy ennek milyen okai vannak, azt
hiszi, hogy a költségvetés, amit az előbb tárgyaltak és 1,5 milliárd forintos hiánnyal számol az
valóban választ jelent erre a szükséges lépésre. Nyilvánvalóan azt is kiszámolták az
előterjesztők, hogy mennyit lehet megtakarítani, talán annyi a gond, hogy akkor hogyha ezt a
megtakarítást lehetett volna akkor azt nem a végén, hanem az elején kezdik, de hát nem
tudhatta senki - előterjesztők mentségére szóljon -, azt hogy az Önkormányzat ilyen
helyzetbe fog jutni a negyedik évében, hogy 1,5 milliárdos költségvetési hiánnyal küszködik.
Természetesen erre egy ellenzéki képviselő is csak annyit mondhat, hogy igen, támogatják az
ilyen megszorításokat, módosító indítványok is benyújtásra kerültek képviselőtársai által.
Saját maga azt gondolja, hogy nyilván érint ez bizonyos embereket, vagy külsős tagokat ez
egzisztenciálisan, azt tudja mondani, hogy mindenkit ilyen szempontból együttérzésükről
biztosítanak, de itt a közösségnek olyan megszorításokat kell végrehajtani a nagy
költségvetési hiány miatt, ami bizonyos embereknek azt is jelenti, hogy a munkájukra
innentől díjazás nélkül számit majd – gondolja – az Önkormányzat. Úgyhogy természetesen
ezt az előterjesztést meg fogja szavazni és kéri ugyanígy a képviselőtársait, hogy a polgári
frakció javaslatait is támogassák, ami további bizottsági létszámcsökkentéseket jelentene.
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Hunvald György
Megállapítja, hogy több hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s mivel nincs
hozzászóló le is zárja.

Gerenday Ágnes
A benyújtott módosító indítványát szeretné elmondani. Nem tudja, hogy képviselőtársai
kalandoznak-e az Interneten és nézik akár ügyek intézése kapcsán, mert saját maga szokta
más önkormányzatok honlapját és az ottani összeállítást is nézni, amikor keres ügyintézőt
mint a probléma vagy egyéb segítség ügyében. Megdöbbentő volt azt, hogy nagyon dagályos
a saját képviselő-testületük, vagyis sokan vannak, a bizottságok pedig 15 fős bizottságok, ahol
igazából érdemi vitát nehéz is elgondolni, hogy zajlik. Ily módon megakadt a szeme azon,
hogy az Egészségügyi és a Szociális Bizottság összetétele lényegében az, hogy én vagyok a
király, te vagy az alkirály alapon van a két elnök illetve elnökhelyettes a bizottságban.
Úgyhogy azt hiszi, hogyha ők ott vannak úgyis ezen is meg azon is, akkor együtt is
lehetnének egyszerre egy helye, ezért javasolná a Szociális és az Egészségügyi Bizottság
összevonását, ami nem újdonság egyébként nagyon sok helyen szerepel ugyanígy ez a
bizottság, hogy foglalkozik a kétféle problémával hiszen összeérnek ezek a gondok, ahol
szociális problémák vannak, sokszor halmozódván egészségügyi problémákat is okozván, és
viszont – úgyhogy javasolná a képviselőtársainak megfontolásra ennek a két bizottságnak egy
maximált létszámmal való összevonását.

Ripp Ágnes
Szeretné megragadni az alkalmat, hogy az EU Integrációs Bizottság minden tagjának
megköszönje a három és féléves munkáját. Azt gondolja, hogy ez a Bizottság elég sok
mindent letett az asztalra és végül is megtette azt, ami miatt létrehozták, úgyhogy a terület
nem marad felelős nélkül és továbbra is foglalkozni fognak ezekkel az ügyekkel.

Devosa Gábor
Azt szeretné mondani Gerenday képviselő asszonynak, hogy saját maga nem hiszi azt, hogy a
bizottságban folyó érdemi munka, vagy az érdemi vita az a bizottság létszámától függőt
volna. Azt gondolja, hogy nagyon jó vitákat folytattak le a Művelődési Bizottság ülésein,
mindig a bizottság tagjainak intellektuális képességeitől, valamint szakmai felkészültségétől
függött – igen – és az elnöktől is – ebben meg is állapodtak a Képviselő asszonnyal, nagyon
jó vitákat folytattak, de nem kérdőjelezi meg, hogy egyébként a Jogi Bizottságban is nagyon
komoly és jó viták zajlottak.
Valóban most érkezett el az az idő, hogy csökkenteni kellett a bizottságok létszámát, a
szakmai munka nagyon reméli, hogy ennek nem fog a rovására menni.

Prof. dr. Hahn György
Semmi bajt nem lát abban, hogyha ilyen harmadik-negyedik helyezetű képviselőjelöltek, akik
a különböző bizottságokban foglaltak helyet és legfeljebb abban tudnának segíteni
legközelebb, hogy ragasztanak, akkor legközelebb kifelejtik legközelebb a bizottsági
összetételből.
Azt gondolja, hogy ez már látszik is a kerületen, fele annyi ragasztás van, mint eddig volt,
úgyhogy ezek valószínűleg már megszimatolták, hogy legközelebb nem kapnak díjazást ezért
a semmi munkáért.
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Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.
Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett, Gerenday Ágnes képviselő asszonytól, aki az
előbb ezt már megindokolta.

Gerenday Ágnes
Annyit szeretne még mondani, hogy kétségbe nem vonja azt, hogy aki egy bizottságban ül,
akkor az ott dolgozni is szeretne, holott vannak azért mélyen kétségei bizonyos dolgokról, de
ettől függetlenül azt mondja, hogy öt ember vagy hat ember is tud érdemben dönteni
valamiről, hogyha érti és foglalkozik a dologgal, meg tizenöt is, de az öt talán gyorsabban
eljut a végeredményhez.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet az előterjesztők nem fogadtak el, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 8 igen 15 nem 1 tartózkodás.

73/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Gerenday Ágnes módosító indítványáról a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításához –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Gerenday Ágnes
módosító indítványát a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2000. (V.22.) számú önkormányzati rendelet módosításához az alábbiak
szerint:
Összevonásra kerül az Egészségügyi Bizottság a Szociális Bizottsággal.
Az új bizottság létszáma 13 főben maximalizálva.

Hunvald György
A következő módosító indítványt Lendvai Béla képviselő úr tette, akinek megadja a szót
indoklásra.

Lendvai Béla
Az ülés előtt már jelezték képviselőtársai, hogy számszaki hibát követett el az indítványában,
valóban és számolni meg kell tanulni – ebben is egyetértenek. Azt gondolja, viszont, hogy
nem ez a kérdés, hanem a tartalom, ha már úgy is együtt ülnek a két bizottságban
majdhogynem átfedéssel azt gondolja, hogy tudják ezt a dolgot egyszerűsíteni. Saját maga is
úgy gondolja, hogy a Kerületfejlesztési Bizottságba nem biztos hogy részt kell vennie, és csak
egy racionális elgondolás illetve egy cél volt ennek az indítványnak a lényege.

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Gál György
Közli Lendvai képvisel úrral, hogy azt gondolja, hogy ehhez a két bizottsághoz talán nem
kellene hozzányúlni, hiszen hihetetlen sok hatáskör és munka van például a Kerületfejlesztési
Bizottságnál és a Gazdasági Bizottságnál is.
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Képviselő úrral ellentétben például saját maga sem ül a Kerületfejlesztési Bizottságban, el
sem tudná látni, tehát el sem tudna járni a Bizottság ülésére – tehát ez volt a racionalitás.
Azonban valóban érdemes elgondolkodni, hogy ennek a két bizottságnak is esetleg a
létszámát csökkenteni, esetleg még ezt októberben meggondolják, a Gazdasági Bizottságét két
fővel lehetne csökkenteni, de most jelen pillanatban azt gondolja, hogy indokolatlan lenne,
nagyon jó ötlet egyébként Képviselő úrtól, de ezt nem fogadják el most.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel Lendvai Béla képviselő úr módosító indítványát, melyet az előterjesztők
nem fogadtak el, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.
A szavazás eredménye 8 igen 18 nem 0 tartózkodás.

74/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Lendvai Béla Fidesz MPSz módosító indítványáról a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet
módosításához –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – Lendvai Béla
Fidesz MPSz módosító indítványát a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2000. (V.22.) számú önkormányzati rendelet
módosításához az alábbiak szerint:

A Gazdasági Bizottság és a Kerületfejlesztési Bizottság összevonásra kerül, s a
továbbiakban a Gazdasági Bizottság albizottságaként működik tovább a
Kerületfejlesztési Bizottság.
A létrejövő új bizottság tagjainak száma: 13 fő.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 24 igen 0 nem 0 tartózkodás.

75/2006. (II. 24.) számú határozat:
- A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2000. (V.22.)
önkormányzati rendelet módosításához; a Pénzügyi Bizottság létszámáról –

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pénzügyi Bizottság létszámát 2006. március 1. napjától 5 főben
határozza meg.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. március 1.
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Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 24 igen 0 nem 0 tartózkodás.

76/2006. (II. 24.) számú határozat:
- A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2000. (V.22.)
önkormányzati rendelet módosításához; a Jogi Bizottság létszámáról –

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Jogi Bizottság létszámát 2006. március 1. napjától 5 főben határozza
meg.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. március 1.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 0 tartózkodás.

77/2006. (II. 24.) számú határozat:
- A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2000. (V.22.)
önkormányzati rendelet módosításához; a Művelődési Bizottság létszámáról –

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Művelődési Bizottság létszámát 2006. március 1. napjától 9 főben
határozza meg.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. március 1.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 24 igen 0 nem 0 tartózkodás.

78/2006. (II. 24.) számú határozat:
- A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2000. (V.22.)
önkormányzati rendelet módosításához; a Szociális Bizottság létszámáról –

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Szociális Bizottság létszámát 2006. március 1. napjától 9 főben
határozza meg.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. március 1.
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Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, az elfogadott módosítással
együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 0 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006.
(II. 27.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 9. melléklete.

10. napiendpi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
....../2006.(........) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 27/2000.(XII.23.) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Gál György képviselő

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a módosítást.

dr. Kecskés Gusztáv
A Jogi Bizottság tárgyalásra javasolja.

Fedrid Gábor
A Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
A rendelettervezethez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem1 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2006. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételiről szóló 27/2000. (XII. 23.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.
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11. napiendpi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
......./2006.(.......) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és
bérbeadásának feltételeiről szóló 29/2000.(XII.23.) számú önkormányzati rendeletének
módosításáról
Előterjesztő: Gál György képviselő

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

dr. Kecskés Gusztáv
A Jogi Bizottság tárgyalásra javasolja.

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést, egyben jelzi,
hogy elfogadja a Jegyző asszony módosító indítványát.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.

A rendelettervezethez módosító indítvány érkezett Kálmán Zsuzsanna jegyző asszonytól,
amelyet az előterjesztő elfogadott.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem1 tartózkodás.

79/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Dr. Kálmán Zsuzsanna módosító indítványáról az Önkormányzat tulajdonában álló
lakások bérletéről és bérbeadásának feltételeiről szóló 29/2000.(XII.23.) számú
önkormányzati rendelet módosításához –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott – Dr. Kálmán Zsuzsanna
módosító indítványát az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és
bérbeadásának feltételeiről szóló 29/2000.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet
módosításához az alábbiak szerint:

Bérbeadási rendelet 59. §-a kiegészül az alábbi új (2) bekezdéssel 2006. március 1.
hatállyal

"59. §
"(2) A Polgármesteri Hivatal a lakásbérlők nyilvántartás során felvett személyes
adatokat a bérleti jogviszony megszűnését követő 5 év után törli."
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Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, az elfogadott módosító
indítvánnyal együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem1 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2006. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások
bérletéről és bérbeadásának feltételeiről szóló 29/2000.(XII.23.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.

12. napiendpi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
......./2006.(.........) önkormányzati rendelete a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőire való áthárításáról szóló 11/1996.(V.2.) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Fedrid Gábor képviselő, Gál György képviselő

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Fedrid Gábor
A Kerületfejlesztési Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
rendeletmódosítást.

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Prof. dr. Hahn György
A maga részéről támogatja az előterjesztést, mert a vízóra felszerelésről szól, és jelentős
megtakarítást jelentene az Önkormányzat számára a költségvetésbe és egyéb kiadások terén –
a legtöbb önkormányzati ház a saját körzetében van, ezért természetesen, hogy támogatja.

Haller Gyula
Örül, hogy végre nem is tudja hogy ezt a hány százezer éves szabályozás, hogy négyzetméter
után kell fizetni a vízdíjat ezt megváltoztatják. Fel szeretné viszont hívni a figyelmet arra,
hogy mindez a nagyszerű lépés nem sokat ér olyan helyeken, ahol a ház vízrendszere olyan
állapotban van, hogy a földet itatják az ivóvízzel. Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a
vízóra felszerelés mellett fordítsanak gondot arra is, hogy a házak bejövő vízvezetékeit illetve
csatornarendszereit átvizsgálva megakadályozzák azt, hogy a lakók azt fizessék meg, hogy
földbe folyik a víz.
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Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.

A rendelettervezethez módosító indítványt tettek az előterjesztők.
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem1 tartózkodás.

80/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Fedrid Gábor, Gál György képviselők módosító indítványáról a víz- és csatornadíjnak
a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőire való áthárításáról szóló
11/1996.(V.2.) számú önkormányzati rendelet módosításához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az előterjesztők által tett módosító indítványt a víz- és
csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőire való
áthárításáról szóló 11/1996.(V.2.) számú önkormányzati rendelet módosításához az
alábbiak szerint:

A benyújtott rendelet-tervezetet kiegészül egy új 2.§-sal, mely az alaprendeletet
egy új, 2/A. §-sal egészíti ki. A módosító rendelet paragrafusszámai
értelemszerűen eggyel nőnek.

2.§
A R. kiegészül egy 2/A. §-sal:
(1) Az Önkormányzat tulajdonában álló bérlemény bérlője a víz- és csatorna díjat
vízóra hiányában a 2.§. (2) bekezdésében foglaltak szerint az Önkormányzat
részére a lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre fizetendő bérleti díj
megfizetésével egyidejűleg,
vízórával rendelkező lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség esetén a
szolgáltató által meghatározottak szerint
tartozik megfizetni.
(2) Az Önkormányzat a bérlő kérésére - a költségvetési rendeletében engedélyezett
keret összegéig - vízórát szereltet fel a lakásba. A vízóra az Önkormányzat
tulajdona, melyre a bérlő köteles szerződést kötni a szolgáltatóval.
(3) Amennyiben az Önkormányzat tulajdonában álló lakásban vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiségben felszerelt vízórára kiszámlázott víz- és csatorna díjat
a bérlő három hónapig nem fizeti meg illetve három hónapig nem jelez
vízfogyasztást, automatikusan köteles a továbbiakban az Önkormányzat részére a
2.§.(2) bekezdésében foglaltak szerinti vízdíjat fizetni."

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, az elfogadott módosító
indítvánnyal együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
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14/2006. (II. 27.) önkormányzati rendelete a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérlőire való áthárításáról szóló 11/1996.(V.2.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.

13. napiendpi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2006. (.....) számú önkormányzati rendelete a lakóközösségeknek és az önkormányzati
intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról
Előterjesztő: Bán Imre, a Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Bán Imre
Tekintettel, hogy bizottsági előterjesztésről van szó, ezért a saját előterjesztését a Bizottság
támogatásra és elfogadásra javasolja.

dr. Kecskés Gusztáv
A Jogi Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja.
Mint képviselőként is szeretné megragadni az alkalmat, hogy elmondja, hogy személyesen is
támogatja ezt az előterjesztést a növényesítési rendeletről – kíváncsi lenne, hogy ki az, aki
nem.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Gerenday Ágnes
A támogatással maximálisan egyetért, két gondolatot szeretne megosztani. Tegnapelőtt este
elment a Garay tér mellett, és rosszul lett attól a monstrumtól, ami ott épül, és egy kicsit
ehhez kapcsolódik, mert már benne voltak ezek a rendeleti és egyéb pályázati ügyek, ami a
testületi ülésről szóló anyagban volt. Bele gondolt abba, hogy egyrészről növényesítenek,
másrészről meg monstrumokat építenek ahol végre volt egy kis szabadlevegő és egy kis
világosság – ez csak egy hangos gondolat volt, amit megosztott. A másik, amit szeretne
elmondani, ha valaki nézi az adásukat, illetve a testületi ülésről szóló ETV-s programot, hogy
gondoljanak arra, házakban ugyanis előfordult, hogy néni kedvesen az udvart ültetgeti és
locsolja, és nem tudta a ház, hogy mire fordítódik az a rengetek vízdíj – kalkulálják bele azt,
hogyha növény van azt locsolni is kell.

Prof. dr. Hahn György
Kerületünkben a növényesítés egy nagyon fontos program, mert egy lakósra 20
négyzetcentiméternyi zöldfelület jut a kerületben – ez budapesti negatív rekord -, ezért tehát
minden olyan törekvést, amely a növényesítést támogatja, azt természetesen elő kell segíteni.
Gondolja azt, hogyha a kerületben épül valami azt szintén támogatni kell, mert nem arról van
szó, hogy itt pusztákat és legelőket alakítsanak ki ezen a 2 négyzetkilométeren, hanem hogy
építkezzenek, és ha ebben a kerületben bármi épül azt véleménye szerint szintén támogatni
kell.
Hunvald György
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Megnyugtatásként közli a Képviselő úrral, hogy a Garay tér környezetében, ahol azelőtt nulla
négyzetcentiméter zöldfelület volt, most több mint 2000 négyzetméternyi zöldfelület
keletkezik.

Koromzay Annamária
Kezébe került az ÁNTSz felmérése az erzsébetvárosi egészségügyi helyzetről és el kell
mondania, hogy a megbetegedések és a halálesetek száma az országos átlaghoz képest
majdnem duplája, de van olyan halálok, amelyben a kétszeresét is haladja meg. Ezért
feltétlenül fontos, hogy Erzsébetvárosban a növényesítést támogassa a Képviselő-testület.

Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.
Módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 0 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2006. (II. 27.) önkormányzati rendelete a lakóközösségeknek és az önkormányzati
intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról

A rendelet a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.

Hunvald György
A következő három napirendi pont előterjesztője saját maga, ezért átadja az ülés vezetésének
jogát Gergely József alpolgármester úrnak.

14. napiendpi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2005. évi teljesítmény-követelményeinek alapját képező
kiemelt célok megvalósításáról és javaslat a 2006. évi kiemelt célokra
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Megállapítja, hogy bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s mivel
nincs hozzászóló le is zárja.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.

81/2006. (II. 24.) számú határozat:
- A Polgármesteri Hivatal 2005. évi teljesítmény-követelményeinek alapját képező
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kiemelt célok megvalósításáról és javaslat a 2006. évi kiemelt célokra -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzati teljesítmény-követelmények alapját képező

- 2005. évi kiemelt célokat tartalmazó 129/2005. (III.18.) határozatában
foglaltakról szóló beszámolót elfogadja.

- 2006. évi kiemelt célokat az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Gondoskodni kell
- az országgyűlési képviselők 2006. évi általános választásának valamint
- a 2006. évi helyi önkormányzati általános választásoknak
a jogszerű lebonyolításáról.

2. Megfelelő intézkedésekkel biztosítani kell az önkormányzat honlapja
folyamatos karbantartását, naprakészségnek fenntartását.

3. Az elektronikus ügyintézés megvalósítása érdekében
- el kell készíteni a bevonható ügymenetek modelljeit,
- meg kell alkotni a szükséges eljárási szabályokat.

4. Meg kell felelni a Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének
megújító auditján.

5. Megfelelő mérési módszer kidolgozásával és alkalmazásával növelni kell a
Hivatalon belüli képzések hatékonyságát.

6. A képviselő-testületi munkát segítő számítástechnikai rendszer használatát ki
kell terjeszteni a képviselő-testület bizottságaira.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek egyéni teljesítménykövetelményei a kiemelt célok alapján
kerüljenek meghatározásra.

Felelős: Hunvald György polgármester
Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző

Határidő: a teljesítménykövetelmények meghatározására 2006. március 31.,
a célok megvalósítására 2007. február 28.

15. napiendpi pont:
Javaslat az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.) számú kormányrendelet
módosítására
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Megállapítja, hogy bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Prof. dr. Hahn György
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Nem igazán érti, hogy miért foglalkozik a Testület az illegális hirdetésekkel, amelyek a
Fővárost csúfítják el, amikor nem rég fogadták el a plakátolással kapcsolatos rendeletet,
ennek ellenére az előterjesztéssel egyetért, természetes, hogy az ilyen szabálysértést
támogatni kell.

Gergely József
Elmondja, hogy itt egy javaslattételről van szó, hogy a Kormány módosítsa a rendeletét,
természetesen az Önkormányzat ezt nem módosítja.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.

82/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.) számú kormányrendelet
módosítására vonatkozó javaslatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
egyetért Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormnyzat azon kezdeményezésével,
amely az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.) számú
kormányrendelet 8. § (1) bekezédésének az alábbi d) ponttal történő kiegészítésére
irányul:
„8. § (1) Aki
a) a hatóság hirdetményét olvashatatlanná teszi vagy leszakítja,
b) hirdetőberendezést, hirdetőtáblát, illetőleg hirdetés céljára szolgáló

ábrázolást e célra ki nem jelölt helyen létesít vagy helyez el,
c) a tevékenységére utaló cégtáblát a tevékenység szüneteltetése alatt vagy

annak megszűnését követően haladéktalanul nem távolítja el,
d) a saját személyes vagy vállalkozása, szervezet érdekében a nem kijelölt

helyen elhelyezett hirdetményt azonnal, továbbá az idejét múlt, vagy
megrongálódott hirdetményt a meghatározott határidőn belül nem távolítja
el,

ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

16. napiendpi pont:
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. évi
munkaterve
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Devosa Gábor
A Művelődési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

Gergely József
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Lendvai Béla
Mint már jelezték a napirendek elfogadásánál Haller képviselőtársa javasolta a napirend
visszavonását, nem is tartalmi, inkább formai okokból, mégpedig ha megnézik képviselőtársai
az előterjesztést akkor látják, hogy 2007-re is már prognosztizál bizonyos dolgokat. Azt
gondolják, hogy egy ilyen munkaterv, ami meghatározza a Testület feladatkörét sokkal
nagyobb és sokkal jobb rálátást, illetve pontosságot igényel.

Gergely József
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.

Az előterjesztéshez az előterjesztő nyújtott be módosító indítványt, melyet szavazásra tesz fel.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 1 nem 0 tartózkodás.

83/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Hunvald György polgármester módosító indítványáról a Budapest Főváros VII.
Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. évi
munkatervéhez-

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az előterjesztő által tett módosító indítványt a Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2006.
évi munkatervéhez az alábbiak szerint:

- 2006. évi I. ülésnap: 1) sz. és 14) sz. napirendjeinek törlése
- II. ülésszak I. ülésnap: 5) sz. napirendnél az érintett bizottság kipontozása
- II. ülésnap esetében az alakuló ülés időpontjának kipontozása,
- III. ülésnap napirendi pontjainak kiegészítése az alábbi 2) napirendi ponttal:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének .../2006. (... ...) önkormányzati rendelete Az Erzsébetváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti- és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2000. (V.22.) önkormányzati rendelete módosításáról.
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Előterjesztő: .................... polgármester
Érintett bizottság: Valamennyi Bizottság
Előkészítésért felelős: Medgyesi Judit aljegyző

- Az alakuló ülés és az azt követő ülések napirendjeinél az érintett bizottságok - a
Pénzügyi Bizottság és a Valamennyi Bizottság szövegrészek kivételével - és a
polgármester jelölés kivételével az előterjesztők kipontozása

- 2007. év I. ülésnap: 5) napirend megjelölésében a VI. kerületre történő utalás
törlése

- A konkrét bizottsági és tanácsnoki beszámolók helyett ( 7) - 14); illetőleg a 16) -
21) napirendi pontok) "Bizottsági és tanácsnoki beszámolók" szöveg
munkatervbe építése.
Előterjesztő: Az adott bizottság elnöke illetve az adott tanácsnok
Érintett bizottság: Az adott bizottság(ok)
Előkészítésért felelős: Az adott iroda vezetője illetve előterjesztő

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot az elfogadott módosító
indítvánnyal együtt.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 1 nem 4 tartózkodás.

84/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
2006. évi munkatervéről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2006. március 16-tól - 2007. március 15-ig terjedő időszakra vonatkozó,
a jelen határozat mellékletét képező munkatervét elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. március 15.

A Képviselő-testület 2006. évi munkaterve a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.

Gergely József
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Hunvald György polgármester úrnak.

17. napiendpi pont:
Javaslat a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) műemléki pályázatán való indulásra,
illetve pályázati önrész biztosítására
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Gál György
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A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.

Az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtott be az előterjesztő, melyet szavazásra tesz fel,
felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 1 tartózkodás.

85/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Gergely József módosító indítványáról a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA)
műemléki pályázatán való indulásra, illetve pályázati önrész biztosítására vonatkozó
javaslat határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az előterjesztő által tett módosító indítványt a Nemzeti
Kulturális Alapprogram (NKA) műemléki pályázatán való indulásra, illetve
pályázati önrész biztosítására vonatkozó javaslathoz az alábbiak szerint:

A pályázaton részt vevő ingatlanok listája kiegészül a
Nefelejcs u. 26. sz. tetőszerkezet, fa lépcsőszerkezet felújítása
szövegrésszel, valamint a részletezéssel:

Nefelejcs u. 26. (33150 hrsz)
Az ingatlan kizárólagos önkormányzati tulajdonú épület. A felújítás becsült
költsége 9.990.000.-Ft, a pályázati önrész szükséges mértéke 2.997.000,-Ft, a
pályázaton igényelhető támogatás összege 6.993.000,-Ft, a nevezési díj mértéke
69.930.-Ft+ÁFA.
A pályázaton történő részvétel feltétele tehát összességében -a négy műemléki
ingatlanra- a szükséges 30%-os önrész: 18,899 millió forint elkülönítése, valamint
393.800,-Ft+Áfa nevezési díj biztosítása. (Az esetlegesen szükségessé váló
tervezési díj fizetését az Erzsébetváros Kft. vállalja.)
A fentieknek megfelelően a határozati javaslat 1) pontja az alábbiak szerint
módosul:
1) a Nemzeti Kulturális Alapprogram műemléki és régészeti célok
megvalósításának támogatására kiírt pályázaton - a Budapest VII. ker. Dob u. 3. és
Kazinczy u. 51. szám alatti ingatlanok lépcsőház és kapualj felújítási és
restaurálási munkáival, a Király u. 47. szám alatti ingatlan Király utcai
homlokzatának restaurálásával, felújításával, valamint a Nefelejcs u. 26. szám
alatti ingatlan tetőszerkezetének, fa lépcsőszerkezetének felújításával - való
részvételre készített javaslatot elfogadja, a pályázaton részt kíván venni, egyben
vállalja a felújítások, restaurálások végrehajtásához szükséges 18.899.000.-Ft
önrész, illetve 393.800.-Ft + ÁFA nevezési díj biztosítását.
Felelős: Hunvald György
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, az elfogadott módosító
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indítvánnyal együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

86/2006. (II. 24.) számú határozat:
- A Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) műemléki pályázatán való indulásról,
illetve pályázati önrész biztosításáról -

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

1) a Nemzeti Kulturális Alapprogram műemléki és régészeti célok
megvalósításának támogatására kiírt pályázaton - a Budapest VII. ker. Dob u.
3. és Kazinczy u. 51. szám alatti ingatlanok lépcsőház és kapualj felújítási és
restaurálási munkáival, a Király u. 47. szám alatti ingatlan Király utcai
homlokzatának restaurálásával, felújításával, valamint a Nefelejcs u. 26. szám
alatti ingatlan tetőszerkezetének, fa lépcsőszerkezetének felújításával - való
részvételre készített javaslatot elfogadja, a pályázaton részt kíván venni,
egyben vállalja a felújítások, restaurálások végrehajtásához szükséges
18.899.000.-Ft önrész, illetve 393.800.-Ft + ÁFA nevezési díj biztosítását.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2) felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze az önkormányzati pályázati
dokumentáció elkészítését, és azt a Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz, mint
pályázati kiíróhoz nyújtsa be,

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. február 28.

3) felkéri a polgármestert, hogy a pályázat eredményétől függően gondoskodjon a
pályázaton való önkormányzati részvétel biztosításáról úgy, hogy a szükséges
30 %-os önrész és nevezési díj elkülönítése iránt az Önkormányzat 2006. évi
költségvetésében, intézkedjen.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: A következő költségvetési rendelet módosítása

18. napiendpi pont:
Közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Devosa Gábor
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A Művelődési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

87/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. az Akácfa Óvoda melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és
Működési Szabályzatát elfogadja.

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot
írja alá és adja ki.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Akácfa Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata
jegyzőkönyv 15. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.

88/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Csicsergő Óvoda melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti
és Működési Szabályzatát elfogadja,

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot
írja alá és adja ki.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Csicsergő Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata
jegyzőkönyv 16. számú melléklete.

Hunvald György



45/55

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 0 tartózkodás.

89/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Dob Óvoda melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és
Működési Szabályzatát elfogadja,

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot
írja alá és adja ki.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Dob Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata jegyzőkönyv
17. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 24 igen 0 nem 0 tartózkodás.

90/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. az István Óvoda melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és
Működési Szabályzatát elfogadja.,

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot
írja alá és adja ki.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Dob Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata jegyzőkönyv
18. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 24 igen 0 nem 0 tartózkodás.

91/2006. (II. 24.) számú határozat:
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- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Nefelejcs Óvoda melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és
Működési Szabályzatát elfogadja,

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot
írja alá és adja ki.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Nefelejcs Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata
jegyzőkönyv 19. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 6. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 24 igen 0 nem 0 tartózkodás.

92/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ melléklet szerinti egységes
szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja,

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot
írja alá és adja ki.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és
Működési Szabályzata jegyzőkönyv 20. számú melléklete.

19. napiendpi pont:
Közoktatási intézmények pénzügyi - gazdasági munkamegosztása és felelősségvállalás
rendjéről szóló megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Devosa Gábor
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A Művelődési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

93/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény pénzügyi - gazdasági munkamegosztása és felelősségvállalás
rendjéről szóló megállapodás elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Baross Gábor Általános Iskola, valamint az István Óvoda, illetőleg a
Nefelejcs Óvoda között létrejött pénzügyi - gazdasági munkamegosztása és
felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást elfogadja,

2. felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Baross Gábor Általános Iskola, valamint az István Óvoda, illetőleg a Nefelejcs Óvoda
között létrejött megállapodás a jegyzőkönyv 21. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 24 igen 0 nem 0 tartózkodás.

94/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény pénzügyi - gazdasági munkamegosztása és felelősségvállalás
rendjéről szóló megállapodás elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Szakiskola, valamint a
Csicsergő Óvoda, illetőleg a Dob Óvoda között létrejött pénzügyi - gazdasági
munkamegosztása és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást
elfogadja,

2. felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Szakiskola, valamint a Csicsergő Óvoda,
illetőleg a Dob Óvoda között létrejött megállapodás a jegyzőkönyv 22. számú melléklete.

Hunvald György
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Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 24 igen 0 nem 0 tartózkodás.

95/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény pénzügyi - gazdasági munkamegosztása és felelősségvállalás
rendjéről szóló megállapodás elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. az Alsóerdősori Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola és Gimnázium, valamint
a Gr. Brunszvik Teréz Óvoda, illetőleg az Erzsébetvárosi Pedagógiai
Szolgáltató Központ között létrejött pénzügyi - gazdasági munkamegosztása és
felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást elfogadja,

2. felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Alsóerdősori Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Gr.
Brunszvik Teréz Óvoda, illetőleg az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ között
létrejött megállapodás a jegyzőkönyv 23. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 24 igen 0 nem 0 tartózkodás.

96/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény pénzügyi - gazdasági munkamegosztása és felelősségvállalás
rendjéről szóló megállapodás elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola, valamint a Liget Óvoda,
illetőleg a Nevelési Tanácsadó között létrejött pénzügyi - gazdasági
munkamegosztása és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást
elfogadja,

2. felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola, valamint a Liget Óvoda, illetőleg a Nevelési
Tanácsadó között létrejött megállapodás a jegyzőkönyv 24. számú melléklete.

Hunvald György
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Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 0 tartózkodás.

97/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény pénzügyi - gazdasági munkamegosztása és felelősségvállalás
rendjéről szóló megállapodás elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola, valamint
az Akácfa Óvoda, illetőleg a „Molnár Antal Zeneiskola” Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény között létrejött pénzügyi - gazdasági
munkamegosztása és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást
elfogadja,

2. felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola, valamint az Akácfa
Óvoda, illetőleg a „Molnár Antal Zeneiskola” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény között
létrejött megállapodás a jegyzőkönyv 25. számú melléklete.

20. napiendpi pont:
Leader Kocka elhelyezése
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Devosa Gábor
A Művelődési Bizottság elég hosszan tanakodott, mivel elég kevés információ állta a
rendelkezésükre, úgyhogy tartózkodott és nem szavazott tagokra bomlott a Bizottság,
úgyhogy igazából az hangzott el véleményként, hogy szerettek volna ezzel foglalkozni még
több információs birtokában.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Devosa Gábor
Informálódott az ügyben. Az gondolja, hogy számos olyan segítséget nyújtottak már, akár
ellenzéki képviselőtársai javaslatára az elmúlt évek során, amely esetben árvíz sújtotta
területek lakóinak pénzbeli vagy egy támogatást nyújtottak. Ez a mostani kocka felállítása
illetve elhelyezése, szintén egy olyan ügy, amelyben konkrét pénzbeli, anyagi segítséget nem
nyújtanak, ugyanakkor azt gondolja, hogy az a segítség amely élelmiszerek és egyéb
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adományok formájában a szegény vidéki területeken kiosztásra kerültek, ennek értelmében
azt gondolja, hogy megtiszteltetés az, hogy ily módon, még ha rövid időszakra felállított
emlékkel is tiszteleghetnek a vidék előtt, illetve azok előtt, akik ebben segítettek. Saját maga
egyet kér, mivel a saját választókörzetében kerül felállításra a Kéthly Anna téren, hogy abban
kapjon egyfajta ígéretet – igen, szeretné ha ott kerülne felállításra -, hogy amikor ez három
hónap után elbontásra kerül, akkor mind a zöldfelület, amennyiben ez érinti, mind pedig a
szilárd útburkolat, hogyha azt érinti felújításra kerül, amennyiben sérülés éri azt.

Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 2 tartózkodás.

98/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Leader Kocka elhelyezéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Leader Kocka Kéthly Anna téren történő elhelyezéséhez elvi
hozzájárulását adja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

21. napiendpi pont:
Ellátási szerződés módosítása a Magyar Vöröskereszttel hajléktalan személyek nappali
ellátására
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

dr. Vedres Klára
A Szociális Bizottság javasolja az elfogadását.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.
99/2006. (II. 24.) számú határozat:
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- Ellátási szerződés módosításáról a Magyar Vöröskereszttel hajléktalan személyek
nappali ellátására -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. módosítja a szerződést a hajléktalan személyek ellátását biztosító szervezettel
a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezetével 2006. január 1. - 2006. december
31. napjáig határozott időre, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal,

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. felkéri a polgármestert az ellátási szerződés aláírásra.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

3. az ellátási szerződés finanszírozására 2 750 000 Ft támogatást biztosít a 2006.
költségvetési rendeletben.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. évi költségvetés jóváhagyása

A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezetével kötött módosított ellátási szerződés
jegyzőkönyv 26. számú melléklete.

22. napiendpi pont:
Ellátási szerződés fogyatékos személyek nappali ellátására a Küldetés Egyesülettel
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

dr. Vedres Klára
A Szociális Bizottság megtárgyalta és javasolja az elfogadását.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített többség szükséges.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 0 tartózkodás.

100/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Ellátási szerződésről fogyatékos személyek nappali ellátására a Küldetés Egyesülettel -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. 2006. július 1-jei hatállyal jóváhagyja az előterjesztés mellékletében szereplő
ellátási szerződést a Küldetés Egyesülettel 4 fő VII. kerületi lakóhellyel
rendelkező, harmadik életévét betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy
önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos személy nappali
ellátására,

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés aláírására,

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

3. az ellátási szerződés finanszírozására 2006. évre 930 200 Ft-ot biztosít a 2006.
évi költségvetésében,

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. évi költségvetés jóváhagyása

4. a további években a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben a
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására meghatározott normatív
támogatás fajlagos összegének megfelelő összegű támogatást nyújt
Önkormányzatunk 4 főre.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: támogatási szerződés alapján

A Küldetés Egyesülettel kötött szerződés jegyzőkönyv 27. számú melléklete.

23. napiendpi pont:
Ellátási szerződés kötése a Menhely Alapítvánnyal utcai szociális szolgáltatásra
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Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

dr. Vedres Klára
A Szociális Bizottság megtárgyalta és javasolja az elfogadását.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 0 tartózkodás.

101/2006. (II. 24.) számú határozat:
- Ellátási szerződés kötéséről a Menhely Alapítvánnyal utcai szociális szolgáltatásra -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. az utcai szociális munka szolgáltatásra 2006. március 1-jétől határozatlan időre
ellátási szerződést köt a Menhely Alapítvánnyal az 1. számú melléklet szerinti
tartalommal,

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. felkéri a polgármestert az ellátási szerződés aláírásra.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. március 1.

3. biztosítja az önkormányzat költségvetésében az ellátási szerződésben szereplő
évi 800 000 Ft támogatási összeget.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. évi költségvetés

A Menhely Alapítvánnyal kötött szerződés jegyzőkönyv 28. számú melléklete.
24. napiendpi pont:
2 fő létszámcsökkentés előirányozása az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálatnál
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester
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Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Hunvald György
Megállapítja, hogy bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s mivel
nincs hozzászóló le is zárja.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

102/2006. (II. 24.) számú határozat:
- 2 fő létszámcsökkentés előirányozásáról az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálatnál -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat alkalmazásában álló teljes állású
közalkalmazottak létszámának két fővel való csökkentését irányozza elő a
feladatok változásából adódó átszervezés mellett,

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. a két státusz megszüntetésével arányosan csökkenti az Erzsébetvárosi
Egészségügyi Szolgálat költségvetési támogatását, a 2006. évi költségvetésben.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. évi költségvetés

Hunvald György
Megállapítja, hogy a mai rendkívüli ülés nyilvános részének végéhez értek.

Kéri, hogy a vendégek és a Televízió munkatársai hagyják el a termet.

A Képviselő-testület 5 perc szünet után zárt ülés keretében folytatja a munkáját.

A Képviselő-testület rendes nyilvános ülését 2006. február 24-én 9 óra 55 perckor lezárja.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:

25.) Szociális ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Dr. Vedres Klára, a Szociális Bizottság elnöke
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26.) A Budapest, VII. kerület Garay téri Piac projekt
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

27.) A Garay Ingatlanfejlesztési, Beruházó és Piacüzemeltető Zrt alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

28.) A Budapest VII. Városligeti fasor 23. és 29. szám alatti ingatlanok elidegenítésére
kiírt pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

29.) A Budapest VII. Nefelejcs u. 17. szám alatti épületben található, 33165/0/A/2
helyrajzi számú helyiségre kötött adásvételi szerződés módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

30.) A Budapest VII. Rottenbiller u. 47-49. szám alatti épületben található, nem lakás
céljára szolgáló helyiségcsoportok elidegenítése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

31.) R……. Péternének a Gazdasági Bizottság 1148/2005.(09.27.) számú határozatának
felülvizsgálatára vonatkozó kérelme
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

32.) Személyi ügy
Előterjesztő: Bán Imre frakcióvezető, Gál György frakcióvezető

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 103-tól – 172-ig

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
jegyző polgármester


