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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2007. január 12-én

8 óra 30 perckor 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
Devosa Gábor, Gergely József, Koromzay Annamária alpolgármesterek
dr. Albert István, Ádler György, Bán Imre, Berki Béla, dr. Deutsch-Für Tamás, Fedrid Gábor,
Gál György, Gerenday Ágnes, prof. Dr. Hahn György Kardos Péter, dr. Kispál Tibor, Lendvai
Béla, Puskás Attila Sándor, Ripp Ágnes, Simon Péter (900 órakor érkezett), Solymári
Gabriella, Vajda Gábor, Vattamány Zsolt képviselők

Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsanna helyett Dobrovitzky Anna, Hangyál
Imre, Hollósi Géza, dr. Saáry Tibor, dr. Szász Eleonóra, dr. Villányi Tibor

Távol maradt: dr. Bolesza Emőke, dr. Kecskés Gusztáv, Molnár István, Parnó Román
képviselők

Az ülést vezette: Hunvald György polgármester

Jegyzőkönyvet vezette: Danó Jánosné

Hunvald György
Köszönti a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, vendégeket és mindenkit, aki az
Erzsébetvárosi Televízión keresztül figyelemmel kíséri a Képviselő-testület munkáját.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. január 12-i rendkívüli nyilvános
ülését megnyitja.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jelen van 21 fő.

A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták a mai ülés napirendjére vonatkozó
javaslatait, melyet szavazásra tesz fel.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 3 nem 0 tartózkodás.
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1/2007. (I. 12.) számú határozat:
- Napirendi pontok elfogadásáról -

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

1.) ’48-as emlékmű Klauzál téren történő elhelyezése és ’56-os emlékműpályázat
kiírása a Lövölde térre
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

2.) A Magyar Testgyakorlók Körével kötött együttműködési megállapodás
módosítása – önkormányzati tulajdonban lévő konténerek bérbeadása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Zárt ülés keretében:

3.) A Budapest VII. kerület Kazinczy utca 40., 42., 44., és 46., valamint a Péterfy
Sándor utca 34. szám alatti ingatlanok hasznosítása közös tulajdonú gazdasági
társaság útján
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

4.) Egyes önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok elidegenítésre kijelölése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

1. napirendi pont:
’48-as emlékmű Klauzál téren történő elhelyezése és ’56-os emlékműpályázat kiírása a
Lövölde térre
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Devosa Gábor
Egy anyag nem került sajnos kiosztásra, de kérte, hogy hozzanak belőle egy példányt, tehát
aki kíváncsi rá annak át tudja adni. A Budapest Galériának az értékelése, kicsit később
érkezett, hiszen hétfőn tekintették meg a szobrokat és a teremben látható kisplasztikákból a
„huszár” szobrot javasolják elsősorban kiállításra, tehát a fehér alapon álló bronz térből
kimozduló huszár szobrot tartják elfogadhatónak és kivitelezhetőnek. Ez a Budapest Galéria
első számú javaslata, és a csütörtökön összeült ad-hoc bizottság is ezt a javaslatot terjeszti a
Képviselő-testület elé.
Egy módosító indítványt is nyújtottak be Gerenday Ágnes illetve Gál György
képviselőtársaival, kéri a Képviselő-testületet, hogy ezt támogassák.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja a napirendet, és sajnálják, hogy a módosító
indítvány – ami azért eléggé gyökeresen változtatta meg a dolgot – nem került eléjük.
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Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

dr. prof. Dr. Hahn György
Ahogy saját maga már korábban is javasolta, hogy ez az emlékmű a Klauzál téren kerüljön
kialakításra, örömmel hallja, hogy mégis odakerült, annál is inkább, mert Klauzál Gábor a
’48-as kormányban komoly szerepet játszott, mint miniszter, többek között közlekedési, ipari
és satöbbi miniszter volt. Úgyhogy az őróla elnevezett téren vagy utcán való elhelyezést
messzemenően támogatja.

dr. Deutsch-Für Tamás
Támogatták, hogy 1848-49-es polgári forradalmat és szabadságharcot, az 1956-os polgári
forradalmat is a kerületben emlékmű örökítse meg, de komolytalan ez az önkormányzati
munka ez a polgármesteri, alpolgármesteri tevékenység, ahogy Hahn képviselő úr elmondta.
Amikor ezt a kérdést először tárgyalta a Képviselő-testület, akkor Ő ezt a – hogy is mondja –
figyelmen kívül nem hagyható történeti és történelmi érvet mondta, le lett söpörve az
asztalról. Művészek fel lettek kérve arra, hogy álmodják meg a Lövölde térre a ’48-as
emlékművet, megálmodták, eldönti egy ad-hoc bizottság, hogy melyik a legjobb, majd azt
mondja, hogy az egész átkerül a Klauzál térre. Egyszerűen érthetetlen, hogy mi az a
személyiségfejlődés amin átment az ezzel kérdéssel foglalkozó grémium, hogy Klauzál tér az
három-négy héttel ezelőtt még nem volt jó, most pedig jó. Arról más nem is beszélve, hogy
most van egy módosító javaslat, de ez legalább már azt jelenti, hogy most már eleve nem a
Lövölde térre lenne kiírna az ’56-os emlékmű, hanem a Rózsák terére – támogatják ezt a
módosító javaslatot.
Van viszont még egy probléma, egy emlékmű felállítása az nagyon helyes szimbolikus
jelentőségű ügy, ha most ezt a szimbolikus jelentőségű ügyet sikerül úgy megoldani, hogy az
1956-os emlékművet legindokoltabb lenne, lett volna tavaly felállítani, a forradalom 50.
évfordulóján. A ’48-as emlékművet a legindokoltabb lenne felállítani 2008-ban, a
szabadságharc 160. évfordulóján – és mikor lesz felállítva a két emlékmű 2007-ben az 51. és
a 159. évfordulón. Gratulál ehhez a remek szimbolikus tetthez, tulajdonképpen keresve sem
lehetett volna rosszabb időpontot találni minderre.

Gerenday Ágnes
Örül, hogy most akkor szókerült arról, hogy végül is az ’56-os emlékmű sem tűnik el a
tervekből, mert most pillanatnyilag a ’48-as emlékműről beszélnek. Saját maga azt hiszi,
hogy mindenki érezte azt, hogy a Lövölde tér nem a legalkalmasabb hely, hiszen akkor itt is
volt már némi vita róla, és végül is saját maga úgy tudja, hogy akik a tervezéssel és az
elhelyezéssel foglalkoztak, már egyértelműen a Klauzál téren jártak. Tehát ez hozzájuk került
ez végül is később, de lényegében a Klauzál térre volt már megálmodva ennek az elhelyezése.
Tegnap az ad-hoc bizottság ülésén megkapták az ismertetést arról is, hogy hova kerül ez, tehát
átgondolták, hogy ez jó helyen legyen, mert az ember mindig ezeknél pláne bronzszobroknál
véli azt, hogy nem sokáig maradnak a helyükön. Tehát képviselőtársainak is szeretné
mondani, hogy megfontoltan ajánlaná, hogy tényleg ezt fogadják el, mert azt hiszi, hogy a
legdirektebb, mondja saját maga azt, hogy egy kisgyerek is megérti, hogy mi van rajta, tehát
végül is, hogyha van egy olyan nemzeti ünnepünk, ami fontos, akkor legyen annak a szobra
tényleg egy közérthető és szép darab. Arra is emlékeztetné képviselőtársait, hogy kétségtelen,
hogy most volt az 50 éves évforduló, de tulajdonképpen annak az elképzelt helynek már egy
jelzésénél megtörtént egy alkalom, mert november 4-én volt egy megemlékezés a Rózsák
terénél, hiszen saját maga említette, hogy ott eltemetett hallottak voltak, tehát ’56-nak ez egy
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elég frekventált helye volt, Péterfy Sándor utcai Kórház és a Rákóczi út másik oldalán lévő
pártház révén, tehát ott igen komoly harcok voltak, és tulajdonképpen ez adta az alkalmat
arra, hogy a Rózsák terére gondolják azt, hogy az ’56-os emlékmű, a magasztos eszmével egy
méltó helyre kerüljön. Úgyhogy ebben is szeretné képviselőtársai támogatását, hogy ezt
fogadják el.

Hunvald György
Megadja a szót prof. Dr. Hahn György képviselő úr úgy érzi, hogy megszólították, ezért
érintettség címén megadja a szót.

prof. Dr. Hahn György
Nem akar történelmi vitába bocsátkozni itt senkivel, de annak ellenére, hogy saját magának
van történész diplomája, de azért a ’48-as szabadságharcot mi gondoljuk csak
szabadságharcnak, azoknak akiknek a Kossuth a kardjára csapott azok természetesen
nemzetiségi polgárháborúnak gondolják. Ugyanez a helyzet a Köztársaság téri lincseléssel
kapcsolatban is.

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

Devosa Gábor
Igazából két évvel ezelőtt születet egy döntés, amely visszanézve azt a döntést, saját maga
úgy látja, hogy elsősorban kerületfejlesztési szempontokat vett figyelembe, amikor a Lövölde
tér kialakításánál tervezett egy térplasztikát. Azt gondolja, hogy ez az előterjesztés, illetve az
ahhoz beadott módosító indítvány rendezi az emlékhelyek ügyét. A Klauzál tér ’48-49.,
Rózsák terén – mint az Gerenday képviselőtársa már említette – egy ’56-os emlékhely – nem
emlékmű, hanem egy emlékhely – kerülne kialakításra, hiszen az egy műemléki terület, tehát
nem lehet akármit felállítani, és a Lövölde térre is kerülne egy térplasztika majd felállításra,
amelyről további gondolkodás folyik, hogy ott mit lehet – nyilván azért, hogy ne kapkodják
el ezt a döntést. Tehát ezek a két évvel ezelőtt hibás döntés után végre a helyükre kerülnek.
Nem hiszi azt, hogy egy emlékmű eszmei vagy bármilyen értékét csorbítja az, hogy az mely
évben kerül felállításra, azt gondolja, hogy a kerületben emlékezni kívánok örülni fognak
annak, hogyha ez az idén felállításra kerül és az idei évben is meg tudnak emlékezni, nem
majd csak a jövő esztendőben méltóképpen ezekről a történelmi eseményekről.

Hunvald György
Az előterjesztéshez módosító indítványt adott be Devosa Gábor alpolgármester úr, Gerenday
Ágnes képviselő asszony és Gál György képviselő úr, az 5., 6., 7., 8., 9., 10. határozati
javaslathoz, amelyekről majd az érintett pontoknál szavaznak, hiszen külön-külön kell
szavazniuk tíz darab határozati javaslatról.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott előterjesztés 1. számú határozati javaslatát.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 1 tartózkodás.
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2/2007. (I. 12.) számú határozat:
- ’48-as emlékmű Klauzál téren történő elhelyezéséről és ’56-os emlékműpályázat
kiírásáról a Lövölde térre -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
593/2006. (X. 27.) számú határozatának 1. pontjában megjelölt Lövölde teret Klauzál
térre módosítja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott előterjesztés 2. számú határozati javaslatát.

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

3/2007. (I. 12.) számú határozat:
- ’48-as emlékmű Klauzál téren történő elhelyezéséről és ’56-os emlékműpályázat
kiírásáról a Lövölde térre -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
Budapest Galéria által szervezett szakmai zsűri véleménye és az ad hoc bizottság
javaslata alapján a „Huszár”; 48-as emlékmű jeligével benyújtott makett-pályázat
emlékmű formában történő elkészítésére a pályázó művésszel szerződést köt.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott előterjesztés 3. számú határozati javaslatát.

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

4/2007. (I. 12.) számú határozat:
- ’48-as emlékmű Klauzál téren történő elhelyezéséről és ’56-os emlékműpályázat
kiírásáról a Lövölde térre -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Huszár”; 48-as emlékmű elnevezésű emlékmű 2007. március 15-ei, a Klauzál téren
történő elhelyezésével egyetért.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott előterjesztés 4. számú határozati javaslatát,
felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

5/2007. (I. 12.) számú határozat:
- ’48-as emlékmű Klauzál téren történő elhelyezéséről és ’56-os emlékműpályázat
kiírásáról a Lövölde térre -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2007. évi költségvetésében bruttó 4.700.000 Ft-ot biztosít a Klauzál téri
emlékmű alapozásához és kivitelezéshez.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
A következő 5. számú határozati javaslathoz érkezett egy módosító indítvány, melyet
szavazásra tesz fel.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 1 nem 3 tartózkodás.

6/2007. (I. 12.) számú határozat:
- Módosító indítványról a ’48-as emlékmű Klauzál téren történő elhelyezéséről és ’56-os
emlékműpályázat kiírásáról a Lövölde térre című napirendi pontjaihoz -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott – Devosa Gábor, Gál
György, Gerenday Ágnes módosító indítványát a ’48-as emlékmű Klauzál téren
történő elhelyezéséről és ’56-os emlékműpályázat kiírásáról a Lövölde térre című
előterjesztés 5. számú határozati javaslatához:
A határozati javaslat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
"Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Erzsébetváros Önkormányzata az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékének tiszteletére emlékművet kíván elhelyezni a Budapest
Főváros VII. kerület területén található Rózsák terén."

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott előterjesztés 5. számú határozati javaslatát, az
elfogadott módosító indítvánnyal együtt.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 1 nem 3 tartózkodás.
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7/2007. (I. 12.) számú határozat:
- ’48-as emlékmű Klauzál téren történő elhelyezéséről és ’56-os emlékműpályázat
kiírásáról a Lövölde térre -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Erzsébetváros Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékének tiszteletére emlékművet kíván elhelyezni a Budapest Főváros VII. kerület
területén található Rózsák téren.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
A következő 6. számú határozati javaslathoz is érkezett egy módosító indítvány, melyet
szavazásra tesz fel.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 3 tartózkodás.

8/2007. (I. 12.) számú határozat:
- Módosító indítványról a ’48-as emlékmű Klauzál téren történő elhelyezéséről és ’56-os
emlékműpályázat kiírásáról a Lövölde térre című napirendi pontjaihoz -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott – Devosa Gábor, Gál
György, Gerenday Ágnes módosító indítványát a ’48-as emlékmű Klauzál téren
történő elhelyezéséről és ’56-os emlékműpályázat kiírásáról a Lövölde térre című
előterjesztés 6. számú határozati javaslatához:
A határozati javaslat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
"Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az '56-os emlékmű elkészítésére vonatkozóan a mellékelt
módosított pályázati felhívást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a
pályázati felhívás közzétételére."

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott előterjesztés 6. számú határozati javaslatát, az
elfogadott módosító indítvánnyal együtt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 3 tartózkodás.

9/2007. (I. 12.) számú határozat:
- ’48-as emlékmű Klauzál téren történő elhelyezéséről és ’56-os emlékműpályázat
kiírásáról a Lövölde térre -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az '56-os emlékmű elkészítésére vonatkozóan a mellékelt módosított
pályázati felhívást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás
közzétételére.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A pályázati felhívás a jegyzőkönyv 1. számú melléklete
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Hunvald György
A következő 7. számú határozati javaslathoz is érkezett egy módosító indítvány, melyet
szavazásra tesz fel.

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

10/2007. (I. 12.) számú határozat:
- Módosító indítványról a ’48-as emlékmű Klauzál téren történő elhelyezéséről és ’56-os
emlékműpályázat kiírásáról a Lövölde térre című napirendi pontjaihoz -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott – Devosa Gábor, Gál
György, Gerenday Ágnes módosító indítványát a ’48-as emlékmű Klauzál téren
történő elhelyezéséről és ’56-os emlékműpályázat kiírásáról a Lövölde térre című
előterjesztés 7. számú határozati javaslatához:
A határozati javaslat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
"Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
a Budapest Főváros VII. kerület Rózsák terén Erzsébetváros Önkormányzata
által az 1956-os forradalom emlékének tiszteletére állítandó emlékmű
megvalósítása érdekében kiírandó pályázatra beérkező pályamunkák
értékelésére 3 fős ad hoc bizottságot hoz létre. Az ad hoc bizottság a beérkező
pályamunkákat értékeli és az értékelés alapján javaslatot tesz a Képviselő-testület
számára.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott előterjesztés 7. számú határozati javaslatát, az
elfogadott módosító indítvánnyal együtt.

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

11/2007. (I. 12.) számú határozat:
- ’48-as emlékmű Klauzál téren történő elhelyezéséről és ’56-os emlékműpályázat
kiírásáról a Lövölde térre -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
Budapest Főváros VII. kerület Rózsák téren Erzsébetváros Önkormányzata által az
1956-os forradalom emlékének tiszteletére állítandó emlékmű megvalósítása
érdekében kiírandó pályázatra beérkező pályamunkák értékelésére 3 fős ad hoc
bizottságot hoz létre. Az ad hoc bizottság a beérkező pályamunkákat értékeli és az
értékelés alapján javaslatot tesz a Képviselő-testület számára.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
A következő 8. számú határozati javaslathoz is érkezett egy módosító indítvány, melyet
szavazásra tesz fel.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.

12/2007. (I. 12.) számú határozat:
- Módosító indítványról a ’48-as emlékmű Klauzál téren történő elhelyezéséről és ’56-os
emlékműpályázat kiírásáról a Lövölde térre című napirendi pontjaihoz -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott – Devosa Gábor, Gál
György, Gerenday Ágnes módosító indítványát a ’48-as emlékmű Klauzál téren
történő elhelyezéséről és ’56-os emlékműpályázat kiírásáról a Lövölde térre című
előterjesztés 6. számú határozati javaslatához:
A határozati javaslat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
"Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
a Budapest Főváros VII. kerület Rózsák terén Erzsébetváros Önkormányzata
által az 1956-os forradalom emlékének tiszteletére állítandó emlékmű
megvalósítása érdekében kiírandó pályázatra beérkező pályamunkák
értékelésére létrehozott ad hoc bizottság tagjai sorába ............................-t
megválasztja.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott előterjesztés 8. számú határozati javaslatát, az
elfogadott módosító indítvánnyal együtt.

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

13/2007. (I. 12.) számú határozat:
- ’48-as emlékmű Klauzál téren történő elhelyezéséről és ’56-os emlékműpályázat
kiírásáról a Lövölde térre -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
Budapest Főváros VII. kerület Rózsák téren Erzsébetváros Önkormányzata által az
1956-os forradalom emlékének tiszteletére állítandó emlékmű megvalósítása
érdekében kiírandó pályázatra beérkező pályamunkák értékelésére létrehozott ad hoc
bizottság tagjai sorába Gerenday Ágnest megválasztja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
A következő 9. számú határozati javaslathoz is érkezett egy módosító indítvány, melyet
szavazásra tesz fel.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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14/2007. (I. 12.) számú határozat:
- Módosító indítványról a ’48-as emlékmű Klauzál téren történő elhelyezéséről és ’56-os
emlékműpályázat kiírásáról a Lövölde térre című napirendi pontjaihoz -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott – Devosa Gábor, Gál
György, Gerenday Ágnes módosító indítványát a ’48-as emlékmű Klauzál téren
történő elhelyezéséről és ’56-os emlékműpályázat kiírásáról a Lövölde térre című
előterjesztés 6. számú határozati javaslatához:
A határozati javaslat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
"Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
a Budapest Főváros VII. kerület Rózsák terén Erzsébetváros Önkormányzata
által az 1956-os forradalom emlékének tiszteletére állítandó emlékmű
megvalósítása érdekében kiírandó pályázatra beérkező pályamunkák
értékelésére létrehozott ad hoc bizottság tagjai sorába ............................-t
megválasztja.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott előterjesztés 9. számú határozati javaslatát, az
elfogadott módosító indítvánnyal együtt.

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

15/2007. (I. 12.) számú határozat:
- ’48-as emlékmű Klauzál téren történő elhelyezéséről és ’56-os emlékműpályázat
kiírásáról a Lövölde térre -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
Budapest Főváros VII. kerület Rózsák téren Erzsébetváros Önkormányzata által az
1956-os forradalom emlékének tiszteletére állítandó emlékmű megvalósítása
érdekében kiírandó pályázatra beérkező pályamunkák értékelésére létrehozott ad hoc
bizottság tagjai sorába Gál Györgyöt megválasztja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
A következő 10. számú határozati javaslathoz is érkezett egy módosító indítvány, melyet
szavazásra tesz fel.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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16/2007. (I. 12.) számú határozat:
- Módosító indítványról a ’48-as emlékmű Klauzál téren történő elhelyezéséről és ’56-os
emlékműpályázat kiírásáról a Lövölde térre című napirendi pontjaihoz -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott – Devosa Gábor, Gál
György, Gerenday Ágnes módosító indítványát a ’48-as emlékmű Klauzál téren
történő elhelyezéséről és ’56-os emlékműpályázat kiírásáról a Lövölde térre című
előterjesztés 6. számú határozati javaslatához:
A határozati javaslat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
"Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
a Budapest Főváros VII. kerület Rózsák terén Erzsébetváros Önkormányzata
által az 1956-os forradalom emlékének tiszteletére állítandó emlékmű
megvalósítása érdekében kiírandó pályázatra beérkező pályamunkák
értékelésére létrehozott ad hoc bizottság tagjai sorába ............................-t
megválasztja.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott előterjesztés 10. számú határozati javaslatát, az
elfogadott módosító indítvánnyal együtt.

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

17/2007. (I. 12.) számú határozat:
- ’48-as emlékmű Klauzál téren történő elhelyezéséről és ’56-os emlékműpályázat
kiírásáról a Lövölde térre -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
Budapest Főváros VII. kerület Rózsák téren Erzsébetváros Önkormányzata által az
1956-os forradalom emlékének tiszteletére állítandó emlékmű megvalósítása
érdekében kiírandó pályázatra beérkező pályamunkák értékelésére létrehozott ad hoc
bizottság tagjai sorába Devosa Gábort megválasztja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont:
A Magyar Testgyakorlók Körével kötött együttműködési megállapodás módosítása –
önkormányzati tulajdonban lévő konténerek bérbeadása
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 és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

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

dr. Deutsch-Für Tamás
Az előterjesztést támogatni fogják, ellenben az komoly kérdést vet fel, hogy Polgármester úr
magántevékenységét milyen összeghatárig kell az Önkormányzatnak közpénzből támogatni.
Saját maga részéről egyébként egyetért a klub választással, mióta az eszét tudja MTK
drukker, tehát ebben köztük vita nincs, de azt mégis viccesnek érzi, hogy Polgármester úr aki
az Erzsébetvárosi polgárok bizalmából Erzsébetváros polgármestere a saját magán hóbortjára
költ sok tízmillió forintot. Most arról van szó, hogy a Kamilla Kht. területén lévő
konténereket, amelyeket másfél-két évvel ezelőtt sok millió forintért vásárolt az
Önkormányzat ezeket az MTK vízi sporttelepére szállítják, a tulajdon megmarad, az MTK
vízi sporttelepét használók fogják majd ezeket a konténereket használni. Csodálatos
elképzelés csak az a kérdése, hogy mindez a költség, ami az Önkormányzatot terheli, ez az
Erzsébetvárosban élő gyerekek, fiatalok, közép- és időskorúak sportjára, szabadidő sportjára,
testnevelésére nem lehetne-e fordítani – saját maga azt gondolja, hogy igen, úgy ismeri az
Erzsébetvárosban élő embereket, hogy bizony ez a sejtése szerint ugyancsak tízmilliós
nagyságrendű összeg az elkélne itt Erzsébetvárosban. Véleménye szerint lehetne egy olyan
elvet csinálni, hogy mindegyik önkormányzati képviselő, amelyik klubnak drukkol, amelyiket
szereti arra néhány tízmillió forintot ad az önkormányzat, amelyik a kulturális egyesületet
szereti, amelyik éttermet szeret és ezt a kedves Hunvaldi hóbortot általánossá teszik – de saját
maga elképesztőnek tartja azt, hogy Polgármester úr azért, hogy még egy névjegykártyával
rendelkezzen, azért az MTK elnöke lett, és közpénzen ezt a magán hóbortot finanszírozza.

Hunvald György
Átadja az ülés vezetésének jogát Gergely József alpolgármester úrnak, és nem érintettség
címén, hanem sima egyszerű hozzászólásban kíván reagálni.

Azt javasolja Deutsch-Für Tamás képviselő úrnak, hogy aki sportminiszter korából pontosan
tudja, hogy mit tett a sportért és mit nem tett a sportért, hogy olvassa el azt a szerződést,
amelyet módosítanak, hiszen ez az MTK és az Erzsébetvárosi Önkormányzat kötött szerződés
az pontosan az Erzsébetvárosi gyermekek normális és egészséges fejlődését szolgálja.
Ugyanúgy azok az konténerek, amelyek most elhelyezésre kerülnek, ugyanúgy annak az
iskolának például, amelyet az Önkormányzat létrehozott, és sporttagozatonként üzemeltet ott
egy-egy osztályt, az számukra is hasznos és normális sportolási lehetőséget teremt. Azt
gondolja, hogyha ezt az együttműködési megállapodást elolvassa, akkor ilyen kérdéseket nem
fog feltenni Képviselő-testületi ülésen és hogyha egyszer kimenne a helyszínre és megnézné,
hogy milyen konténerekről van szó, akkor azt a kérdést sem tenné fel, hogy máshol
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elhelyezve ezt hol lehet használni.
Egyébként születése óta Újpest drukker, amióta tudja az eszét 4-5 éves kora óta, tehát a
képviselő úrral szemben nem az MTK-nak szurkol, ebben a kérdésben az MTK-nál egy
társadalmi pozíciót tölt be, hogy próbálja megmenteni azt amit az utóbbi évek különböző
kormányai tettek a magyar sportért és így az MTK is elég nehéz helyzetbe került az utóbbi
nyolc év tevékenykedésében.

Az ülés vezetésének jogát visszaveszi Gergely József alpolgármester úrtól.

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

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott előterjesztés 1. számú határozati javaslatát.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 2 nem 3 tartózkodás.

18/2007. (I. 12.) számú határozat:
- A Magyar Testgyakorlók Körével kötött együttműködési megállapodás módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület István u. 30. szám alatti
ingatlanon lévő, az Önkormányzat tulajdonában álló konténer-létesítmény bontását
követően a konténereknek a Magyar Testgyakorlók Köre vízisport telepére történő
szállítási költségeinek biztosítása érdekében felkéri a Polgármestert, hogy az
Önkormányzat átmeneti költségvetésében a fedezetre tegyen javaslatot azzal, hogy
a létesítmény elhelyezésével kapcsolatos minden további költség a Magyar
Testgyakorlók Körét terheli.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott előterjesztés 2. számú határozati javaslatát.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 1 nem 4 tartózkodás.

19/2007. (I. 12.) számú határozat:
- A Magyar Testgyakorlók Körével kötött együttműködési megállapodás módosításáról
– önkormányzati tulajdonban lévő konténerek bérbeadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő 30 db konténer-egységet a Magyar
Testgyakorlók Köre részére a vele kötött együttműködési megállapodás hatályának
fennállásáig, de legalább 15 évi időtartamra évi 100.-Ft + ÁFA összegért sportcélú
hasznosításra bérbe adja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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Hunvald György
Megállapítja, hogy a mai rendkívüli ülés nyilvános részének végéhez értek.

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

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

A Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 2007. január 12-én 9 óra 10 perckor bezárja.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:

3.) A Budapest VII. kerület Kazinczy utca 40., 42., 44., és 46., valamint a Péterfy Sándor
utca 34. szám alatti ingatlanok hasznosítása közös tulajdonú gazdasági társaság útján
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

4.) Egyes önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok elidegenítésre kijelölése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 20-tól - 26-ig

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
jegyző polgármester


