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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2006. április 28-án

9 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, Fedrid Gábor, dr.
Frisch Gábor, Gál György, Gerenday Ágnes, Prof. dr. Hahn György, Haller Gyula, Hont
András, Kardos Péter, dr. Kecskés Gusztáv, dr. Kispál Tibor, Lendvai Béla, Molnár István,
Puskás Attila Sándor, Ripp Ágnes, Simon Péter, Schmidt Zoltán, Varga Tibor, dr. Vedres
Klára képviselők

Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Bártfai Miklós, Farkas Ferenc, Fitosné Z. Zsuzsa, Hangyál
Imre, Hollósi Géza helyett Kádár Mihályné, Németh Márta, Polgár Endréné, dr. Saáry Tibor,
dr. Szász Eleonóra, dr. Szilágyi Balázs helyett Lőrincz Éva,

Távol maradtak: Devosa Gábor képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft .- Szita László
VII. kerületi Rendőrkapitányság – dr. Nagy-Juhák István kapitány

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. április 28-i rendkívüli nyilvános
ülését megnyitja.
Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.
A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatát a mai ülés napirendjére,
melyek közül a meghívó szerinti 9. - Erzsébetváros Drogstratégiája - pontot visszavon.
A napirendekhez módosító indítványt nyújtott be Lendvai Béla képviselő úr, amely arról szól,
hogy a meghívó szerinti 10. “Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola, a Dob utca 27.
szám alatti lakásépítés valamint az intézményi és a közterületi felújítási hitelek felvétele egy
közbeszerzési eljárás keretében” pontot előkészítetlenség miatt ne tárgyalja a Testület.
Kérdezi Lendvai urat kívánja-e indokolni indítványát – megadja a szót.
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Lendvai Béla
Azt gondolja, hogy – nagyon rövid és egyszerű lesz – Erzsébetváros és a Testület is többet
érdemel ennél, mint hogy egy pár szóban összelapátolt, gyors 360 millió forintos
hitelfelvételről, illetve annak meghirdetéséről döntsenek egy sajtpapíron.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel Lendvai Béla napirendekre vonatkozó módosító indítványát.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 1 igen 18 nem 1 tartózkodás.

200/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Lendvai Béla Fidesz Magyar Polgári Szövetség módosító indítványáról az ülés
napirendjeihez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el Lendvai Béla Fidesz Magyar Polgári Szövetség módosító
indítványát, mely szerint a mai ülés napirendjei közül a meghívóban 10. napirendi
pontként szereplő előterjesztést - Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola, a
Dob utca 27. szám alatti lakásépítés valamint az intézményi és a közterületi
felújítási hitelek felvétele egy közbeszerzési eljárás keretében – a mai ülésen ne
tárgyalja.

Hunvald György
Szavazásra tesz fel javaslatát a mai ülés napirendjére a bejelentett módosítással együtt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 6 tartózkodás.

201/2006. (IV. 28.) 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 2005. évi
pénzmaradványa jóváhagyása, Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi
költségvetéséről szóló 5/2006. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2005. (… …) önkormányzati rendelete Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2005. évi költségvetés
végrehajtásának elfogadásáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

3.) 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
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4.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének .../2006. (... ...) önkormányzati rendelete a pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
szóló 16/2000. (V.19.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

5.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének .../2006. (... ...) önkormányzati rendelete a szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 19/2000 (VI.16.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

6.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének .../2006. (... ...) önkormányzati rendelete az egészségügyi
alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 25/2002. (XII. 23.) rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

7.) Javaslattétel fővárosi díjak adományozására
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

8.) Éves ellenőrzési jelentés a 2005. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

9.) Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola, a Dob utca 27. szám alatti
lakásépítés valamint az intézményi és a közterületi felújítási hitelek felvétele
egy közbeszerzési eljárás keretében
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

10.) Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi közbeszerzési
tervének módosítása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

11.) Az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Kht Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

12.) Az ERVA Zrt. 2005. évi éves mérlege és üzleti terv értékelése, valamint
2006. évi üzleti terve
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

13.) Az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság 2006. május hóban összehívott taggyűlésén a tulajdonos
képviseletében eljáró személy felhatalmazása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

14.) A Garay Ingatlanfejlesztési és Beruházó Rt. 2005. évi beszámolója
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

15.) Mikszáth Kálmán író emlékét megörökítő tábla elhelyezése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

16.) Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

17.) Javaslat intézményvezetői pályázat meghirdetésére
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

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

19.) Közoktatási megállapodás megkötése
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester
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20.) 2007. évi címzett támogatási igénybejelentés
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

21.) Az Erzsébetvárosi Gazdasági és Műszaki Ellátó Szolgálat alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

22.) Budapest Főváros Erzsébetváros Önkormányzat Középtávú közrendvédelmi
koncepciója
Előterjesztő: Bán Imre Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Zárt ülés keretében:

23.) Szociális ügyekben hozott I. fokú határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Vedres Klára Szociális Bizottság elnöke

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

25.) A Budapest VII. Csányi utcai és Kisdiófa utcai ingatlanok rehabilitációjának
előkészítése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

26.) Önkormányzati bérlakás-építési programban résztvevő Százház utca 18.
szám alatti ingatlanra jelzálogjog bejegyzés
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

27.) Közoktatási intézmények igazgatói megbízása
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

28.) Fejes Olga jogorvoslati kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

29.) Budapest VII. kerület Dohány u. 22-24. szám alatti nem lakás célú helyiség
elidegenítése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

30.) A 25. számú háziorvosi körzet megszüntetésével összefüggő szerződések
jóváhagyása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

31.) Budapest VII. kerület Károly krt 13-15. szám alatti helyiség bérbeadása
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

32.) Budapest VII. kerület Csányi u. 3. szám alatti helyiség bérbeadása
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

33.) Budapest VII. kerület Thököly út 22. szám alatti helyiség bérbeadása
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

34.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének Szociális Bizottságát érintő személyi ügy
Előterjesztő: Bán Imre frakcióvezető

Hunvald György
Szót ad Hont András képviselő úrnak.

Hont András
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Mondják azt, hogy ügyrendi a hozzászólása, nagyon tágan értelmezve a szabályokat. Csupán
annyit szeretne mondani, miután nyilvánvaló mindenki tisztában vele, az országban és a
kerületben is, hogy a hétvégén országgyűlési választások zajlottak le, és hogyha jól számolja
négy képviselőtársuk is indult ebben a kerületben a megmérettetésen.
Saját maga csupán a személyes gratulációját szeretné mind a négyüknek átadni, hiszen
szerinte megfelelően képviselték a saját választóikat, és végül az ötödiknek is szeretne
gratulálni - aki ugyan nem indult el, de egyedüliként bekerült a Parlamentbe a – a képviselői
mandátumához és ahhoz, hogy megfelelően képviselje a kerületet.

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

1. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2005. évi pénzmaradványa
jóváhagyása, Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006. (II.
27.) számú önkormányzati rendelet módosítása
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.

Lendvai Béla
A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja a napirendi pontot.

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

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez az MSZP és SZDSZ nyújtott be közös módosító
indítványt, illetve a Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság nyújtott be módosító
indítványt, amelyeket az előterjesztő elfogadott.

Szavazásra teszi fel az előterjesztő által elfogadott benyújtott módosító indítványokat.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 1 nem 1 tartózkodás.

202/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Elfogadott módosító indítványokról Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi

költségvetéséről szóló 5/2006. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítására
benyújtott rendelettervezethez -

MSZP Frakció, SZDSZ Frakció
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Az előterjesztés összeállítását követően módosítok kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításokra, előirányzat-módosításokra:

I.
1. A „6303 Lakóház felújítás" címen a 2006. évi közbeszerzési eljárások

184.507 E Ft előirányzat törli, új feladatként a „6301 Intézményi felújítások
céljellegű támogatási kerete" címen a 2006. évi közbeszerzési eljárások
előirányzatot 141.600 E Ft-tal,
ebből: 1001 GAMESZ III. számú Szociális Szolgáltató Központ Integrált
Szociális Intézmény Dózsa György út 46. szám alatti Nyugdíjasház elektromos
felújítás 48.000 E Ft, 2102 Alsóerdősori Ének-Zene Általános Iskola és
Gimnázium Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ Kertész utca 20.
szám alatti helyiség kialakítása 63.600 E Ft, 2104 Janikovszky Éva Művészeti
Általános Iskola Nevelési Tanácsadó Rumbach Sebestyén utca 10. szám alatti
helyiség kialakítása 30.000 E Ft, a „6302 Útfelújítás" címen a 2006. évi
közbeszerzési eljárások előirányzatot a Garay teret övező utcák átépítése miatt
215.000 E Ft-tal betervezi és a „6501 Társasházak felújításához támogatás
és kölcsön" előirányzatot a Garay teret övező épületek homlokzat felújítása
miatt 200.000 E Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a „8109 Hosszúlejáratú
hitelfelvétel államháztartáson kívülről" címen a hosszúlejáratú hitelek
felvétele pénzügyi vállalkozásoktól előirányzatot 407.700 E Ft-tal megemeli,
valamint a „8102 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek" címen az egyéb
ingatlanértékesítés előirányzatot 35.607 E Ft-tal csökkenti.

2. Az „1001 GAMESZ" címen a III. számú Szociális Szolgáltató Központ
Integrált Szociális Intézmény részére mosodai berendezések vásárlása
felhalmozási előirányzatot 3.700 E Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg az
„1210 GAMESZ Központ + áfa" címen a dologi kiadások előirányzatot
azonos összeggel csökkenti,

3. a „6401 Önkormányzati fejlesztések" címen a Baross Gábor Általános
Iskolához tartozó István Óvoda épületének összenyitása a Murányi utca 29.
szám alatti óvoda épülettel, valamint a statikai problémák megoldása miatt a
felhalmozási előirányzatot 953 E Ft-tal megemeli,

4. a „6501 Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása" címen a
felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
előirányzaton a gázszolgáltatásból kizárt társasházak kölcsönét 30.000 E Ft-tal
megemeli,

5. a „6303 Lakóház felújítás" címen a lakásértékesítés elősegítése és egyéb
indokok miatt szükséges lakóház felújítási keret 2006. évre előirányzatot 1.112
E Ft-tal megemeli,

6. a „6301 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete" címen Baross
Gábor Általános Iskolához tartozó István Óvoda kerítésének felújítása miatt a
felújítási előirányzatot 1.100 E Ft-tal megemeli, valamint az Erzsébetvárosi
Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskolához tartozó Akácfa Óvoda
gázkazán javítása miatt a felújítási előirányzatot 81 E Ft-tal megemeli,

7. a „2202 Erzsébetvárosi Közösségi Ház" címen a személyi juttatások
előirányzatot 700 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot 224
E Ft-tal megemeli, és a létszám előirányzatot 2006. május 1-jétől 1 fővel
megemeli,

8. a „6101 Kamilla Kht. támogatása" címen a működési célú pénzeszközátadás
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államháztartáson kívülre előirányzatot a roma zenészek foglalkoztatásának
támogatása miatt 3.343 E Ft-tal megemeli,

9. a „6106 Támogatásértékű működési kiadások" címen az árvízkárosult
önkormányzatok megsegítése előirányzatot 3.000 E Ft-tal megemeli,

10. a „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb
pénzeszközátadások" címen a Budapesti Kamaraszínház Kht. Stúdiószínpad
működési költségeihez hozzájárulás érdekében a működési célú
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatot 2.000 E Ft-tal
megemeli,

A 2-10 pontokban felsorolt feladatok fedezetének biztosítása érdekében a „8102
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek" címen a Garay utca 48. szám alatti
ingatlan értékesítése miatt a bevételi előirányzatot 68.160 E Ft-tal, a Wesselényi
utca 74. szám alatti ingatlan értékesítése miatt a bevételi előirányzatot 136.000 E
Ft-tal megemeli, valamint ugyanezen a címen az egyéb ingatlan értékesítés
bevételi előirányzatot 161.647 E Ft-tal csökkenti.
11. a „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb

pénzeszközátadások" címen a Bethlen Gábor téri és Dohány utcai zsinagóga
díszkivilágításához hozzájárulás érdekében a felhalmozási célú
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatot 25.200 E Ft-tal
megemeli, ezzel egyidejűleg a „6304 Halaszthatatlan felújítási feladatok"
címen az önkormányzati és társasházi ingatlanok halaszthatatlan felújítási
feladatai előirányzatot azonos összeggel csökkenti.

12. az „5303 Társasházak részére pályázatok költségei" címen a működési célú
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre a társasházak részére vízóra
pályázat előirányzatot 4.000 E Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg az „5301
Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése"
címen az önkormányzati tulajdonban lévő házakban, pincékben, lakásokban és
helyiségekben vízórák felszerelése dologi kiadások előirányzatot azonos
összeggel megemeli. A társasházak részére vízóra pályázathoz kapcsolódó
társadalombiztosítási járulék előirányzatot 634 E Ft-tal, valamint a
társasházak részére vízóra pályázathoz kapcsolódó személyi jövedelemadó
miatt az egyéb folyó kiadások előirányzatot 1.760 E Ft-tal csökkenti, ezzel
egyidejűleg a „8102 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek" címen az egyéb
ingatlanértékesítés 2.394 E Ft-tal csökkenti.

13. A „8102 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek" címen az értékesítésre
kijelölt ingatlanok előirányzatot 1.516.877 E Ft-tal, ezen belül

a) Klauzál utca 8. szám alatti épület 183.472 E Ft-tal,
b) Klauzál utca 7. szám alatti épület 125.570 E Ft-tal,
c) Klauzál utca 9. szám alatti épület 236.080 E Ft-tal,
d) Klauzál utca 10. szám alatti épület 343.400 E Ft-tal,
e) Síp utca 8. szám alatti épület 179.120 E Ft-tal,
f) Síp utca 10. szám alatti épület 257.077 E Ft-tal,
g) Dohány utca 10. szám alatti épület 192.158 E Ft-tal

csökkenti, valamint az egyéb ingatlanértékesítés előirányzatot 62.480 E Ft-tal
megemeli, ezzel egyidejűleg a „6401 Önkormányzati fejlesztések" címen a
2006. évi tervezett épület kiürítések költsége előirányzatot 1.454.397 E Ft-tal
ezen belül
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h) Klauzál utca 8. szám alatti épület 182.952 E Ft-tal,
i) Klauzál utca 7. szám alatti épület 125.570 E Ft-tal,
j) Klauzál utca 9. szám alatti épület 236.080 E Ft-tal,
k) Klauzál utca 10. szám alatti épület 343.000 E Ft-tal,
l) Síp utca 8. szám alatti épület 149.056 E Ft-tal,
m) Síp utca 10. szám alatti épület 207.739 E Ft-tal,
n) Dohány utca 10. szám alatti épület 210.000 E Ft-tal

csökkenti.

A fentiekben részletezett tételek előirányzatokon történő átvezetése mind a
bevételi, mind a kiadási főösszeget 1.042.185 E Ft-tal csökkenti.

II.
A rendelet-módosítás 5. §-a kiegészül az alábbi (2)-(7) bekezdésekkel, egyidejűleg
a rendelettervezet eredeti szövege (1) bekezdés számozást kap.
(2) az alaprendelet normaszövegében a 13. § (2) bekezdés az alábbiak szerint

módosul:
(2) A Képviselő-testület a „7206 Központilag kezelt pályázati önrész" címen
tervezett céltartalék, valamint a „6106 Támogatásértékű működési kiadások"
címen tervezett „árvízkárosult önkormányzatok megsegítése" előirányzat
feletti rendelkezési jogot a Polgármester által létrehozott Ad hoc Bizottságra
ruházza át.
(3) az alaprendelet normaszövegében a 13. § (3) bekezdés az alábbiak szerint

módosul:
(3) A Képviselő-testület a „6303 Lakóház felújítás" címen a „lakásértékesítés
elősegítése és egyéb indokok miatt szükséges lakóház felújítási keret", valamint a
„6501 Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása" címen a
„Garay teret övező épületek homlokzat felújítása" előirányzat feletti
rendelkezési jogát a Gazdasági Bizottságra ruházza át.
(4) az alaprendelet normaszövegében a 13. § (4) bekezdés az alábbiak szerint

módosul:
(4) A Képviselő-testület a „6501 Társasházak felújításához támogatás és kölcsön
nyújtása" címen tervezett 250.000 ezer Ft (195.000 ezer Ft általános pályázat és
55.000 ezer Ft gáz-pályázat) előirányzat feletti rendelkezési jogát a
Kerületfejlesztési Bizottságra ruházza át. Az egyedi támogatások esetén a
vonatkozó rendelet szerint dönt.
(5) az alaprendelet normaszövegében a 13. § (5) bekezdés az alábbiak szerint

módosul:
(5) A „6501 Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása" címen

elkülönítésre kerül:
a) gázszolgáltatásból kizárt társasházak gázvezetékeinek felújításához kölcsön

55.000 ezer Ft,
b) kéménykötelezések miatti felújításhoz kölcsön 20.000 ezer Ft.
A Kerület-fejlesztési Bizottság - igény szerint - folyamatosan dönt:
az a) pontban meghatározott keret teljes összegéről az alábbi ütemezés szerint:
a Dohány, Rottenbiller és Alpár utcákra 2006. május 1-től,
a Nefelejcs, Izabella utcákra 2006. szeptember 1-től,
egyéb esetekben 2006. október 01. és 2007. március 01. között.
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a b) pontban meghatározott keret 50 %-áról 2006. október 1. és 2007. március
31. között, a b) pontban meghatározott keret másik 50 %-áról 2006. június 1.
és 2007. március 31. között.

(6) az alaprendelet normaszövegében a 11. § kiegészül az alábbi új bekezdésekkel:
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, amennyiben a

korábbi testületi döntések alapján önkormányzati tulajdonú
ingatlanértékesítésekkel kapcsolatban a már megkötött
szerződésekből a bevételek befolynak, úgy az ugyanazon ingatlanra
vonatkozó bérlőkihelyezési szerződésekből eredő fizetési
kötelezettségeket teljesítse.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási tételek
előirányzat-módosításáról a teljesítést megelőzően a Polgármester
saját hatáskörben intézkedjen.

Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság

* 1/b. számú táblázat „Egyéb ingatlan értékesítés" során szereplő tétel
összegének 23,2 millió forint

megemelésével
a 46/2006. (04.20.) számú KKB határozat 3. pontja valamint a
47/2006.(04.20.) számú KKB határozat 2. pontja szerint

* a 7. számú táblázat 5204 Szelektív hulladékgyűjtési feladatok 2,2 millió
* a 15. számú táblázat 6 Óvodai játszószerek felújítása 21 millió
forinttal megemelése.

Gergely József
A benyújtott rendelet-tervezethez határozati javaslat is tartozik, amelyet szavazásra tesz fel,
felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 0 tartózkodás.

203/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006. (II. 27.) számú
önkormányzati rendelet módosítására benyújtott rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy
1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat költségvetési

intézményei és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolásáról szóló
előterjesztést elfogadja, ezen belül
a) az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 3. számú melléklet 22.

oszlopa szerinti költségvetési pénzmaradványát 81.899 E Ft-tal jóváhagyja,
egyben a negatív pénzmaradványok miatt a 41. oszlop szerint 4.254 E Ft
intézményi többlettámogatásból adódó befizetési kötelezettséget elenged (a
részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények pénzmaradványát
a rendelet-tervezet 4-4a. számú mellékletei tartalmazzák),

b) a jóváhagyott pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget a 3. számú
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melléklet 38. oszlopa szerinti összegben határozza meg. A befizetési
kötelezettség összege 54.121 E Ft, ami a Polgármesteri Hivatal 2005. évi
költségvetési pénzmaradványát növeli,

c) a Közterület-felügyelet részére a 2004. évi személyi juttatások és
munkaadókat terhelő járulékok kifizetése kapcsán keletkezett - a
194/2005.(IV.15.) képviselő-testületi határozat 1/c. pontjában előírt
befizetési kötelezettség 2006. évi törlesztő részletét 17.368 E Ft-ról 12.265
E Ft-ra változtatja az előterjesztés 3. számú melléklet 38. oszlopában előírt
befizetési kötelezettség elrendelése következtében,

d) a Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzmaradványát az 1. számú
melléklet 13. oszlopa szerint elfogadja és (-) 65.195 E Ft-tal jóváhagyja, a
felülvizsgálat utáni módosított pénzmaradványát 22.159 E Ft-ban állapítja
meg.

2. A 2005. évi normatív állami hozzájárulások, normatív részesedésű átengedett
személyi jövedelemadó, központosított előirányzatok és normatív, kötött
felhasználású támogatások év végi elszámolását 35.431 E Ft befizetési
kötelezettségként - a 16. számú melléklettel egyezően - elfogadja.

3. Az előző években képzett - kötelezettségvállalással nem terhelt - tartalékok
maradványából GAMESZ címen 1.094 E Ft összegre, valamint a Madách Imre
Gimnázium címen 325 E Ft összegre befizetési kötelezettséget rendel el, mely
a Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványának részét képezi.

4. A 2005. évi túlfinanszírozás rendezése érdekében elrendeli, hogy a 2006. évi
költségvetése terhére

· a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 38 E Ft-ot,

· a Görög Kisebbségi Önkormányzat 66 E Ft-ot,

· a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 55 E Ft-ot,

· a Roma Kisebbségi Önkormányzat 121 E Ft-ot,
a Polgármesteri Hivatal részére fizessen be.

5. A Polgármesteri Hivatal áthúzódó kötelezettségeinek fedezetére a rövid
lejáratú értékpapírok értékesítése címen 400.000 E Ft, a felhalmozási és
tőkejellegű bevételek címen az egyéb ingatlanok értékesítése tételen 2.630 E
Ft, az előző évi pénzmaradvány igénybevétele címen 15.832 E Ft tervbevételét
jóváhagyja.

6. A 2006. évi eredeti költségvetési rendelet elfogadása óta felmerült új feladatok
elvégzése érdekében, valamint az I. negyedévben befolyt bevételek
tervbevételéhez az előterjesztésben bemutatott előirányzat módosításokat
jóváhagyja.

7. Felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az intézményeket a jóváhagyott
pénzmaradványról és intézkedjen a befizetési kötelezettségek rendezéséről.

Határidő: a rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Hunvald György polgármester

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, az elfogadott módosító
indítványokkal együtt, 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.
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2005. évi pénzmaradvány jóváhagyása, Erzsébetváros Önkormányzata 2006.
évi költségvetéséről szóló 5/2006. (II. 27.) önkormányzat rendelet módosítása

A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

2. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2005. (… …) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2005. évi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

Lendvai Béla
A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja a napirendi pontot.

Gergely József
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 23 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 4 nem 2 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2005. évi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról

A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

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

3. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
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......./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.

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

dr. Kecskés Gusztáv
A Jogi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést – megjegyzi, hogy a
saját véleményét majd később fejti ki.

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

dr. Kecskés Gusztáv
Gondolja, hogy szélesebb érdeklődésre tart számot az, hogy mégis mit tartalmaz – ez az
előterjesztés azt jelenti, hogy aki épít új ingatlant, akár tetőteret, az eddig 2 millió forint plusz
áfát kellett, hogy befizessen, most pedig 1 millió forint pluszt áfát, és talán a megváltási
helyként, azért, hogy parkoló létesüljön a kerületbe, hogyha nem létesít például
garázshelyeket, most ezzel a csökkentéssel együtt a mérlegelési lehetőségek is csökkentek –
tehát ez az 1 millió forint valószínűleg akkor be fog folyni a kerületnek, mert inkább ezzel a
joggal fognak az építők élni, hogy 1 millió forinttal megváltsák azt hogy építsenek helyette
parkolót, viszont nem fognak parkolóhelyek épülni – saját maga ezt látja így előre – tehát a
zsúfoltság még inkább növekedni fog Erzsébetvárosban, mert hogyha valaki tetőteret épít be,
vagy új épület, akkor lehet, hogy meggondolja, hogy mélyebbre építkezzen vagy inkább
kifizesse ezt az 1 millió forintot. Biztos azért van, mert az Önkormányzatnak anyagi
problémái vannak, tehát jó ez az 1-2 millió forint, ami bejön, de igazából parkolóhelyek
véleménye szerint így csökkeni fog, mert az Önkormányzat a bejövő pénzekből még nem
alakított ki soha, nem épített soha új parkolóhelyeket a kerületben - amióta ez az intézmény
van, hogy be lehet fizetni a parkolásra -, az autókból pedig több van.

Prof. dr. Hahn György
Azt gondolja, hogy a Képviselő úrnak elkerülte a figyelmét az, hogy a 2 millió forint helyett
1 millió forintot szed be az Önkormányzat, nyilván nem az anyagi helyzetének a
megszilárdítása érdekében. Inkább azt gondolja, hogy a realitáshoz közelebb került ez a
dolog, hogy építkezések tetőtér beépítések legyenek. Tudják, hogy Budapesten 11 ezer
eladatlan új lakás van, és hogyha a tetőtereket Erzsébetvárosban nem építik be, akkor
gyakorlatilag azok a házak, amelyek társasházzá váltak, azok gyakorlatilag nem fognak
jobban megújulni, ugyanez vonatkozik nyilván az önkormányzatiakra is. Gondolja, hogy
ennek az elősegítése mind a kerület érdeke, mint pedig a képviselő úr érdeke is.

Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót válaszadásra az előterjesztőnek.
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Gergely József
A rendelettervezet arról szól, hogy az eddigi 2 millió forint plusz áfáról 1 millió forint plusz
áfára csökkentették a fizetendő díjat, ezzel szemben viszont lényegesen egyszerűbb az eljárás.
A társasházzal kapcsolatos felújításokban az Önkormányzat nem vesz részt, az a társasház és
a befektető közötti megállapodástól függ. Úgy gondolja, hogy az egy téves megítélés, hogy
ettől kevesebb parkoló fog épülni, tudniillik a tetőtér beépítéseknél, emeletráépítéseknél
általában nincs fizikai lehetőség arra, hogy ott új parkoló épüljön.
A rendelet véleménye szerint nem fogja változtatni a parkolóhely építésnek a mennyiségét, új
épületnél pedig eleve úgy kell tervezni, hogy az ingatlanban a megfelelő parkolóhely száma
meglegyen.

Hunvald György
Megállapítja, hogy a rendelettervezethez módosító indítvány nem érkezett.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van fő.
A szavazás eredménye 17 igen 1 nem 4 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelete a parkolóhely létesítési kötelezettség helyi
szabályozásáról szóló 5/2004.(III.1.) számú rendeletének módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

4. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2006. (... ...) önkormányzati rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 16/2000. (V.19.) rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Koromzay Annamária
A múltkor már megígérte, hogy miután választások lesznek, nem valószínű, hogy még
egyszer be kell terjeszteniük a szociális rendeletet – örömmel közli, hogy a szociális rendelet
változott, úgyhogy a törvénynek megfelelő változásokat vezették a rendeleten, és ugyanez
vonatkozik a 19/2000-es rendeletre is.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.
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dr. Kecskés Gusztáv
Ugyanazt tudja elmondani, mint Alpolgármester asszony átvezetésről van szó, úgyhogy
természetesen támogatta a Jogi Bizottság az előterjesztést.

dr. Frisch Gábor
A Szociális Bizottság támogatta az előterjesztést.
Csak megjegyezni kívánja, ami természetesen csak egy enyhe óhaj az – bár jogi észrevétel.
Általában a szociális törvényt úgy módosítják, hogy különböző időpontokat jelölnek meg a
hatálybaléptetésnél. Természetesen ez csak a XXII. században elvárható igény, hogy amikor
előre ismert egy jogszabály változása a hatálybalépés miatt, ezt esetleg ha átvezetésről van
szó, saját maguk meg tudnák tenni, és akkor egyszerre lehetne elfogadni ezeket a
változásokat. Azonban azt gondolná, hogy ekkor nem lenne elég munka bizonyos
embereknek és arra viszont szükség van, hogy munkát adjanak az embereknek. Úgyhogy ha
esetleg mégis sikerülne majd úgy átvezetni a szociális rendelet változásait, hogy egyszerre
lehessen tárgyalni az minden bizonnyal még a jogalkotók számára is komoly örömet
jelentene.

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

dr. Kecskés Gusztáv
Köszöni, hogy emlékezett a fent említettekre Képviselőtársa, mert már erről többször szó volt
szociális rendeletek módosításánál – de azért lefordítaná magyarra jogásztársa észrevételét.
Tehát lehet egy olyan pontot betenni a saját rendeletükbe is, hogy ez a pont ekkor lép
hatályba, az a pont akkor lép hatályba és akkor nem kell mindig a Képviselő-testületnek időt
eltölteni azokban az esetekben, amikor tudják, hogy a törvény is az egyik pontot egyik
időpontottól a másik pontot a másik időponttól léptetni hatályba, tehát jó előre
dolgozhatnának, valóban időtakarékos lenne.

Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót válaszadásra az előterjesztőnek.

Koromzay Annamária
Szeretné a tisztelt jogvégzett képviselőtársainak elmondani, hogy ugyan a törvény
módosításánál valóban elmondják, hogy mikor és mikor kell ezt megtenni, csak egyetlen egy
probléma van, hogy a végrehajtási utasítások mindig három-négy hónappal később jelennek
meg. Úgyhogy van olyan rendeletük amelyiknek a végrehajtási utasítása most került
kihirdetésre és ennek következtében addig a rendeletet nem tudják módosítani.

Hunvald György
Megállapítja, hogy 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 25 fő.
A szavazás eredménye 25 igen 0 nem 0 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
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20/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 16/2000. (V.19.) rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 4 számú melléklete.

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

5. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2006. (... ...) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
19/2000 (VI.16.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

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

dr. Frisch Gábor
A Szociális Bizottság támogatta 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 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 24 fő.
A szavazás eredménye 24 igen 0 nem 0 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
19/2000 (VI.16.) rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

6. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
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.../2006. (... ...) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek
kialakításáról szóló 25/2002. (XII. 23.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, így bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett
megnyitja a vitát.

Prof. dr. Hahn György
Körülbelül két hónappal ezelőtt volt egy módosító javaslata, hogy a körzetében felépült két
vagy három új ház kapjon egy körzeti orvost, és ez az előterjesztés a mai napig nem szerepelt,
nem tudja, hogy ebbe nem lehetett-e volna beépíteni, tudniillik a Holló utcában 80 lakásos új
társasház létesült, s gondolja, hogy ennek a háznak előbb-utóbb ki kellene jelölni a körzeti
orvosát. Az Egészségügyi Bizottság az előterjesztését annak idején elfogadta, csak elfelejtette
ide, a Testület elé terjeszteni.
Szeretné tudni az egészségügyi szolgálatot felügyelő Alpolgármester asszonytól, hogy ez
mikor kerülhet a Testület elé.

Gergely József
Bejelenti, hogy ennél a rendelettervezetnél, illetve a meghívó szerinti 30. napirendi pontnál
személyes érintettség miatt nem szavaz.

dr. Bolesza Emőke
Közli, hogy azért nem tárgyalta a Bizottság a képviselő úr által említett előterjesztést, mert
rendszeresen határozatképtelen az ülés – egyébként személy szerint támogatja az
előterjesztést.
Hahn úrral kapcsolatban pedig elmondja, hogy saját maga nem szavazta meg, amiről az előbb
beszélt, és pont készült a Bizottság visszavonni azt a határozatot, de ez nem is tartozik a
tárgyhoz, úgyhogy felesleges is róla beszélni.

Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót válaszadásra az előterjesztőnek.

Koromzay Annamária
Tisztelt Képviselőtársának szeretné elmondani, hogy amikor a körzet kialakítások
megtörténtek, a telek bent szerepelt valamelyik körzetben. Tehát amikor felépült rá a ház, ez
azt jelenti, hogy annak a háznak is meg van a körzeti orvosa, mert területileg a telek benne
van az egyik körzetben.

Hunvald György
Megállapítja, hogy 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 23 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek
kialakításáról szóló 25/2002. (XII. 23.) rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

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

7. napirendi pont:
Javaslattétel fővárosi díjak adományozására
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

dr. Kecskés Gusztáv
A Jogi Bizottság ülésén Gerendai Ágnes képviselőtársa, javasolta Szirmai Zoltán esperes urat
a kitüntetés adományozására – az indoklást is elkészítette.

dr. Frisch Gábor
A Szociális Bizottság Fehér Edénét javasolta a Pro Urbe Díj Budapest Díjra, illetőleg a
Zalabai Gábor Díjra is.

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

Hont András
Először az utóbbi javaslathoz lenne villámgyorsan egy javaslata, kérné, hogy a Szociális
Bizottság ezt vonja vissza – mármint a Budapestért Díj adományozását és csupán a Zalabai
Gábor Díjra terjessze fel, amelyben Molnár és Devosa képviselő urak meg fogják erősíteni
abban, hogy kizárt dolog az, hogy ha többes jelölés érkezik akkor még annyi esély is marad,
mint hogyha egyetlen egyet támogat egy önkormányzat vagy egyik lobbi. Tehát melegen
támogatja azt, hogy Fehér Edénét a Budapestért Esélyegyenlőségéét Díjra javasolja a
Képviselő-testület, de nagyon szeretné, hogyha a Pro Urbe Budapestért Díjra is csupán egy
jelölt lenne, mert máskülönben az amúgy is halovány esély még tovább haloványodik abban
az esetben, hogyha egyszerre több helyre terjesztik fel.

Gerenday Ágnes
Szeretné a bizottsági ülésen egyhangúlag meghozott döntésüket itt az ülésen lévő tagjaikkal is
ismertetni, azért mert csodálja, hogy valaki azt mondta, hogy nem ismeri Szirmai Zoltánt.
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Szirmai Zoltán 1964 óra van a kerületben és nem az a lényeges most, hogy szeretettel vezet
egy lelki közösséget, hanem igen nagy szerepe volt abban, hogy a nemzetközi hírű és Nobel
Díjasokat a világnak adó evangélikus gimnáziumnak az újjászervezéséért munkálkodott, és
így a VII. kerület ismét büszkélkedhet ennek az iskolának a létével. Tehát saját maga ezt tartja
olyan jelentős dolognak, ami miatt szeretné javasolni a Testületnek az ő személyének
elfogadását az erre a díjra való felterjesztésre.

Prof. dr. Hahn György
Saját maga kérdezett rá erre a Szirmai névre, mert az első testületben volt egy hasonló
képviselőtársuk, de viszont ő nem az evangélikus egyháznak volt a teológusa, hanem az
ortodox görögkeletieknek.

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

Budapestért Díjra Szirmai Zoltán személye a javaslat, a Pro Urbe Díjra Fehér Edéné személye
a javaslat és a Zalabai Gábor Díjra szintén Fehér Edéné a javaslat.

Szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 2 tartózkodás.

204/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Javaslat Budapestért Díj adományozására -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete Budapestért Díj adományozására Szirmai Zoltánt - evangélikus esperes -
javasolja.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. június 15.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a 2. számú határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 1 tartózkodás.

205/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Javaslat Pro Urbe Budapest Díj adományozására -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete Pro Urbe Budapest Díj adományozására Fehér Edénét – a Budapest VII.
kerület Dózsa György út 46. szám alatti Szociális Szolgáltató Központ Integrált
Szociális Intézmény vezetője - javasolja.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. június 15.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a 3. számú határozati javaslatot.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 24 igen 0 nem 0 tartózkodás.

206/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Javaslat Zalabai Gábor díj - a Budapestiek Esélyegyenlőségéért Díj adományozására -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete Zalabai Gábor díj - a Budapestiek Esélyegyenlőségéért Díj
adományozására Fehér Edénét – a Budapest VII. kerület Dózsa György út 46.
szám alatti Szociális Szolgáltató Központ Integrált Szociális Intézmény vezetője -
javasolja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. június 15.

8. napirendi pont:
Éves ellenőrzési jelentés a 2005. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

Lendvai Béla
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja a Testületnek a napirendi
pontot.

dr. Kecskés Gusztáv
A Jogi Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra is javasolta a jelentést – kiemelve azt, hogy a
jelentésben valóban, tehát az ellenőrzések úgy tűnik, hogy megfelelő mederben mentek, az
ellenőrzés során feltárt hiányosságokat nem rejtették a véka alá, ilyen szempontból meglepő
volt, hogy van fölösleges 40 millió forintja az Önkormányzatnak, mert a Gamesz
működésénél kiderült hogy 40 millió forintot veszített az Önkormányzat egy téves
jogértelmezésből kifolyólag. Saját maga azt gondolja, hogyha ilyen veszteségekre derített
fényt ez a pénzügyi – vagy belső – ellenőrzés, akkor ezt el szükséges hogy fogadja a
Képviselő-testület és bátorítsa őket munkájukba, nyílván egyébként meg kell a
következményeket tárgyalni a következő üléseken.

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

Lendvai Béla
Véleménye szerint talán ez az a terület, amit a szükséges rossznak szokták hívni – szükséges
mert törvényi szabályozás szabályozza ezt a feladatot, rossz mert hogy kimennek és
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ellenőriznek az arra megbízottak illetve felhatalmazottak. Mivel az előterjesztésben is látható
az elmúlt négy évben nagyon sok ellenőrzést foganasított – ha úgy tetszek rosszul, de nyilván
ezt a legmegfelelőbb erre a feladatra – ez a terület, és azt gondolja, hogy jó együttműködés
olvasható ki az előterjesztésből is a Pénzügyi Bizottsággal. Azt gondolja, hogy megérdemel –
ha nem is mindenképpen nagy tapsot egy nagy tapsot – egy jó szót ez a terület, mert kevésbé
hálás és nem a legjobb feladatok közé tartozik.

Gergely József
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót válaszadásra az előterjesztőnek.

Hunvald György
Teljes mértékben egyet ért Lendvai Béla képviselő úrral, valóban ez a terület elég sokat
dolgozik és eléggé emberfeletti munkát végez és némely esetben nem a leghálásabb feladat.

Gergely József
Kérik a Jegyző asszonyt, hogy tolmácsolja, hogy a Képviselő-testület tapsát az ellenőrzési
munkaterület munkatársainak.

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

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

207/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- A 2005. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentésről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a 2005. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentést.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

9. napirendi pont:
Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola, a Dob utca 27. szám alatti lakásépítés
valamint az intézményi és a közterületi felújítási hitelek felvétele egy közbeszerzési eljárás
keretében
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.
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dr. Kecskés Gusztáv
A Jogi Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést – van egy módosító indítványuk a
határozati javaslathoz, mert a címben szereplő Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola a
későbbiekben nem bukkan fel a határozati részben, úgyhogy ezt kívánták pótolni és
egyértelművé tenni, hogy itt több intézmény együttes hitelfelvételének közbeszerzési
eljárásban történő beszerzése fog zajlani – ez volt a javaslatuk, melynek kéri elfogadását.

Lendvai Béla
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalásra javasolja a Testületnek a napirendi pontot.

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

Prof. dr. Hahn György
Az előző napirendi pontnál egy túlzott fényezés volt, mert azért emlékezzenek vissza, hogy
16 millió forintról nem derült fény a Király utcai ügyben, és 21 millió forintról az Akácfánál
– csak azóta jó az az ellenőrzés.
Rátérve a napirendi pontra, saját maga támogatja ezt az előterjesztést, mert a Dob utca 27.
szám alatti ház privatizációját elősegítené, hogyha az előterében történő építkezés és bontás
mielőbb elkezdődne.

Lendvai Béla
Sajnálja képviselőtársát 16 év kemény munka után sem tanulta meg, hogy el kell olvasni az
előterjesztéseket, mert benne van, hogy a két ügy folyamatban van, rendőrségi ügy van belőle
és így nyilvánvalóan nincs lehetőségük, hogy nyilatkozzanak – de javasolja
képviselőtársának, hogy vegye elő az anyagot és olvassa el.
Visszatérve a napirendhez, saját maga továbbra is fenntartja azon véleményét – a Frakció
nevében is, ha kell –, hogy ez az anyag előkészítetlen, túl azon, hogy kapkodó, hiszen a Garay
térrel kapcsolatban egy kötelezettség vállalás van a beruházó részéről amit még nem is tudják
hogy mit fog takarni, és ennek ellenére már hitelt vesznek fel erre a projektre. Azt gondolja,
hogy ez az előterjesztés megérdemelne annyit, hogy kidolgozottabb legyen, illetve bontva
legyenek azok a területek és témák, amire fel kívánnak venni hitelt, illetve pályázni fognak
majd ezeknek a megvalósítására. Nem a céllal van probléma, hanem az eszközzel.

Gergely József
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót válaszadásra az előterjesztőnek.

Hunvald György
A Janikovszky Éva Iskola felújítására már korábban a költségvetési rendeletben döntöttek,
tehát azt nem kell most ide betenni, ezért is nincs ebben benne. Ebben kizárólag azok
szerepelnek, amelyekről még nem döntött a Testület.

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez két módosító javaslat érkezett, az egyiket az
előterjesztő nyújtotta be, amelyet szavazásra tesz fel, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 1 nem 5 tartózkodás.
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208/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Az előterjesztő által tett módosító indítványról a “Janikovszky Éva Művészeti Általános
Iskola, a Dob utca 27. szám alatti lakásépítés valamint az intézményi és a közterületi
felújítási hitelek felvétele egy közbeszerzési eljárás keretében” című előterjesztés
határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az előterjesztő által tett módosító indítványt a “Janikovszky
Éva Művészeti Általános Iskola, a Dob utca 27. szám alatti lakásépítés valamint az
intézményi és a közterületi felújítási hitelek felvétele egy közbeszerzési eljárás
keretében” című előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak szerint:
A határozati javaslat 2. pontja módosul, továbbá kiegészül egy 3. ponttal:
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a költségvetésben tervezett hitelen felül

további állami kamattámogatásos hitelt vesz fel a III. számú Szociális
Foglalkoztató Központ Integrált Szociális Intézmény Dózsa György út 46.
szám alatti Nyugdíjasház elektromos felújítására 48.000 ezer Ft, a
Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola Nevelési Tanácsadó Rumbach
Sebestyén utca 10. szám alatti helyiség kialakítására 30.000 ezer Ft , a Bethlen
Gábor tér felújítására 100.000 ezer Ft, a Rózsa utca II. szakaszának
útfelújítására 60.000 ezer Ft, a Garay teret övező utcák út és járdafelújítására
215.000 ezer Ft, összesen 453.000 ezer Ft bruttó összeg 90 %-ára 407.700 ezer
Ft összegben, 10 % 45.300 ezer Ft önrész biztosítása mellett.

3. A 2. pontban felsorolt feladatok és azok fedezetének költségvetési rendeleten
történő átvezetéséről gondoskodik.

Gergely József
A második módosító indítványt a Jogi Bizottság nyújtotta be, melyet az előterjesztő nem
fogadott el.
Kérdezi, hogy kívánja-e indokolni az indítványt az Elnök úr – megadja a szót.

dr. Kecskés Gusztáv
Véleménye szerint teljesen logikus és értelmes módosító indítványukhoz volt ehhez a
dologhoz, úgyhogy örülne ha a Képviselő-testület így döntene. Azt látja, hogy a Polgármester
úr is betette a második és a harmadik pontba, nyilvánvalóan az után, hogy ők észlelték tegnap
reggel, mert ugye egy napra datálódik és ők a reggeli bizottsági ülésükön rögtön észlelték,
hogy az előterjesztésben gondok vannak, de ezek inkább szövegezési gondok és a Jogi
Bizottság ezzel foglalkozott, nem azzal, hogy a hitelfelvétel indokolt-e egy vagy másik
esetben – kéri, hogy támogassák a módosítást.

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek indokolásra.

Hunvald György
Azért nem támogatja a módosító indítvány elfogadását, mert azt, hogy mit kell közbeszerzési
eljárás keretében megpályáztatni arról a közbeszerzési törvény rendelkezik, ezeket a
törvényeket betartják.

Gergely József
Közli, hogy viszontválaszra nincs lehetőség.
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Szavazásra teszi fel a Jogi Bizottság módosító indítványát, melyet az előterjesztő nem
fogadott el, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 7 igen 12 nem 1 tartózkodás.

209/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- A Jogi Bizottság módosító indítványról a “Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola,
a Dob utca 27. szám alatti lakásépítés valamint az intézményi és a közterületi felújítási
hitelek felvétele egy közbeszerzési eljárás keretében” című előterjesztés határozati
javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el - az előterjesztő által sem elfogadott – a Jogi Bizottság
módosító indítványát a “Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola, a Dob utca
27. szám alatti lakásépítés valamint az intézményi és a közterületi felújítási hitelek
felvétele egy közbeszerzési eljárás keretében” című előterjesztés határozati
javaslatához az alábbiak szerint:

A határozati javaslat 1. pontja kiegészül az alábbi mondattal:
A Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola, a Dob u. 27. szám alatti
lakásépítés, valamint az intézményi és a közterületi felújítási hitelek felvétele egy
közbeszerzési eljárás keretében történik.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, 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 18 igen 1 nem 4 tartózkodás.

210/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola, a Dob utca 27. szám alatti lakásépítés
valamint az intézményi és a közterületi felújítási hitelek felvételéről egy közbeszerzési
eljárás keretében -

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

1. kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat 2007. évi költségvetési
rendeletében fejlesztési feladatként szerepelteti a Dob utca 27. szám alatti
lakóépület beruházását.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. a költségvetésben tervezett hitelen felül további állami kamattámogatásos
hitelt vesz fel a III. számú Szociális Foglalkoztató Központ Integrált Szociális
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Intézmény Dózsa György út 46. szám alatti Nyugdíjasház elektromos
felújítására 48.000 ezer Ft, a Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola
Nevelési Tanácsadó Rumbach Sebestyén utca 10. szám alatti helyiség
kialakítására 30.000 ezer Ft , a Bethlen Gábor tér felújítására 100.000 ezer Ft,
a Rózsa utca II. szakaszának útfelújítására 60.000 ezer Ft, a Garay teret övező
utcák út és járdafelújítására 215.000 ezer Ft, összesen 453.000 ezer Ft bruttó
összeg 90 %-ára 407.700 ezer Ft összegben, 10 % 45.300 ezer Ft önrész
biztosítása mellett.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

3. A 2. pontban felsorolt feladatok és azok fedezetének költségvetési rendeleten
történő átvezetéséről gondoskodik.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

10. napirendi pont:
Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi közbeszerzési tervének
módosítása
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.

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

dr. Kecskés Gusztáv
Saját maga most legalább a témához fog hozzászólni, most amikor a közbeszerzésről
beszélnek, az előzőnél a közbeszerzésnek a kérdése nem merült fel, az volt a kérdés, hogy a
címben szereplő dolgok megjelennek-e a határozatban, és ezt felejtette ki az előterjesztő.
Azt nem vitatja, hogy vannak közbeszerzések a kerületben, hogy ezek mennyire törvényesek
arra nyilván az az eljárás adja a legjobb példát amit az UPC folyamatban tart – ennek az
eredményét majd nyilván meg tudják, szomorú, hogy a kerületi újságban csak annyi jött le,
hogy késik az ingyen Internet, az nem jött le, hogy miért. Tehát ezek az eljárások, már
amelyiket megtámadják, saját magának azért vannak fenntartásai. Tehát közbeszerzési eljárást
le lehet folytatni, de úgymond az állampolgárok és a képviselők részéről azt hiszi
megtarthatják maguknak azt a gyanút, hogyha gyakran ugyanaz a cég nyeri el a
közbeszerzést, akkor aggódhatnak a közélet tisztaságáért. Tehát a közbeszerzési eljárások
valóban nagyon érdekesek, és azt tudja ígérni saját maga és az ellenzék nevében, hogy
fokozott érdeklődéssel fognak nyomon követni minden közbeszerzést a kerületben, nyerjen
bárki is.
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Hont András
Nem menne bele ennyire a részletekbe, saját maga az össze tervmódosítást meg fogja
szavazni, eddig is megszavazta, a beszámolókat is meg fogja szavazni, amiben elmondják,
hogy mi nem teljesült. Nem azt szeretné látni, hogy milyen tervet fogadnak el, hanem azt,
hogy hol van a mögötte lévő pénz. Momentán ezt nem igazán látja, de felőle ettől még olyan
tervet fogadhat el a kerület, hogy nem igaz, tervei saját magának is vannak, ezeket persze a
élet keresztül szokta húzni. Kívánja a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy legyen meg a kellő
anyagi fedezet is hozzá, hogy ilyen EU famisztikus legyen. Mondja még egyszer, véleménye
szerint nincs túl sok értelme közbeszerzési – vagy bizonyára van, csak akkor azt saját maga
nem látja be, a maga roppant egyszerű logikájával, hogy akkor miért kell elfogadni a
közbeszerzési terveket, hogyha nem látja mögötte az anyagi fedezetet. Azt tudja, hogy a
költségvetésük túlfeszített, azt tudja, hogy a forrásmegosztás vesztese a VII. kerület volt,
csomó mindent vissza kellett hozzá nyirbálni, azt látta, hogy az előző napirendi pont
megszavazásakor hitelfelvételt kellett a bizonyos közbeszerzési feladatok lefolytatásához
egyáltalán felvenni, most pedig olyanokat vesznek még bele, amik még az előzőben sem
szerepeltek, gyanítja, hogy ezek is csak hitelfelvétellel valósulhatnak majd csak meg, de
akkor jobb lenne, vagy tisztességesebb lenne ezt egyszerre tárgyalni. Egyébként azzal együtt
is megszavazná, mert hitelt ugyan egyszer vissza kell fizetni, de a közbeszerzési eljárás
keretében együtt döntenek a hitel felvételről, akkor legalább az utcára költik és nem egyből
haza viszik csak úgy mandinerből.

Gergely József
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót válaszadásra az előterjesztőnek.

Hunvald György
Tisztelt Kecskés képviselő urat látva, hogy az informatika vívmányait nem szokta használni a
Testület ülésen, ezért megkéri valamelyik szomszédját, hogy kattintson rá a www.erzsebetvaros.hu-ra

ahol láthatja, hogy mi volt például az UPC-vel szemben, illetve mellette a közbeszerzési
döntőbizottság véleménye, hogyan nézett ki a pályázat – ez mind rajt van az Interneten
hosszú hónapok óta, azt is láthatná ezen az önkormányzati honlapon, amit nem azért
csináltak, hogy ne olvasgassák a képviselők például, hogy az Önkormányzat a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozatát a Fővárosi Bíróságnál megtámadta, mert nem ért egyet vele, és
teljesen természetes, hogy amint a Bíróság valamilyen döntést hoz, az után fogják mérlegelni,
hogy hogyan és mit tesznek ebben az Internet kérdésben. Hont András képviselő úrral pedig
mélyen egyetért – tehát nem jelentkezethet személyes érintettség címén.

Gergely József
Megállapítja, hogy 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 20 igen 0 nem 2 tartózkodás.

211/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi közbeszerzési tervének
módosításáról -

http://www.erzsebetvaros.hu-ra
http://www.erzsebetvaros.hu-ra
http://www.erzsebetvaros.hu-ra


26/58

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
174/2006.(III.17.) számú határozatával elfogadott, Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint
módosítja:

1. A Kbt. „nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó beszerzések” körét
kiegészíti Budapest VII. kerület Király utca 47. szám alatti épület
felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárással:

─ A munka az „nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó beszerzések”
körébe tartozik.

─ A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Budapest VII. kerület Király u. 47.
szám alatti épület homlokzatának és lépcsőházainak felújítása

─ Éves költségvetési előirányzat: üzlethelyiség eladásából származó bevétel
─ Becsült érték: bruttó 140. 000. ezer Ft
─ A Kbt. szerinti eljárási forma: nyílt eljárás
─ A megindítás várható ideje: 2006. május
─ A megvalósulás várható: 2006. december 31.

2. A Kbt. „ nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó beszerzések ” körét
kiegészíti Budapest VII. kerület Dohány u. 22-24. (Síp u. 3. ) szám alatti
Idősek Klubjának kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárással:

─ A munka az „ egyszerű ” eljárások körébe tartozik.
─ A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Budapest, VII. kerület Dohány u.

22-24. (Síp u. 3.) szám alatti Idősek Klubjának kialakítása
─ Éves költségvetési előirányzat: hitel
─ Becsült érték: bruttó 96.000. ezer Ft
─ A Kbt. szerinti eljárási forma: hirdetményes egyszerű eljárás
─ A megindítás várható ideje: 2006. szeptember
─ A megvalósulás várható: 2007. március

3. A Kbt. „ nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó beszerzések ” körét
kiegészíti Budapest VII. kerület Dohány utca összes járdafelületének
felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárással:

─ A munka a „ nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó beszerzések ”
körébe tartozik.

─ A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Budapest VII. kerület Dohány utca
összes járdafelületének felújítása

─ Éves költségvetési előirányzat: hitel
─ Becsült érték: bruttó 120. 000. ezer Ft
─ A Kbt. szerinti eljárási forma: nyílt eljárás
─ A megindítás várható ideje: 2006. május
─ A megvalósulás várható: 2006. szeptember

4. A Kbt. „ nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó beszerzések ” körét
kiegészíti Budapest VII. kerület Nefelejcs utca összes járdafelületének
felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárással:
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─ A munka a „ nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó beszerzések ”
körébe tartozik (egybeszámítás miatt).

─ A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Budapest VII. kerület Nefelejcs utca
összes járdafelületének felújítása

─ Éves költségvetési előirányzat: .hitel
─ Becsült érték: bruttó 72. 000. ezer Ft
─ A Kbt. szerinti eljárási forma: nyílt eljárás
─ A megindítás várható ideje: 2006. május
─ A megvalósulás várható: 2006. november

5. A Kbt. „ nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó beszerzések ” körét
kiegészíti Budapest VII. kerület Izabella utca összes járdafelületének
felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárással:

─ A munka az „ nemzeti értékhatárt elérő vagy azt meghaladó beszerzések ”
eljárások tartozik.

─ A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Budapest VII. kerület Izabella utca
összes járdafelületének felújítása

─ Éves költségvetési előirányzat: .hitel
─ Becsült érték: bruttó 40. 000. ezer Ft
─ A Kbt. szerinti eljárási forma: nyílt eljárás
─ A megindítás várható ideje: 2006. május
─ A megvalósulás várható: 2006. november

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi közbeszerzési – módosított –
terve a jegyzőkönyv 7. számú melléklete

11. napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kht
Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Megállapítja, hogy bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

dr. Kecskés Gusztáv
Reméli, hogy a Felügyelő Bizottság munkája jól fog zajlani és az ügyrend jóváhagyásával
nagyon hasznos tevékenységet fognak kifejteni, reméli, hogy nemcsak pénzügyi hanem egyéb
tekintetben is gyakorolják majd a felügyeleti jogaikat, különös tekintettel arra, hogy itt egy
300 millió forinttal megtámogatott szervezetről van szó, hogy adott esetben milyen fizikai
inzultusokat hajtanak végre a Kht-nak a dolgozó, vagy volt dolgozói nem tudja, hogy ez az
eset hol tart – de remélik hogy a Felügyelő Bizottság erről is kellő időben tájékoztatja a
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Testületet, illetve a Polgármester urat, aki majd elmondja nekik, hogy hová haladt az az
elfajult eset, amikor a Fidesz-es plakátozók inzultálva voltak, még ők izgatottan várják a
büntetőeljárás lefolytatását, de azt hiszi, hogy ettől függetlenül a cégen belül is meg lehet
tenni azokat a vizsgálatokat, amelyekre érdeklődésre tartanak számot úgy mint képviselők és
mint kerületi lakosok is.

Hont András
Nem tudja, hogy milyen volt amikor inzulinozva voltak a Fidesz-es plakátragasztók – vagy
valami ilyesmi hangzott el az előbb –, viszont a Klauzál téren lakik és ha jól emlékszik
valahol – ha jól hallotta – ott volt. Szeretne arról is kimutatást kérni egyébként, hogy az
összes létező párt, összes létező ifjúsági szervezetének miféle kerületben való összefonódásai
figyelhetőek meg, ennek kapcsán jutott csupán eszébe. De nem erről van szó véleménye
szerint azon túlmenően volt egy sajnálatos incidens – hogy is mondja csak – esztétikumában
nem igazában illi a kerület tradíciójához ez a brigád – hogy is mondja csak – önmagában a
megjelenése bizonyos – bizonyos – körökben – hogy is mondja csak – félelmet kelt. Saját
maga azt gondolja, hogy mindenki a virtuális térbe pakolta fel magát és különböző
elérhetőségeit ilyen módon szokta előadni, saját magát könnyebb elérni délelőttönként a
Klauzál téri csarnok kávézójában, ennek következtében figyelemmel tudja kísérni, hogy az
illető urak – többnyire fiatal emberek - tulajdonképpen kikből is verbuválódnak és milyen
tevékenységet folytatnak, négy szem közt nagyon szívesen megosztaná az illetékesekkel. Azt
gondolja, hogy különböző szakmai kritériumokat nem igazán éri el az ilyen módú
tevékenység, miközben nem vonja azt kétségbe, hogy rengeteg jó szándékú ember
tevékenykedik, tehát mint tudják az örökérvényű igazság kicsikét elfordításával vagy
elferdítésével nem elég jó szándékúnak lenni, annak is kell látszani, ezt viszont azt gondolja,
hogy önmagában a megjelenésben csomó ember nem tudja magáról terjeszteni, nem ez a
látszata a dolgoknak.

Prof. dr. Hahn György
Saját magának ellentétes tapasztalati vannak a plakátragasztási ügyben, mint amilyeneket
Kecskés Gusztáv képviselő úr elmondott. Kampánycsend után hajnalig történő tépkedések és
egyebek – a kerület őrökről pedig az a véleménye, hogy ez az egyetlen rendfenntartó erő a
kerületben.

Gergely József
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót válaszadásra az előterjesztőnek.

Hunvald György
Sajnos az ügyrenddel kapcsolatban semmilyen hozzászólás nem érkezett, ezért nem is tud
mire válaszolni.

Gergely József
Megállapítja, hogy módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 2 tartózkodás.

212/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kht
Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról -
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Kht (székhelye: Budapest VII. Almássy tér 1.) Felügyelő
Bizottságának a jelen határozat mellékletét képező ügyrendjét jóváhagyja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kht
Felügyelő Bizottságának ügyrendje a jegyzőkönyv 8. számú melléklete

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

12. napirendi pont:
Az ERVA Zrt. 2005. évi éves mérlege és üzleti terv értékelése, valamint 2006. évi üzleti terve
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

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 az előterjesztést.
Jelzi, hogy nagy fájdalma, hogy az előző napirendi pontnál nem tudták meghallgatni a
közbiztonsági tanácsnok véleményét ebben a témában, mert szerepel egy ilyen az anyagban,
csak még nem bukkant fel a Hivatalban – tegnap kérdezték, hogy ki is ez a közbiztonsági
tanácsnok, a mellékletekben meg lehet találni, de a valóságban nem.

Hunvald György
Közli, hogy a következő ülésen pótolják a személyt.

dr. Kecskés Gusztáv
Sok sikert kívánnak a munkájához a komoly kiválasztás után.

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

Lendvai Béla
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalásra javasolja a napirendi pontot.

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

Lendvai Béla
Nem biztos hogy ez a legmegfelelőbb hely a véleménye megalkotására ami most meg fog
történni, de mindenképpen el kell mondania. Az elmúlt négy év – tehát a ciklus végénél – már
azt veszik észre egyébként minthogyha a Pénzügyi Bizottság ülésein is komolytalanná válnak
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azon ügyeknek a tárgyalása, amiről korábban arról volt szó, hogy szakpolitikai kérdésekben a
vitát mindig a bizottság ülésén bonyolítsák le, tudniillik nem írják le ebben az értelemben
azokat a felelősöket akik például ebben a kérdéskörben érintettek mind az ERVA, mind a
GAMESZ, mind a többi esetben. Úgyhogy nagyon sajnálja, hogy érdemi vitákat nem tudtak
ezen ügyekben lefolytatni.

Fedrid Gábor
Ha nem is egészen a beszámolóhoz, de az ERVA-hoz lenne két gondolata. Az egyik, hogy
szeretné, ha egy kicsit gyorsabban végeznék a munkájukat, van egy javaslata, illetve kérése,
amit másfél éve beadott üres helyiség ügyben és a mai napig nem kapott választ.
Továbbá van egy nyilvános szórakozó hely, amit a IX. kerület egy évvel ezelőtt kötelezően
bezáratott, a helyiség a mai napig nyitva van, ugyanúgy panaszkodnak a lakók az ott kijövő és
részeg emberek viselkedésére. Nem tudja, hogy az ERVA Rt. akinek a feladata a helyiség
bérbeadása, miért nem hajtja végre ezeket a kötelező határozatokat.

Hunvald György
Lendvai Béla képviselő úrnak ügyrendi javaslata van, akinek megadja a szót.

Lendvai Béla
Javasolja, hogy a napirend lezárását követően a határozat megszavazása előtt szólaljon meg az
ERVA Rt. jelenlevő vezérigazgatója esetleg válaszadás módján.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel Lendvai Béla ügyrendi indítványát.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 1 nem 2 tartózkodás.

213/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Lendvai Béla ügyrendi indítványáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Lendvai Béla ügyrendi indítványát, mely szerint az ERVA Zrt.
2005. évi éves mérlege és üzleti terv értékelése, valamint 2006. évi üzleti terve
című napirendi pont vitájának lezárása után Dr. Gáspárdy Gergely vezérigazgató
úr – amennyiben igényt tart rá – 3 percben szót kapjon.

Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.
Megkérdezi a Vezérigazgató urat, hogy kíván-e élni a hozzászólási lehetősséggel –
megállapítja, hogy a Vezérigazgató úr nem kíván élni a hozzászólási lehetősséggel.

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 1 nem 2 tartózkodás.

214/2006. (IV. 28.) számú határozat:
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- Az ERVA Zrt. 2005. évi éves mérlegéről és üzleti terv értékeléséről, valamint 2006. évi
üzleti tervéről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete mint az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság alapítója úgy dönt hogy:

1. az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolóját eszköz-forrás egyező 112.677 eFt
végösszeggel, mérleg szerinti eredményét 20.227 eFt-tal (nyereség) fogadja el.
Az 1996. évi LXXXI tv. 17. §-ának megfelelően az előző években elhatárolt
veszteséggel csökkentse a Zrt. adózás előtti eredményét. Az adózott eredményt
eredménytartalékba kell helyezni;

2. az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2005. évről készült üzleti jelentését és a kiegészítő mellékletét
elfogadja;

3. a Moneta Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (Tóth József) könyvvizsgálói
jelentését az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójáról elfogadja;

4. a Felügyelő Bizottság jelentését az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójáról elfogadja;

5. az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2006. évi üzleti tervét 0 eFt eredménnyel elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

13. napirendi pont:
Az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2006. május
hóban összehívott taggyűlésén a tulajdonos képviseletében eljáró személy felhatalmazása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Hunvald György
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.

Lendvai Béla
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalásra javasolja az előterjesztést.

dr. Kecskés Gusztáv
A Jogi Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.
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Gál György
Ez a napirend – mint az előző is – már szerepelt a Testület előző napirendjei között, de akkor
visszavonásra, már akkor jelezte, és nagyon sajnálja, hogy nem sikerült elérnie a módosítást,
mert nem tartja igazán elegánsnak azt, hogy az előterjesztő saját magát javasolja a
taggyűlésen való részvételre. Azt gondolja, hogy elegánsabb lett volna, ha a Polgármester úr
ennek az előterjesztője ennek az előterjesztésnek, úgy emlékszik, hogy ebbe is maradtak –
úgyhogy nagyon sajnálja.

Lendvai Béla
Nagy megnyugvással vette észre, hogy végül is a napirendi pontok hogyan vannak
meghirdetve és látja, hogy 2007-re nem gondolkodnak, de 2006-ra is már fölösleges lassan,
mert hiszen korábban is arról volt szó, hogy ez a vállalkozás, vállalat, nevezzék aminek
akarják, megszűnik hiszen átfedéssel dolgozik az ERVA-val. Tehát az a legnagyobb probléma
ebben, hogy mégis van egy olyan napirendi pont, hogy ügyvezető igazgató megválasztása,
várhatóan 5 évre fogják megválasztani, hogy had fizessék már ki a végkielégítését. Javasolja,
hogy ebben a kérdéskörben bontsák ki ezt a csomagot méricskélésre, hogy hogyan kellene
megbízni az illetőt, milyen időszakra.

Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.
Az előterjesztéshez módosító indítványt, nyújtott be az előterjesztő, valamint az MSZP
frakció, amelyet az előterjesztő elfogadott.
Szavazásra teszi fel a módosító indítványokat.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 1 nem 2 tartózkodás.

215/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Elfogadott módosító indítványokról az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság 2006. május hóban összehívott taggyűlésén a
tulajdonos képviseletében eljáró személy felhatalmazásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az alábbi módosító indítványokat “Az Erzsébetváros
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2006. május hóban
összehívott taggyűlésén a tulajdonos képviseletében eljáró személy
felhatalmazása” című előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak szerint:

Gergely József alpolgármester:

A tárgybeli előterjesztés postázását követően került pontosan meghatározásra,
hogy az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a taggyűlését 2006. május
10. napján tartja.

Határozati javaslat

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
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Önkormányzata, mint az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tagja
a Társaság 2006. május 10-én tartandó taggyűlésén a megtárgyalandó
határozati javaslatokat az alábbi tartalommal elfogadja:

„Az Erzsébetváros Kft. 2006. május 10-én tartandó Taggyűlésének napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el:

1. Erzsébetváros Kft 2005. évi éves beszámolójának, kiegészítő mellékletének
és üzleti jelentésnek az elfogadása.

2. Erzsébetváros Kft 2005. évi üzleti terv értékelésének az elfogadása.
3. Az Erzsébetváros Kft 2005. évi éves beszámolójáról a MONETA

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft (Tóth József) könyvvizsgálói
jelentésének elfogadása.

4. Az Erzsébetváros Kft 2005. évi beszámolójáról a Felügyelő Bizottság
jelentésének elfogadása.

5. Erzsébetváros Kft 2006. évi üzleti tervének elfogadása.
6. Könyvvizsgáló megválasztása.
7. Ügyvezető igazgató megválasztása.
8. Ügyvezető igazgató részére prémium kifizetésének engedélyezése.
9. A 6-7-es pontokhoz kapcsolódóan, valamint székhely és telephelyváltozás

miatt az egységes szerkezetű társasági szerződés elfogadása.
10. Egyebek.

(igen szavazat)

A napirendek vonatkozásában az alábbi határozati javaslatokat fogadja el:

1)
A Társaság Tagjai a Taggyűlés határozatával elfogadják
- az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2005.évi éves beszámolóját eszköz-forrás egyező 150.880 ezer Ft végösszeggel,
mérleg szerinti eredményét 9.166 ezer Ft-tal. Az adózott eredmény az
eredménytartalékban kerül kimutatásra.

- az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2005. évi éves beszámolójának kiegészítő mellékletét, és az üzleti jelentését.

- az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2005. évi üzleti terv értékelését.

- az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságról
a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft (képviselője Tóth József)
könyvvizsgálói jelentését a 2005. évre vonatkozóan.

- az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának a Társaság 2005. évi éves beszámolójáról valamint a
napirendnek megfelelően tárgyalt pontok szerint elkészült jelentését.

(igen szavazat)

2)
A Társaság Tagjai a Taggyűlés határozatával elfogadják
- az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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2006. évre vonatkozó üzleti tervét 3.094 ezer Ft eredménnyel.
(igen szavazat)
3)
A Társaság Tagjai a Taggyűlés határozatával megválasztják

- az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
könyvvizsgálójának a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t,
képviseletében Tóth József könyvvizsgálót (kamarai azonosító: 002555) 2008.
május 31. napjáig terjedő időtartamra. Díjazása havi 70.000 Ft+Áfa.

(igen szavazat)
4)
A Társaság Tagjai a Taggyűlés határozatával megválasztják
- Az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjének Galambos Andrást (an.: Móré Erzsébet, szül: 1974. 09. 11.,
3980. Sátoraljaújhely, Batsányi J u. 16. sz. alatti lakos) 2008. május 31. napjáig
terjedő időtartamra.

(igen szavazat)
5)
A Társaság Tagjai a Taggyűlés határozatával
- elfogadják az ügyvezető igazgató részére prémium kifizetését az éves
alapfizetésének 50%-os keretösszegében a teljesített prémiumfeladatok alapján:
1.
A Bp. Nagydiófa u. 18. számú önkormányzati épület hátsó lépcsőház lebontás és
újjáépítésének lebonyolítása. Prémium keret 20%-a.
2.
A Társasház kezelés üzletágban a tervezett árbevétel feletti +5%-os bevétel
teljesítése. Prémium keret 5%-a.
3.
Az Erzsébetváros Kft. 2005. évi éves beszámolójának pozitív mérleggel való
összeállítás tulajdonosi elfogadtatása. Prémium keret 30%-a.
A prémium fedezete a 2005. évi éves beszámoló összeállításakor elhatárolásra
került.
(igen szavazat)

6)
- A Társaság Tagjai a Taggyűlés határozatával
elfogadják az egységes szerkezetű Társasági Szerződést, valamint a MONETA
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízásából, Galambos
András ügyvezető igazgatói megbízásából, FB tag nevének megváltozásából
adódó változások, valamint a Társaság székhelye, és telephelyeinek változásából
adódó változások Társasági Szerződésben való átvezetését.
Az egységes szerkezetű Társasági Szerződés elkészítésére, ellenjegyzésére,
valamint a Cégbíróságon a képviselet ellátására a Taggyűlés felhatalmazza az
Erdős és Társai Ügyvédi Irodát (1072 Budapest, Vitéz u. 5-7.) dr. Erdős Anett
ügyintézése mellett.

(igen szavazat)
Határidő: 2006. május 10.
Felelős: Hunvald György polgármester
2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-

testülete felhatalmazza Gergely József alpolgármestert, hogy az
Önkormányzatot az Erzsébetváros Kft. 2006. május 10-én tartandó taggyűlésén
képviselje, az Önkormányzat nevében a jelen határozat 1. pontja szerinti
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Társasági határozatokat megszavazza.

Határidő: 2006. május 10.
Felelős: Hunvald György polgármester

MSZP frakció:
A határozati javaslat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-

testülete felhatalmazza Hunvald György polgármestert, hogy az
Önkormányzatot az Erzsébetváros Kft. 2006. május 10-én tartandó taggyűlésén
képviselje, az Önkormányzat nevében a jelen határozat 1. pontja szerinti
Társasági határozatokat megszavazza.

Határidő: 2006. május 10.
Felelős: Hunvald György polgármester

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, az elfogadott módosító
indítvánnyal együtt.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 0 nem 2 tartózkodás.

216/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2006.
május hóban összehívott taggyűlésén a tulajdonos képviseletében eljáró személy
felhatalmazásáról -

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata, mint az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tagja
a Társaság 2006. május 10-én tartandó taggyűlésén a megtárgyalandó
határozati javaslatokat az alábbi tartalommal elfogadja:

„Az Erzsébetváros Kft. 2006. május 10-én tartandó Taggyűlésének napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el:

1. Erzsébetváros Kft 2005. évi éves beszámolójának, kiegészítő mellékletének
és üzleti jelentésnek az elfogadása.

2. Erzsébetváros Kft 2005. évi üzleti terv értékelésének az elfogadása.
3. Az Erzsébetváros Kft 2005. évi éves beszámolójáról a MONETA

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft (Tóth József) könyvvizsgálói
jelentésének elfogadása.

4. Az Erzsébetváros Kft 2005. évi beszámolójáról a Felügyelő Bizottság
jelentésének elfogadása.

5. Erzsébetváros Kft 2006. évi üzleti tervének elfogadása.
6. Könyvvizsgáló megválasztása.
7. Ügyvezető igazgató megválasztása.
8. Ügyvezető igazgató részére prémium kifizetésének engedélyezése.
9. A 6-7-es pontokhoz kapcsolódóan, valamint székhely és telephelyváltozás
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miatt az egységes szerkezetű társasági szerződés elfogadása.
10. Egyebek.

(igen szavazat)

A napirendek vonatkozásában az alábbi határozati javaslatokat fogadja el:
1)
A Társaság Tagjai a Taggyűlés határozatával elfogadják
- az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2005.évi éves beszámolóját eszköz-forrás egyező 150.880 ezer Ft végösszeggel,
mérleg szerinti eredményét 9.166 ezer Ft-tal. Az adózott eredmény az
eredménytartalékban kerül kimutatásra.

- az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2005. évi éves beszámolójának kiegészítő mellékletét, és az üzleti jelentését.

- az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2005. évi üzleti terv értékelését.

- az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságról
a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft (képviselője Tóth József)
könyvvizsgálói jelentését a 2005. évre vonatkozóan.

- az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának a Társaság 2005. évi éves beszámolójáról valamint a
napirendnek megfelelően tárgyalt pontok szerint elkészült jelentését.

(igen szavazat)
2)
A Társaság Tagjai a Taggyűlés határozatával elfogadják
- az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2006. évre vonatkozó üzleti tervét 3.094 ezer Ft eredménnyel.

(igen szavazat)
3)
A Társaság Tagjai a Taggyűlés határozatával megválasztják

- az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
könyvvizsgálójának a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t,
képviseletében Tóth József könyvvizsgálót (kamarai azonosító: 002555) 2008.
május 31. napjáig terjedő időtartamra. Díjazása havi 70.000 Ft+Áfa.

(igen szavazat)
4)
A Társaság Tagjai a Taggyűlés határozatával megválasztják
- Az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjének Galambos Andrást (an.: Móré Erzsébet, szül: 1974. 09. 11.,
3980. Sátoraljaújhely, Batsányi J u. 16. sz. alatti lakos) 2008. május 31. napjáig
terjedő időtartamra.

(igen szavazat)
5)
A Társaság Tagjai a Taggyűlés határozatával
- elfogadják az ügyvezető igazgató részére prémium kifizetését az éves
alapfizetésének 50%-os keretösszegében a teljesített prémiumfeladatok alapján:
1.
A Bp. Nagydiófa u. 18. számú önkormányzati épület hátsó lépcsőház lebontás és
újjáépítésének lebonyolítása. Prémium keret 20%-a.
2.
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A Társasház kezelés üzletágban a tervezett árbevétel feletti +5%-os bevétel
teljesítése. Prémium keret 5%-a.
3.
Az Erzsébetváros Kft. 2005. évi éves beszámolójának pozitív mérleggel való
összeállítás tulajdonosi elfogadtatása. Prémium keret 30%-a.
A prémium fedezete a 2005. évi éves beszámoló összeállításakor elhatárolásra
került.
(igen szavazat)

6)
- A Társaság Tagjai a Taggyűlés határozatával
elfogadják az egységes szerkezetű Társasági Szerződést, valamint a MONETA
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízásából, Galambos
András ügyvezető igazgatói megbízásából, FB tag nevének megváltozásából
adódó változások, valamint a Társaság székhelye, és telephelyeinek változásából
adódó változások Társasági Szerződésben való átvezetését.
Az egységes szerkezetű Társasági Szerződés elkészítésére, ellenjegyzésére,
valamint a Cégbíróságon a képviselet ellátására a Taggyűlés felhatalmazza az
Erdős és Társai Ügyvédi Irodát (1072 Budapest, Vitéz u. 5-7.) dr. Erdős Anett
ügyintézése mellett.

(igen szavazat)

Határidő: 2006. május 10.
Felelős: Hunvald György polgármester

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza Hunvald György polgármestert, hogy az
Önkormányzatot az Erzsébetváros Kft. 2006. május 10-én tartandó taggyűlésén
képviselje, az Önkormányzat nevében a jelen határozat 1. pontja szerinti
Társasági határozatokat megszavazza.

Határidő: 2006. május 10.
Felelős: Hunvald György polgármester

14. napirendi pont:
A Garay Ingatlanfejlesztési és Beruházó Rt. 2005. évi beszámolója
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Hunvald György
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.

Lendvai Béla
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalásra javasolja az előterjesztést.

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

dr. Kecskés Gusztáv
Az aggasztja a mérlegben, hogy még mindig szerepel benne, hogy 100 millió forintot kölcsön
adott a Garay Rt., ez még önmagában nem lenne baj, hogy kölcsön adta, csak ez a kölcsön
kamatmentes volt, ha jól emlékszik, és tart tőle, hogy ez ugyanaz a kölcsönszerződés még. Itt
egy piaci alapon történő építkezés zajlik, amiben az Önkormányzat kisebb résszel vesz részt,
nagyobb részben a vállalkozásnak úgymond piaci alapokon kell nyugodnia – gondolja saját
maga – ebből adódóan a hitelfelvételnek is hogyha van a Garay Rt. és a beruházó között
hitelszerződés, akkor azt hiszi, ott is piaci kamatokat kellene megállapítani. Ez egy veszteség
a Garay Rt. részére, és mivel 100 százalékon önkormányzati tulajdon ezért a kerületnek is
százmillió forintos kölcsön esetében jelentős összeg. Ezt nem tartja elfogadhatónak. Azt hiszi,
hogy ez a múltkori mérlegben is szerepelt, de azt hitte – remélte – hogy visszafizetésre kerül,
közben a banki hitelfelvételből ide lehet adni a Garay Rt-nek, amit kölcsön adott de ez még
mindig ott szerepel a mérlegben, mint kihelyezett készpénzt. Úgyhogy ezért nem tudja
elfogadni a beszámolót.

Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót válaszadásra az előterjesztőnek.

Gergely József
A maga részéről nem tartja aggasztónak, hogy azt, hogy a mérleg pontos ellentétben
Képviselő úr véleményével, úgyhogy az elfogadását javasolja.

Hunvald György
Megállapítja, hogy módosító indítvány nem érkezett az előterjesztéshez.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 1 tartózkodás.

217/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- A Garay Ingatlanfejlesztési és Beruházó Rt. 2005. évi beszámolójáról -

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

1. a Garay Ingatlanfejlesztési és Beruházó Rt. 2005. évi egyszerűsített éves
beszámolóját eszköz-forrás egyező 866.069 e Ft végösszegű, mérleg szerinti -
49 e Ft. összegű veszteséggel elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. a Garay Ingatlanfejlesztési és Beruházó Rt. 2005. évi egyszerűsített éves
beszámolójához készült kiegészítő mellékletet és üzleti jelentést elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
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Határidő: azonnal

3. a Moneta Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (Tóth József ügyvezető úr)
könyvvizsgálói jelentését a Garay Ingatlanfejlesztési és Beruházó Rt. 2005. évi
beszámolójáról elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

4. a Felügyelő Bizottság jelentését a Garay Ingatlanfejlesztési és Beruházó Rt.
2005. évi beszámolójáról elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

15. napirendi pont:
Mikszáth Kálmán író emlékét megörökítő tábla elhelyezése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

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

Schmidt Zoltán
A Művelődési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

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

dr. Kecskés Gusztáv
A Jogi Bizottság nevében mondaná még el, hogy az a megtiszteltetés érte őket, hogy a
szövegezést azt hiszi ők végezhetik, mivel ez a kulturális előterjesztés számos helyesírási
hibát tartalmaz, ezért javasolják módosító indítványként kijavítani az író neve utáni vesszőt.
Látja, hogy a gépre felkerült anyagban már javításra került, úgyhogy valami ilyesmi módosító
indítványt szerettek volna benyújtani, de nagyon örül, hogy ezt a módosító indítványt
szavazás nélkül átvezették a számítógépes rendszerben – úgyhogy csak gratulálni tud a
gyorsasághoz.

Gál György
Úgy emlékszik, hogy az ilyen előterjesztéseket az oktatási alpolgármester úr szokott
előterjeszteni. Ezzel a házzal komolyan nagy problémák lehetnek, hogyha a kerületfejlesztési
alpolgármester úr terjeszti elő, ez valószínű többe fog kerülni, és sokkal nagyobb
márványtábla fogja össze a házat, hogy össze ne dőljön – más magyarázatot nem tud erre.
Felhívja a figyelmet, hogy egyébként ezzel a módszerrel élhetnek sok helyen.

Hunvald György
Közli a Képviselő úrral, hogy Erzsébetváros alpolgármesteri polihisztorok, tehát nagyon-
nagyon sok mindenhez értenek.
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Demeter Tamás
Természetesen alpolgármester társával egyeztették ezt az előterjesztést, amelynek a
tartalmával egyetért.
Kecskés Gusztáv képviselőtársa hozzászólásával is egyetért, és felhívja a figyelmet, hogyha
már a vesszőt kijavították, akkor a helytelenül használt idézőjelet is hasznos lenne kijavítani.

Hont András
Ha jól érti, akkor itt közös szellemi termékről van szó, ha nagy intellektusok találkoznak,
akkor ezt sikerül megszülniük.
Egyébként véleménye szerint szövegszerűen is hülyeség, az egész. Ha ebben a házban élt és
alkotott Mikszáth Kálmán, akkor nem kell utána azt írni, hogy itt írta a Beszélő Köntös című
művét, lehet az például, hogy itt született a Beszélő Köntös című mű – akkor ez így jobb.
Igaza van alpolgármester úrnak, nem kell oda idézőjel sem. Egyébként még egyszer ezen
alpolgármesteri összeműködéshez csupán gratulálni tud, annyit lehet még hozzá fűzni, hogy
az orosz realisták, tehát szabadon mindannyian a beszélő köntösből bújtak elő. Mondja még
egyszer csak így tovább – húzzanak bele.

Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót válaszadásra az előterjesztőnek.

Gergely József
Köszöni az ötleteket az összes nyelvhelyességi és nyelvtani hibára való figyelem felhívást,
egy vessző hibát ugyan nem tett senki szóvá, de ezt majd a vésnők rendbe fogja tenni.
A szöveget egyébként természetesen a társasház közössége fogadta el, és nem az előterjesztő,
úgy hogy saját maga nem kíván változtatni az elfogadott szövegen.

Hunvald György
Megállapítja, hogy 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.

218/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Mikszáth Kálmán író emlékét megörökítő tábla elhelyezéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az alábbi szövegezésű, Mikszáth Kálmán emlékét megörökítő
tábla Budapest, VII. kerület Dohány u. 28. sz. alatti elhelyezésével egyetért.

EBBEN A HÁZBAN ÉLT ÉS ALKOTOTT
1886-1890 KÖZÖTT

MIKSZÁTH KÁLMÁN,
ITT ÍRTA,
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„ A BESZÉLŐ KÖNTÖS „
CÍMŰ MŰVÉT

ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2006

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

16. napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

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

Schmidt Zoltán
A Művelődési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

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

Hont András
Lehet hogy több brossurával lemaradt, de akkor lesz végre a Testület által kinevezett vezetője
is a háznak.

Hunvald György
Közli, hogy van.

Hont András
Testület által kinevezett? Jó rendben, akkor ezt a választ várja.
Úgy kezdte a hozzászólását, hogy lehet hogy több brossurával le van maradva, ezt készséggel
elismeri, elképzelhető, ilyen máskor is elfordult már, de hát akkor az emlékezet felfrissítésére
gondolja Alpolgármester úr válaszolni fog neki.

Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót válaszadásra az előterjesztőnek.

Demeter Tamás
A Képviselő-testület Váczi Andrást öt évre kinevezte az Almássy téri Szabadidőközpont
igazgatójának, és miután a testületi határozatban rögzítették, hogy ennek az intézménynek a
jogutódja az Erzsébetvárosi Közösségi Ház, ugyan ebbe a határozatba az is bekerült, hogy
természetesen Váczi András igazgató úr a Közösségi Ház igazgatója – ilyen módon nem



42/58

kellett új pályázatot kiírni erre az intézményre, mert a jogutód az nyilvánvaló módon a
vezetőt is viszi magával.

Hunvald György
Hont Andár képviselő úrnak ügyrendi javaslata van, akinek megadja a szót.

Hont András
Csak maga magyarázására egy mondat, ezek után azt hiszi, hogy nem csoda hogy az ember
lemarad néhány brossurával ilyen roppantul egyszerű és jogilag teljesen tiszta és átlátható
ügymenet mellett. Azt gondolja nem is olyan egyszerű követni, hogy akkor melyik
intézményüknek akkor ki is a vezetője – a Váci úton ilyen módon nem tud végig haladni, de
mindegy.

Hunvald György
Megjegyzi, hogy igyekszik a vezetés.

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

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

219/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
Erzsébetvárosi Közösségi Ház Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 9.
számú mellélklete

17. napirendi pont:
Javaslat intézményvezetői pályázat meghirdetésére
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

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

Schmidt Zoltán
A Művelődési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.
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Hont András
Egy kérdése van, bár tisztában van itt a jogi helyzettel, de kérdezi, hogy itt a fővárossal
minden formális, informális, illetve jogi egyeztetés megtörtént-e

Hunvald György
Közli, hogy igen megtörtént.

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

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

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

220/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Intézményvezetői pályázat meghirdetésére vonatkozó javaslatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Madách Imre Gimnázium magasabb
vezetői (igazgatói) állásának betöltésére a mellékletnek megfelelően pályázatot
írjon ki, és a pályázati felhívásnak az Oktatási Közlönyben való megjelentetéséről
gondoskodjon.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Öt perc szünetet rendel el.

S z ü n e t

Hunvald György
Szünet után megállapítja, hogy az ülés határozatképes, folytatják a munkát.

18. napirendi 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.
Schmidt Zoltán
A Művelődési Bizottság az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

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

221/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. az Alsóerdősori Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola és Gimnázium
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 Alsóerdősori Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola és Gimnázium egységes szerkezetbe
foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 10. számú melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.

222/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. a Baross Gábor Általános Iskola 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 Baross Gábor Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési
Szabályzata a jegyzőkönyv 11. számú melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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223/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 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 Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola egységes szerkezetbe
foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 12. számú melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját.

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

224/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola
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 Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola egységes
szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 13. számú melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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225/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola 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 Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és
Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 14. számú melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 6. pontját.

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

226/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Molnár Antal Zeneiskola 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 Molnár Antal Zeneiskola egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata
a jegyzőkönyv 15. számú melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 7. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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227/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Gr. Brunszvik Teréz 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 Gr. Brunszvik Teréz Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési
Szabályzata a jegyzőkönyv 16. számú melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 8. pontját.

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

228/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Liget 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 Liget Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata a
jegyzőkönyv 17. számú melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 9. pontját.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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229/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Nevelési Tanácsadó 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 Nevelési Tanácsadó egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata a
jegyzőkönyv 18. számú melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 10. pontját.

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

230/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény 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 Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési
Szabályzata a jegyzőkönyv 19. számú melléklete

19. napirendi pont:
Közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

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

Schmidt Zoltán
A Művelődési Bizottság az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

Hunvald György
A Jogi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot – azért ismertette a
bizottsági véleményt mert jelenleg nincs a terembe az elnök úr.

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 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.

231/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Közoktatási megállapodás megkötéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. a Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvánnyal a módosított Közoktatási

Megállapodást elfogadja;
2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Közoktatási Megállapodás

aláírására, ellenjegyzésére.

Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: azonnal

3. felkéri a polgármestert, hogy az intézmény részére a 2 250 eFt támogatás
átutaltatásáról gondoskodjon.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Facultas Cognoscendi Akadámia Alapítvánnyal kötött módosított Megállapodás
jegyzőkönyv 20. számú melléklete

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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232/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Közoktatási megállapodás megkötéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karral kötött Közoktatási
Megállapodást a 2006/2007-es tanévre fenntartja;

2. felkéri a polgármestert, hogy az intézmény részére a 2 250 eFt támogatás
átutaltatásáról gondoskodjon.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját.

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

233/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Közoktatási megállapodás megkötéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a TALENTUM Oktatási Közhasznú Társasággal kötött Közoktatási
Megállapodást a 2006/2007-es tanévre fenntartja;

2 felkéri a polgármestert, hogy az intézmény részére a 500 eFt támogatás
átutaltatásáról gondoskodjon.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

20. napirendi pont:
2007. évi címzett támogatási igénybejelentés
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester
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Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Schmidt Zoltán
A Művelődési Bizottság a Képviselő-testület számára tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
napirendi pontot.

Lendvai Béla
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalásra javasolja a Testületnek a napirendi pontot.

Hunvald György
A Jogi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot – azért ismertette a
bizottsági véleményt mert jelenleg nincs a terembe az elnök úr.

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 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

234/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Elfogadott módosító indítványról a 2007. évi címzett támogatási igénybejelentésre
vonatkozó előterjesztés határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az előterjesztő által benyújtott módosító indítványt a 2007. évi
címzett támogatási igénybejelentésre vonatkozó előterjesztés határozati
javaslatához az alábbiak szerint:

“A határozati javaslat 2. pontja a következő szövegezésre változik:
Vállalja, hogy a 2007. évi költségvetésben a Kertész u. 30. szám alatti iskolaépület
teljes rekonstrukciója tervezett költségének 15 %-át, 112.950 eFt-ot, azaz
egyszáztizenkettő millió-kilencszázötvenezer forintot önerőként biztosít.”

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, 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.
235/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- 2007. évi címzett támogatási igénybejelentésről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
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testülete

1. csatlakozik az Oktatási Minisztériumnak a helyi Önkormányzatok 2007. évi
címzett támogatási igénybejelentésére kiírt pályázathoz;

2. vállalja, hogy a 2007. évi költségvetésben a Kertész utca 30. szám alatti
iskolaépület teljes rekonstrukciója tervezett költségének 15 %-át, 112.950 eFt-
ot, azaz egyszáztizenkettő millió-kilencszázötvenezer forintot önerőként
biztosít.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

21. napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Gazdasági és Műszaki Ellátó Szolgálat alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

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

Schmidt Zoltán
A Művelődési Bizottság a tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

Lendvai Béla
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalásra javasolja a Testületnek a napirendi pontot.

dr. Frisch Gábor
A Jogi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra 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 Gergely József alpolgármester úr, 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 21 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 1 tartózkodás.
236/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Gergely József módosító indítványáról Az Erzsébetvárosi Gazdasági és Műszaki Ellátó
Szolgálat alapító okiratának módosításához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
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testülete elfogadja Gergely József módosító indítványát Az Erzsébetvárosi
Gazdasági és Műszaki Ellátó Szolgálat alapító okiratának módosításához az
alábbiak szerint:
A módosuló alapító okirat 1. számú mellékletét az alábbiak szerint fogadja el:

„Alapító okirat 1. sz. melléklete

A Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetvárosi GAMESZ-hoz mint önállóan gazdálkodó
intézményhez - kapcsolt részben önálló intézmények:

1.) Budapest VII. .Kerület. Erzsébetvárosi Egyesített Bp. VII. Dob u. 23-25.
Bölcsődék

2.) Budapest, VII. Kerület Önkormányzat Bp. VII. Dózsa Gy. u. 70.
Erzsébetvárosi"Esély"
Családsegítő Szolgálat

3.) Budapest, VII. Kerület Erzsébetváros Bp. VII. Alpár u. 4.
Önkormányzatának Gyermekjóléti
Központja

4.) Budapest VII. Kerület Erzsébetváros Bp. VII. Akácfa u. 61.
Önkormányzata AKÁCOS UDVAR
I.sz. Szociális Szolgáltató Központ

5.) Budapest VII. Kerület Erzsébetváros Bp. VII. Peterdy u. 16.
Önkormányzata II. sz. Szociális Szolgáltató
Központ Integrált Szociális Gerontológiai
Intézmény

6.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Bp. VII. Dózsa Gy. u. 46.
Önkormányzata III. sz. Szociális Szolgáltató
Központ Integrált Szociális Intézmény

7.) Budapest VII. Kerület Erzsébetváros Bp. VII. Király u. 97.
Önkormányzata IV. sz. Szociális
Szolgáltató Központ

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, az elfogadott módosító
indítvánnyal együtt, 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.

237/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Gazdasági és Műszaki Ellátó Szolgálat alapító okiratának
módosításáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az Erzsébetvárosi Gazdasági és Műszaki Ellátó Szolgálat (1071
Budapest, VII. kerület Damjanich u. 12.) jelen határozat mellékletét képező,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, azzal a kikötéssel,
hogy az Alapító Okirat 1. számú mellékletében a 236/2006. (IV.28.) számú
határozatban elfogadott módosító indítvány szerint szerepelnek az intézmények.
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Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Gazdasági és Műszaki Ellátó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata a jegyzőkönyv 21. számú melléklete

22. napirendi pont:
Budapest Főváros Erzsébetváros Önkormányzat Középtávú közrendvédelmi koncepciója
Előterjesztő: Bán Imre Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Bán Imre
Ennek a koncepciónak mindenképpen az legfontosabb funkciója, hogy rengeteg olyan
közrendvédelmi pályázat van, mind fővárosi, mind önkormányzati szinten, amely a Testület
által elfogadott koncepciót mindenképpen igényel. Másrészről pedig úgy gondolja, hogy ez
egy nagyon igényes szakmai anyag, nem azért mert saját maga az előterjesztő, hanem azért
mert itt most szeretné megköszönni Nagy-Juhák István kapitányságvezető úrnak, a
Városüzemeltetési és Közrendvédelmi Irodának, a Közrendvédelmi Kht-nek, illetve a civil
szervezeteknek azt a munkát, amit ennek a koncepciónak az elkészítésében tettek. Nagyon-
nagyon bízik benne, hogy a koncepció feladatainak a végrehajtása is hasonló szakmai
igényességgel fog megtörténni.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság mivel saját maguk az előterjesztők
egyetértenek saját magukkal.

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

Gerenday Ágnes
Ennek az előterjesztésnek a kapcsán szeretné felvetni azt, hogy miután lát itt táblázatokat a
tevékenységgel kapcsolatosan saját maga azt hiszi, hogy jó lenne, hogyha méltányolnák azt,
hogy vannak akik vigyáznak, rendezgetnek a tereken, és végre próbálják megőrizni azt, amit
kemény pénzen megteremtett az Önkormányzat. Ily módon javasolná azt, hogy míg az
Almássy téren van erre lehetőség, de a Rózsák terénél nincs, talán valami kis csinos faházikót
lehetne ott a tér sarkában kialakítani, mert az hiszi, hogy kellemetlen az, hogy az őrzést vagy
akár a kertészeti munkát végzők nem tudják a holmijukat hol tartani, vagy nem tudják hova
tenni a dolgaikat. Tehát miután arra vannak kényszerítve, hogy úgy mondja, hogy ott
járkáljanak, mert egy adott időben van egy ügyeleti rendjük, és az furcsa, hogy a
mellékhelyiséget lehet felhasználniuk – tehát ez véleménye szerint nem összeegyeztethető.
Véleménye szerint meg lehetne ezt kulturáltan teremteni, hogy lenne ott egy olyan kis csinos
pavilon ami elfér a Dohány utcánál a téren, és így emberi és kellemes körülmények lennének
arra, hogy az ott szolgálatot teljesítők kapjanak egy kis védelmet akár egy eső esetén, illetve a
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holmijukat ott tényleg letehetnék, őrizhetnék, illetve talán egy fél pillanatra le is tudnának
ülni. Meggondolás tárgyává vetette fel a testületnek.

dr. Kispál Tibor
Magát a koncepciót végig elolvasta és azt mondja, hogy az utóbbi idők egy legjobb
koncepciója, meg fogja szavazni és nagyon örül neki, hogy végre egy ilyen áttekintő anyag
születetett Erzsébetvárosról.
Talált a koncepcióban viszont két olyan táblázatot, amire szeretné felhívni a figyelmet, illetve
magyarázatot kapni ezekre a számokra.
Az ismertté vált közvádas bűncselekmények című táblázatban van a családon belül erőszakok
esetében egy 2004-ről 2005-re majdnem tízszeres esetszám, vagy ismertté vált esetszám
növekedés. Igazából véve tudják azt, hogy Magyarországon, de a Fővárosban is az elmúlt
években a családon belül elkövetett különböző bűncselekmények száma jelentősen meg
növekedett, de azért ez egy elég durva szám. Ugyanakkor viszont az ismertté vált elkövetők
száma ugyancsak ebben az esetben a tavalyi évhez képest 39-ről 27-re csökkent és egy közel
600-as ismertté vált esetszám mellett azért a 27 úgy szintén egy igen alacsony számnak tűnik.
Gondolja, hogy Kapitány úr talán erre tud majd válaszolni.
Mindenesetre az viszont kétségtelen tény, hogy a szociális ágazatnak ezen a területén ezek a
számok azt mutatják, hogy a következő években erre igen jelentősen oda kell figyelni, tehát a
családsegítő szolgálat, illetve a szociális területen belül ennek a területnek egy komoly
támogatottságot kell majd kapnia, hiszen ez egy komoly problémaként mutatkozik itt
Erzsébetvárosban is.

dr. Vedres Klára
Úgy gondolja, mint a Rózsák terének az egyéni önkormányzati képviselője, hogy egy kicsit
érintett is abban, amit Gerenday Ágnes képviselőasszony mondott, és miután ezt a teret
nagyon kemény pénzért hozták rendbe és nagyon komoly összegért őriztetik és csinálják a
zöldterület védelmét, arra gondolt esetleg, hogy a templom hátsórészén van üres
raktárhelyiség, esetleg ott adhatnának helyet, ahol meghúzódhatnának ezek az emberkék, akik
őrzik a teret és esetleg berakhatják akár a szerszámaikat is.
Amikor arra megy szerdánként 8-10 kocsinak van lehetősége arra, hogy bemenjen a Rózsák
terére és ott álljon meg, úgy gondolja, hogy a Rózsák terén kívül is megállhatnak az építők.
Nem kellene ezt a rendbe hozott területet tönkre tenni – mert az a vélemény, hogy úgy
gondolja minden autós, hogy neki is joga van odaállni, hogyha már ott állnak bent mások is.

Hont András
Mint minden ilyen koncepció természetes indul egy nagy adag közhelyhalmazzal, amely
összenyalábolja még egyszer, amit már ezerötszázszor leírtak a kerületről, kulturális- történeti
és egyéb hagyományokat.
Van benne egy mondat miszerint a XIX. század végére Erzsébetvárosban alakult ki a
legnagyobb budapesti zsidóközösség – ez igaz – és a mai napig is itt élnek a legtöbben – ez
nem igaz, mert a XIII. kerület ebből a szempontból már megelőzte a VII. kerületet, csupán a
pontosság kedvéért mondja.
Válaszolna azért Kispál képviselő úrnak is, miután gondolja, hogy a szakemberek válaszolni
fognak, de azért elmondaná – talán Napóleon mondta, hogyha kérdeznek tőled valamit,
hazudj rá, ha hazudni se tudsz, akkor meg csinálj egy statisztikát, valahogy így hangzott a
mondás, de majd utánanéz hogy hogy is hangzott. Arról van szó, hogy bizonyos
bűncselekmény fajtáknál nem azért nőnek meg a statisztikákban az adatok mert nő az
elkövetések száma, hanem azért mert: 1. a tudomásra jutás az megnő; 2. belekerülnek
bizonyos aktusok ebbe az odáig társadalom által tűrt aktusok is a bűncselekmény kategóriába.
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Tehát magyarán szólva bizonyos fajta bűncselekményekre érzékenyebbek lesznek az érintett
szervek például a gyámügy, például kifejezetten a családon belüli erőszaknál az elmúlt
években sokkal érzékenyebben reagált – hozzáteszi nagyon helyesen. Ezért radikálisan nőtt
ezen bűncselekmény kategóriák száma.
Tehát jó lenne egyszer nem csupán ilyen statisztikai alapon felmérni azt, hogy mi is történt
velük az elmúlt tizenvalahány évben, ehhez viszont egy komoly szociológiai felmérésre lenne
szükség, ami nem csupán statisztikákat tartalmaz.

Hunvald György
Megjegyzi, hogy Churchill azt mondta, hogy csak annak a statisztikának hisz, amelyet saját
maga hamisított meg.

Személyes érintettség címén megadja a szót Gerenday Ágnes képviselő asszonynak, bár nem
tudja, hogy a bódé és a személyes megtámadtatása között milyen összefüggés van, de szót ad.

Gerenday Ágnes
Azt hiszi, hogyha nézik esetleg ezt az adást, akkor így lehetne tisztázni félreértéseket, hogy
építés zajolhat anélkül, hogy oda anyagot ne szállítsanak és ne létezhessenek ott
személygépkocsik, amikkel anyagot hozhatnak. Nem állt ott soha 8-10 gépkocsi, és most
leteszi erre az esküt, tévedhet képviselőtársa.

Hunvald György
Felhívja a Képviselőasszony figyelmét, hogy ezt a vitát nem itt az ülésen kell lefolytatni.

Gerenday Ágnes
Ezzel egyetért, de miután nem tudják a lakosok azt, hogy ott egy díszvilágításnak a munkái
folytak, amelyet sajnos munkagépek nélkül nem tudták megoldani – bocsánat, az akkor
tényleg ott egy olyan látvány volt mintha ellepték volna a teret, de az hál’ istennek az
Önkormányzat támogatásával egy munka volt, úgyhogy talán jobb volt hogy nem űzték ki
onnan a dolgozókat.

Hunvald György
Személyes érintettség címén megadja a szót dr. Kispál Tibor képviselő úrnak.

dr. Kispál Tibor
Örül neki, hogy egy közrendvédelmi koncepció esetében azért közrendvédelemről is szó van,
és ahogy ezt Hont András úr is kiemelte, amelyet szeretne még egyszer aláhúzni a saját
oldaláról is, a véleménye végül is az, hogy a számok amelyek itt durva emelkedést mutatnak
azt nem tudja szakmailag megítélni, hogy miért így van, viszont ha a számsort végignézik
mindenféleképpen egy örült nagy felkiáltó jelet érdemes az oszlop végére odatenni, hogy
ebben az ágazatban növekszik az esetek száma, és az ismertté vált esetek száma, tehát oda kell
rá figyelni.

Hunvald György
Személyes érintettség címén megadja a szót Prof. dr. Hahn György képviselő úrnak.

Prof. dr. Hahn György
Nem személyes érintettség címén kért szót, hanem arra gondolt, hogyha a Rendőrkapitány úr
itt van, akkor kapjon két percben lehetőséget hozzászólásra.
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Hunvald György
Szavazásra teszi fel Prof. dr. Hahn György ügyrendi javaslatát, hogy amennyiben a
Rendőrkapitány úr élni kíván a hozzászólás lehetőségével 2 percben szót kapjon.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 1 nem 1 tartózkodás.

238/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Prof. dr. Hahn György ügyrendi indítványáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Prof. dr. Hahn György ügyrendi indítványát, mely szerint a
Budapest Főváros Erzsébetváros Önkormányzat Középtávú közrendvédelmi
koncepciója című napirendi pont vitájának lezárása után Nagy-Juhák István
rendőrkapitány úr – amennyiben igényt tart rá – 3 percben szót kapjon.

Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.
Megkérdezi a Kapitány urat, hogy kíván-e élni a hozzászólás jogával – megadja a szót.

Nagy-Juhák István
Két szám hangzott itt el, az egyik a házasság- család- ifjúság- nemi erkölcs elleni
bűncselekmény kategóriában hatalmas nagy növekedés van – ezt a növekedést egyetlen egy
bűncselekmény okozta, méghozzá a tiltott pornográf felvétellel való visszaélés. Ez azt jelenti,
hogy itt a kerületben 544 darab meztelen kisfiú, kislány fényképét találták az Interneten, ez
okozza az ebben a kategóriában való növekedést. Egyébként, ha ezt leszámolja, akkor ebben a
kategóriában is csökkenés tapasztalható, amiből az is következik, hogy az ismertté vált
elkövetők száma is csökkent, hiszen maga a bűncselekmény maga is kevesebb lett.

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván válaszolni a vitában elhangzottakra.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 0 tartózkodás.

239/2006. (IV. 28.) számú határozat:
- Budapest Főváros Erzsébetváros Önkormányzat Középtávú közrendvédelmi
koncepciójáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a jelen határozat mellékletét képező, Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzat Középtávú közrendvédelmi koncepcióját elfogadja.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Középtávú közrendvédelmi
koncepciója a jegyzőkönyv 22. számú melléklete

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 szünet nélkül zárt ülés keretében folytatja a munkáját.
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A Képviselő-testület rendes nyilvános ülését 2006. április 28-án 10 óra 50 perckor bezárja.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:

23.) Szociális ügyekben hozott I. fokú határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Vedres Klára Szociális Bizottság elnöke

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

25.) A Budapest VII. Csányi utcai és Kisdiófa utcai ingatlanok rehabilitációjának
előkészítése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

26.) Önkormányzati bérlakás-építési programban résztvevő Százház utca 18. szám alatti
ingatlanra jelzálogjog bejegyzés
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

27.) Közoktatási intézmények igazgatói megbízása
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

28.) Fejes Olga jogorvoslati kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

29.) Budapest VII. kerület Dohány u. 22-24. szám alatti nem lakás célú helyiség
elidegenítése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

30.) A 25. számú háziorvosi körzet megszüntetésével összefüggő szerződések jóváhagyása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

31.) Budapest VII. kerület Károly krt 13-15. szám alatti helyiség bérbeadása
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

32.) Budapest VII. kerület Csányi u. 3. szám alatti helyiség bérbeadása
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

33.) Budapest VII. kerület Thököly út 22. szám alatti helyiség bérbeadása
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

34.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Szociális Bizottságát érintő személyi ügy
Előterjesztő: Bán Imre frakcióvezető

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 240-től – 273-ig

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
jegyző polgármester


