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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2007. április 20-án 9 óra 30 perckor megtartott rendes nyilvános üléseiről

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. Bolesza Emőke, dr. Deutsch-Für
Tamás, Fedrid Gábor, Gál György, Gerenday Ágnes, prof. Dr. Hahn György, Kardos Péter,
dr. Kecskés Gusztáv, dr. Kispál Tibor, Lendvai Béla, Molnár István, Parnó Román, Puskás
Attila Sándor, Ripp Ágnes, Simon Péter, Solymári Gabriella, Vajda Gábor, Vattamány Zsolt
képviselők

Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Farkas Ferenc, Fitosné Z. Zsuzsa, Gábor Farkas, Hangyál
Imre, Holló Mária, Hollósi Géza, Lantos Péter, Németh Márta, Polgár Endréné, dr. Saáry
Tibor, Simon Elza, Simonné Müller Katalin, dr. Villányi Tibor

Az ülést vezette: Hunvald György polgármester,
Gergely József alpolgármester

Jegyzőkönyvet vezette: Danó Jánosné

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

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. április 20-i rendes 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 a mai ülés napirendjére vonatkozó
javaslatait, 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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195/2007. (IV. 20.) 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 2006. évi
pénzmaradvány jóváhagyása, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata ../... (....) rendelete a 2007. évről szóló 3/2007. (II. 26.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

2.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének .../2007. (.....) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII.
Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetése
végrehajtásának elfogadásáról, valamint:- az éves ellenőrzési jelentés a
2006. évi belső ellenőrzési tevékenységéről- a folyamatba épített
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 2006. évi működéséről
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

3.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének ..../2007.(........) önkormányzati rendelete az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítésének feltételeiről szóló 27/2000.(XII.23.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

4.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi egyéni
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok megvalósulásáról
és javaslat a 2007-2009. évi stratégiai célkitűzéseire valamint a 2007. évi
kiemelt célokra
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

5.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni
értékű jogok vagyonkimutatása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

6.) Erzsébetvárosban 2007. október 1-2008. május 15. közötti időszakban
történő hajléktalan szállás működtetése

Előterjesztő: Hunvald György polgármester és Koromzay Annamária alpolgármester

7.) A Budapest VII. Kürt u. 6. és Nyár u. 20. szám alatti ingatlanok
Önkormányzat részére történő tulajdonba adása iránti igény
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

8.) Közoktatási megállapodások elfogadása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

9.) Közművelődési megállapodások kötése
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

10.) Nevelési Tanácsadó jelenlegi igazgatójának magasabb vezetői beosztásának
megszűnése, vezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

11.) Tájékoztató az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet 2006. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Hunvald György polgármester
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12.) Beszámoló a Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság 2006. évi
munkájáról és a Környezetvédelmi Alap 2006. évi pénzügyi forgalmáról
Előterjesztő: Bán Imre a Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

13.) A Kerületfejlesztési Bizottság beszámolója a 2006. évi munkájáról
Előterjesztő: Fedrid Gábor a Kerületfejlesztési Bizottság elnöke

14.) Beszámoló a Művelődési Bizottság 2006. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ripp Ágnes a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke

15.) Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2006. évi munkájáról
Előterjesztő: Kardos Péter a Pénzügyi Bizottság elnöke

16.) Emberjogi tanácsnok beszámolója
Előterjesztő: Gerenday Ágnes tanácsnok

17.) Költségvetési Tanácsnok beszámolója
Előterjesztő: Prof. dr. Hahn György tanácsnok

18.) Interpellációk, képviselői kérdések

Zárt ülés keretében:

19.) Szociális ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Solymári Gabriella a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

20.) Bírósági ülnökök megválasztása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

21.) Az ERLAK Kft végelszámolásával kapcsolatban a Kft-nek az
Önkormányzattal szemben fennálló tartozásának rendezése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

22.) A Budapest VII. kerület Rákóczi út 20. és Wesselényi u. 17. szám alatti
ingatlanokra bejegyzett jelzálogjog megszüntetése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

23.) A Budapest VII. kerület Akácfa u. 61. szám alatti ingatlan hasznosítására
kötött szindikátusi szerződés módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

24.) Gazdasági társaság alapítása a Budapest VII. kerület Kazinczy u. 40.,42.,
44. és 46. szám alatti ingatlanok hasznosítására
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

25.) Intézményvezetői pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Hunvald György
Az első hat pont előterjesztője saját maga, ezért átadja az ülés vezetésének jogát Gergely
József alpolgármester úrnak.
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1. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi pénzmaradvány
jóváhagyása, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata ../... (....)
rendelete a 2007. évről szóló 3/2007. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tárgyalásra javasolja az
előterjesztést.

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

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

Az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek, egyrészt Fedrid Gábor módosító javaslata,
amelyet az előterjesztő elfogadott, arról szól, hogy a gázszolgáltatásból kizárt társasházak
támogatásának az időpontja változzon meg mármint az az időszak amikor a Kerületfejlesztési
Bizottság erről dönthet, 2007. április 23-tól kezdődjön.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 25 igen 0 nem 0 tartózkodás.

196/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Fedrid Gábor módosító indítványról a 2007. évről szóló 3/2007. (II. 26.) számú
önkormányzati rendelet módosításához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja - az előterjesztő által is elfogadott - Fedrid Gábor módosító
indítványát a 2007. évről szóló 3/2007. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet
módosításához az alábbiak szerint:
Az eredeti 3/2007. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet 13.§-ának (3)
bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint módosul:
"A Kerületfejlesztési Bizottság a gázszolgáltatásból kizárt társasházak
támogatásáról 2007. április 23 - 2008. március 1. közötti időszakban dönthet."
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Gergely József
A következő módosító javaslatot, az MSZP és SZDSZ frakció nyújtotta be, amely a rendelet-
módosításáról szól.
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 1 nem 1 tartózkodás.

197/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- MSZP – SZDSZ frakciók módosító indítványról a 2007. évről szóló 3/2007. (II. 26.)
számú önkormányzati rendelet módosításához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja - az előterjesztő által is elfogadott – MSZP – SZDSZ frakciók
módosító indítványát a 2007. évről szóló 3/2007. (II. 26.) számú önkormányzati
rendelet módosításához az alábbiak szerint:

A) A „8102 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek" címen az ingatlanok értékesítése
előirányzatot az Almássy téri Szabadidőközpont értékesítése miatt 600.000 ezer Ft-tal
megemeli, valamint ugyanezen a címen a Csengery utca 20-22. szám alatti ingatlan
értékesítése előirányzatot 222.000 ezer Ft-tal, a Dob utca 19. és 21. szám alatti
ingatlan értékesítése előirányzatot 120.000 ezer Ft-tal, a Sky park (Osváth utca)
értékesítése előirányzatot 28.093 ezer Ft-tal, az egyéb ingatlanértékesítés előirányzatot
26.429 ezer Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg az alábbi címek kiadási előirányzatát
megemeli:

a) a „6301 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete" címen a felújítási
kiadások előirányzatát

 a Miskolctapolca üdülő felújítása miatt 50.000 ezer Ft-tal,

 az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ
felújítása miatt 34.678 ezer Ft-tal,

a Polgármesteri Hivatal Okmányiroda salétromos
fal felújítása miatt 10.000 ezer Ft-tal,

a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény udvari
épület komfortosítása miatt 2.000 ezer Ft-tal,

b) a „6302 Útfelújítás" címen a felújítási kiadások előirányzatát a Damjanich utca
járda felújítása miatt 51.800 ezer Ft-tal,
c) a „6401 Önkormányzati fejlesztések" címen a felhalmozási kiadások előirányzatát

 a IV. számú Szociális Szolgáltató Központ
Király utca 97. szám alatti épület bővítése,
átalakítása és lift beszerelése miatt 30.000 ezer Ft-tal,

 az önkormányzat információs rendszerének
bővítése miatt 6.000 ezer Ft-tal,

d.) a „6501 Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása" címen a
Garay teret övező reklámtáblák felszerelésére 19.000 ezer Ft-tal.



6/47

B) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások, előirányzat-módosítások:

A „7100 Általános tartalék" címen a tartalék előirányzatot 227 ezer Ft-tal csökkenti,
ezzel egyidejűleg a „6105 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre" cím
előirányzatát az A.D.P Adorans Közhasznú Alapítvány támogatása miatt
(mozgásfejlesztő gyógykerékpár mozgássérült gyermekek részére) 178.ezer Ft-tal, az
„5606 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás" dologi kiadások előirányzatát a
Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma rendezvény támogatása miatt 49 ezer Ft-
tal megemeli.
A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok" címen a nevelési, oktatási és
kulturális feladatok előirányzatát 12.317 ezer Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg
ugyanezen a címen a nevelési, oktatási és kulturális feladatok felhalmozási kiadások
előirányzatát azonos összeggel megemeli.

C) A helyi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján a 2007. évi előirányzat-
módosításait a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint szükséges átvezetni:

1. Az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 15/2007. (IV. 03.) számú határozatában
döntött a 2006. évi pénzmaradvány felosztásáról az alábbiak szerint:

 a „6706 Erzsébetvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat" cím
céltartalék előirányzat 385 ezer Ft-tal

csökken, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a

személyi juttatások előirányzat 295 ezer Ft-tal,
dologi kiadások előirányzat 90 ezer Ft-tal

megemelkedik.

2. A Német Kisebbségi Önkormányzat 8/2007. (IV. 04.) számú határozatában döntött a
2007. évi eredeti előirányzatának felosztásáról az alábbiak szerint:

 a „6705 Erzsébetvárosi Német Kisebbségi Önkormányzat" cím
céltartalék előirányzat 640 ezer Ft-tal

csökken, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a

személyi juttatások előirányzat 640 ezer Ft-tal,
emelkedik.

Gergely József
A következőkben határozati javaslatokról szavaznak, amelyek a pénzmaradványról szólnak.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 5 nem 3 tartózkodás.
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198/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Erzsébetváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására benyújtott rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 3.
számú melléklet 25. oszlopa szerinti költségvetési pénzmaradványát 150.521 ezer
Ft-tal jóváhagyja, egyben a negatív pénzmaradványok miatt a 42. oszlop szerint
14.073 ezer Ft intézményi többlettámogatásból adódó befizetési kötelezettséget
elenged (a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények
pénzmaradványát a rendelet-tervezet 13. számú melléklete tartalmazza).
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 3 nem 4 tartózkodás.

199/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Erzsébetváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására benyújtott rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a jóváhagyott pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget a 3.
számú melléklet 39. oszlopa szerinti összegben határozza meg. A befizetési
kötelezettség összege 150.194 ezer Ft, ami a Polgármesteri Hivatal 2006. évi
költségvetési pénzmaradványát növeli.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 3 nem 3 tartózkodás.

200/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Erzsébetváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására benyújtott rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet részére a 2004. évi személyi
juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kifizetése kapcsán keletkezett
194/2005. (IV. 15.) számú képviselő-testületi határozat 1/c. pontját az előírt
befizetési kötelezettség 2007. évi törlesztő részletére vonatkozóan visszavonja és
helyette az alábbi d) pontban foglaltakat rendeli el,
Felelős: Hunvald György polgármester
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Határidő: azonnal
Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 3 nem 3 tartózkodás.

201/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Erzsébetváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására benyújtott rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet részére a 2004. és 2006. évi
személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kifizetése kapcsán
keletkezett - Polgármesteri Hivatal felé fennálló - tartozásai rendezése érdekében
befizetési kötelezettséget ír elő az alábbi évek intézményi költségvetései terhére:

¨ 2007. évre 14.463 ezer Ft,

¨ 2008. évre 14.462 ezer Ft.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 3 nem 4 tartózkodás.

202/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Erzsébetváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására benyújtott rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzmaradványát az 1. számú
melléklet 15. oszlopa szerint elfogadja és (-) 168.488 ezer Ft-tal jóváhagyja, a
felülvizsgálat utáni módosított pénzmaradványát (-) 19.888 ezer Ft-ban állapítja
meg.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 6. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 3 nem 4 tartózkodás.
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203/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Erzsébetváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására benyújtott rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elrendeli, hogy az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat az előző
években képződött 1.873 ezer Ft negatív pénzmaradványát főkönyvi
könyvelésében rendezze.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 7. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 3 nem 4 tartózkodás.

204/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Erzsébetváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására benyújtott rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Madách Imre Gimnázium 59 ezer Ft összegű intézményi
túlfinanszírozásából adódó befizetési kötelezettségét törli.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 8. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 3 nem 5 tartózkodás.

205/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Erzsébetváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására benyújtott rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2006. évi normatív állami hozzájárulások, normatív részesedésű
átengedett személyi jövedelemadó, központosított előirányzatok és normatív,
kötött felhasználású támogatások év végi elszámolását a központi költségvetéssel
szembeni befizetési kötelezettségként 1.805 ezer Ft-tal, kiutalatlan támogatásként
15.452 ezer Ft-tal - a 6. számú melléklettel egyezően - elfogadja

Felelős: Hunvald György polgármester
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Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 9. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 2 nem 5 tartózkodás.

206/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Erzsébetváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására benyújtott rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az előző években képzett - kötelezettségvállalással nem terhelt -
tartalékok maradványából GAMESZ címen 1.390 ezer Ft összegre befizetési
kötelezettséget rendel el, amely a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának
részét képezi.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 10. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 3 nem 6 tartózkodás.

207/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Erzsébetváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására benyújtott rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2006. évi áthúzódó feladatok, a 2007. évi eredeti költségvetési rendelet
elfogadása óta felmerült új feladatok elvégzése érdekében, valamint a 2007. I.
negyedévben befolyt bevételek tervbevételére az előterjesztésben bemutatott
előirányzat-módosításokat jóváhagyja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 11. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 3 nem 4 tartózkodás.
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208/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Erzsébetváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására benyújtott rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az önállóan gazdálkodó
intézményeket a jóváhagyott pénzmaradványról és intézkedjen a befizetési
kötelezettségek 2007. június 30-ig történő rendezéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 12. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 4 nem 4 tartózkodás.

209/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Erzsébetváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására benyújtott rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul, hogy a Polgármester a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. között Ö-8400-2006-0029-
30 számon 2006. július 28-án a Sikeres Magyarországért Önkormányzati
Fejlesztési Hitelprogram keretében megkötött kölcsönszerződés I.1.3. pontját úgy
módosítsa, hogy a „Bethlen Gábor tér térrendezés” tételről 90.000 ezer Ft
hitelösszeget és a kapcsolódó 10.000 ezer Ft önrészt átcsoportosítja a „Garay teret
övező utcák útfelújítása” tételre.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, az elfogadott módosító
indítvánnyal együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 8 nem 0 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2007. (IV.27.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II.26. ) önkormányzati rendelet
módosításáról
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A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.
2. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2007. (.....) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2006. évi költségvetése végrehajtásának elfogadásáról, valamint:
- az éves ellenőrzési jelentés a 2006. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
- a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 2006. évi működéséről
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

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

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

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

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

Fedrid Gábor
Nagyon örül, hogy végre a költségvetés után másfél hónappal megszülettek a költségvetési
kisebbségi önkormányzatok költségvetései is, holott együtt kellett volna elfogadni.
Amit nem ért és kérdezné, hogy van olyan kisebbségi önkormányzat akinél tavalyról 2 millió
206 ezer forint is fennmaradt, a 2 millió 240 ezer forintból, amit kapott az Önkormányzattól,
illetőleg az államtól -, hogy ezek meddig maradnak fent, mikor lehet ezt leírni és
megszüntetni.

Vattamány Zsolt
A belső ellenőrzi jelentéshez szeretne néhány gondolatot hozzáfűzni. Az ellenőri jelentésben
szerepel, hogy ellenőrök vizsgálták az intézményeket, oktatási intézményekről szó van. Itt
kilenc intézménynél ötben találtak olyat, amelyik túllépte az Önkormányzat költségvetési
rendeletében jóváhagyott előirányzatokat. Ez véleménye szerint nem megengedhető, vagy
reálisabban kellene megtervezni az intézmények költségvetését és pénzfelhasználási
lehetőségeit, vagy az intézményeknek kell kidolgozniuk egy olyan gazdálkodási módszert,
amivel elkerülheti, hogy hasonló helyzetek előálljanak.
Két dolog ami még szemet szúrt az ellenőri jelentésben. Az egyik a Városüzemeltetési és
Közrendvédelmi Irodával kapcsolatos jelentés. Itt az ellenőr mondja ki, hogy a
Városüzemeltetési és Közrendvédelmi Iroda a felmérési naplóit illetve a teljesítmény
igazolásokat úgy töltse ki, hogy abból megállapítható legyen az elvégzett munka mennyisége.
Ez arra engedi következtetni, hogy ez eddig nem így történt és ez igen furcsa főleg a
Városüzemeltetési és Közrendvédelmi Iroda esetében. A másik nagyon problémás eset az
Erzsébetvárosi Televíziós Közhasznú Társasággal kapcsolatos ellenőri jelentés, amelyet nem
is részletezne, de itt nagyon komoly problémák merülnek fel.
Az lenne a kérése a Polgármester úr felé, hogy az illetékesek egy későbbi testületi ülésen
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számoljanak be arról, hogy milyen intézkedéseket tettek az itt felsorolt problémák
megoldására.

Gerenday Ágnes
Csatlakozik az előtte szólóhoz az Erzsébetvárosi Televízió Közhasznú Társaság kapcsán. A
Erzsébetvárosi Televízió Közhasznú Társaság ügyeinél ez sokszor felmerült már a
költségvetési tárgyalásoknál és jó lenne valóban ezeket átnézni, nem őket hibáztatva, hanem a
kárukra, tehát tudvalevőleg nincs olyan mértékű működési támogatás, ami a biztonságos
működtetést lehetővé tenné – azt hiszi, hogy ez képviselőtársai előtt is ismert. Azért mondja,
csak, mert akik nézik az adásokat, azok nem tudják azt, hogy milyen körülmények között kell
esetleg nekik ezeket megteremteniük.
Egy másik dologra hívná fel a figyelmét, ami talán az emberek élhető kerületéhez
kapcsolódna, hogy összeszámolta, hogy hány olyan helyet talál, ahol a kutyapiszokkal
kapcsolatos kiadásaik szerepelnek, és mintegy 40 millió forintot számolt össze. Tudja azt,
hogy nem igazán lehet mit csinálni, tudja, hogy van egy pályázat, amelynek az aláírása még
nem történt meg, tehát még nem rendelkeznek azzal. A betervezett összegek aránytalanok
ahhoz képest, amit találnak a városban, illetve a városrészükben, mert egyszerű nem érti,
hogy valahogy vagy nincs kellőképpen ellenőrizve, vagy tehetetlenek, akik ez a feladata – de
az emberek állandóan morognak és ez egy borzasztó nagy összeg ahhoz képest, mint ami az
eredmény, hatástalan.

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

Hunvald György
Az elmúlt években sokszor előfordult az, hogy egyes intézményeknél az éves költségvetésben
meghatározott működési pénzek vagy nem voltak elegek, vagy időközben évközben változott
valamilyen szabályzó, ami miatt például a bérterhek meg minden más egyéb ehhez
kapcsolódó járulékok változtak. Egyébként azt gondolja, hogy az összes ilyen intézmény
esetében, ahol az éves költségvetésnél probléma van, vagy azért, mert valamilyen jutalom
kifizetésre van szükség, vagy azért, mert valaki eltávozik és végkielégítést kell fizetni, ami
nem kalkulálható az év elején, ott az önkormányzat valamelyik költségvetési
rendeletmódosításánál rendezi ezt a kérdést, ettől természetesen még jogos az igényt, hogy
próbálják meg az éves költségvetésükön belül tartani az éves bevételi – kiadási oldalukat.
A Televíziónál most történt változás a vezetésben, természetesen az új vezetőt majd meg
fogja kérdezni a Képviselő-testület, az éves beszámoló vagy más egyéb beszámoló keretében,
hogy mit tapasztalt, hogy milyen a Televízió helyzete és az az igény, amelyet Vattamány úr
támasztott, az nyitott kapukat dönget, valamikor erre sor fog kerülni, gondolja ebben az
évben. A kisebbségi önkormányzatok maradványösszegeiről – ez a törvény szerint jár,
jogutódként a választás utáni következő kisebbségi önkormányzat viszi át, ezzel nem tudnak
mit kezdeni, ez a kisebbségi önkormányzatok pénze tehát ez teljesen természetesen van
benne.
Kutyák vannak, kutyaürülék ebből következően szintén van. Valóban az a szerződés, amelyet
a tavalyi pályázatokon az Önkormányzat nyert a Fővárosi Önkormányzattól még mindig lóg a
levegőben – nem a saját hibájuk, hanem a Fővárosi Önkormányzatnál történt változások
miatti ügyből adódik. Azt mondja, hogyha 40 millió lenne a költségvetésben különböző
sorokban, hanem 400 millió az is kevés lenne dönteni. A kutyatulajdonosok magatartásán
múlik az, hogy egy-egy kerületben így a VII. kerületben is, mennyi kutyaürülék van az utcán
– természetesen minél több pénzt fordítanak rá, annál inkább kellene lenni látszatának, hogy



14/47

takarítják az utcákat. Az általános vélemény az, hogy valamivel tisztább a kerület és ebben
nemcsak a kutyaürülék, mint hulladék, hanem minden más egyéb utcán eldobott papír,
műanyag bármi jelenléte is számít.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját a 2006. évre
vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés elfogadására vonatkozóan.

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

210/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- A 2006. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentésről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2006. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentést elfogadja

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját a 2006. évre
vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés elfogadására vonatkozóan,

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

211/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- A 2006. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés
elfogadásával kapcsolatos feladatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzat fenntartása alá tartozó
intézmények vezetői felé fogalmazza meg a belső ellenőrzési rendszer
hatékonyságának növelésére irányuló feladaikkal összefüggő intézkedések
megtételének szükségességét.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. május 31.
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Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot az önkormányzat
folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 2006. évi működéséről szóló
beszámoló elfogadására vonatkozóan,

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

212/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 2006. évi működéséről
szóló beszámolóról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzés 2006. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 8 nem 3 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2007. (IV.27.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2006. évi költségvetése végrehajtásának elfogadásáról

A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

3. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2007.(........) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 27/2000.(XII.23.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

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

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség 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
15/2007. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegeníytésének feltételiről szóló 27/2000. (XII.23.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

4. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek alapját
képező kiemelt célok megvalósulásáról és javaslat a 2007-2009. évi stratégiai célkitűzéseire
valamint a 2007. évi kiemelt célokra
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést, a napirend felett megnyitja a vitát

dr. Kecskés Gusztáv
Annyit mondjanak el az érdeklődőknek, hogy a kerületben lévő teljesítményértékelési
rendszer ezek a Hivatal dolgozóinak a minősítésénél és javadalmazásánál is pontos
szempontokat tartalmaz ez az előterjesztés – támogatják ők is.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 3 tartózkodás.

213/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek
alapját képező kiemelt célok megvalósulásáról -
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgármesteri Hivatal 2004-2006. évi stratégiájáról és a 2006. évi
kiemelt célok teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 3 tartózkodás.

214/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- A Polgármesteri Hivatal 2007-2009. évi stratégiai célkitűzéseire vonatkozó javaslatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgármesteri Hivatal 2007-2009. évi stratégiai célkitűzéseit az
alábbiak szerint határozza meg:

I. Kommunikáció hatékonyságának növelése

1. Fel kell mérni, hogy
- melyek azok a kiemelt folyamatok (kulcsfolyamatok), amelyek a Hivatal által
nyújtott szolgáltatás minőségét alapvetően meghatározzák;
- milyen összefüggések, kapcsolódási pontok vannak a Hivatalon belüli
folyamatok között,
és a folyamatok optimalizálásával (egyszerűsítés, gyorsítás, a párhuzamosságok
kiküszöbölése, ellenőrzési pontok meghatározása stb.) elő kell segíteni a hatékony
munkavégzéshez szükséges információk gyors, szabályozott módon történő
Hivatalon belüli áramlását.

2. Megfelelő mérőszámok kidolgozásával lehetővé kell tenni a kiemelt
kommunikációs folyamatok eredményességének mérését.

3. A mérési eredményeket is figyelembe véve rendszeresen értékelni és elemezni
kell a kommunikáció hatékonyságát, és gondoskodni kell a folyamatos
fejlesztésről.

II. Szakmai színvonal további emelése

1. A képzési lehetőségek és a rendelkezésre álló költségvetési erőforrások
figyelembe vételével meg kell teremteni a munkatársak részéről felmerülő képzési
igények, valamint a vezetés által szükségesnek tartott képzési szükségletek
összhangját.

2. Növelni kell a stratégiai célok megvalósítását elősegítő hivatali humánerőforrást
igénybe vevő belső képzések számát.

3. A képzési tervek összeállítása során a személyi kompetenciák teljes körű
fejlesztése érdekében nagyobb hangsúlyt kell helyezni a gyakorlatorientált,
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tréning jellegű képzésekre, az ügyfelekkel történő kommunikáció és a
hivatástudat javítása, valamint a korszerű közigazgatási szemléletmód kialakítása
érdekében.

4. A szakmai tartalmú képzések keretében biztosítani kell az ágazaton belüli
specifikumok elsajátítására irányuló továbbképzéseken történő részvétel
lehetőségét.

5. A belső felülvizsgálati rendszer tematikájában nagyobb teret kell adni a
törvényességnek, a szakmai elvárásoknak való megfelelés ellenőrzésének.

6. A közigazgatási tevékenység fejlesztése céljából javítani kell, illetve szorosabbra
kell fogni a szektoron belüli partnerekkel az együttműködést, lehetőséget
teremtve ezzel a mások által már alkalmazott és eredményes gyakorlatok
megismerésére, átvételére (benchmarking).

III. Elektronikus szolgáltatás 3. szintjének elérése

1. A jogszabályban meghatározott elektronikus szolgáltatás 1. és 2. szintjén nyújtott
szolgáltatást szélesíteni kell, bővíteni kell a hozzáférhető információk körét, az
elektronikus letöltés lehetőségét minden - ügyfél által kitöltendő - nyomtatványra
ki kell terjeszteni.

2. Szabályozni kell az elektronikusan érkező beadványok iratkezelésének feltételeit,
a Hivatalon belüli elektronikus iratkezelési folyamatot.

3. Belső szabályozás útján is prioritást kell adni a Hivatalon belüli elektronikus
kommunikációnak és nyilvántartásoknak, a papír felhasználás egyidejű és
mérhető csökkentése mellett.

4. Teljes körben ki kell használni a képviselő-testületi munkát segítő
számítástechnikai rendszerben lévő lehetőségeket.

5. Valamennyi bevonható ügytípus esetében meg kell kezdeni a jogszabályban
meghatározott elektronikus szolgáltatás 3. szintjének megfelelő ügyintézést.

6. Fel kell készülni a jogszabályban meghatározott elektronikus szolgáltatás 4. szintű
alkalmazására, a kétirányú - az adott ügy vonatkozásában - teljes körű on-line
ügyintézési folyamat megvalósítására.

Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2009. március 31.

A Polgármesteri Hivatal 2007-2009. évi stratégiai célkitűzéseire vonatkozó javaslat a
jegyzőkönyv 4. számú melléklete

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 3 tartózkodás.

215/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- A Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiemelt céljaira vonatkozó javaslatról -
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiemelt céljait az alábbiak szerint
határozza meg:

1. Meg kell teremteni az elektronikusan érkező beadványok iratkezelésének
feltételeit, szabályozni kell a Hivatalon belüli elektronikus iratkezelési
folyamatot.

2. Objektíven mérhető módon nagyobb hangsúlyt kell adni az elektronikus
megoldásoknak a külső és belső kommunikáció területén.

3. Növelni kell a képviselő-testületi munkát segítő számítástechnikai rendszer
kihasználtságát, az adatbázisok feltöltésével és az alkalmazás bizottságokra
történő kiterjesztésével.

4. Mérhetően növelni kell a hivatali humánerőforrást igénybe vevő - a stratégiai
célok megvalósítását elősegítő - belső képzések számát, hatékonyságát.

5. A hivatali kommunikáció hatékonyságának növelése érdekében szakértő
bevonásával
- fel kell mérni, és elemezni kell a meglévő kommunikációs környezetet, az
erőforrásokat valamint a lehetőségeket,
- meg kell határozni azokat a módszereket, fejlesztési irányokat, és
részterületeket, amelyek megvalósításával a stratégiai célkitűzések
megvalósíthatók.

6. A Hivatal által ellátott feladatok teljes körében ki kell használni a pályázati
lehetőségeket.

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

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. február 28.

A Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiemelt céljaira vonatkozó javaslat a jegyzőkönyv 5.
számú javaslata

5. napirendi pont:
Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
vagyonkimutatása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.
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Gergely József
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

dr. Kecskés Gusztáv
Volt már egy ilyen jellegű előterjesztés a Testület előtt, akkor kicsit bővebb volt a melléklete.
Az az érzése, hogy az az egy oldal amelyet a képviselőknek a számítógépen a program
felhoz, egy kicsit rövidre sikerült. Nyilvánvalóan ez tartalmaz egy mögöttes kimutatást,
amelyet szintén jó lett volna csatolni az anyaghoz – ez lenne az észrevétele, tudja, hogy
megnézhetik de …

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 3 nem 6 tartózkodás.

216/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
vagyonkimutatásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan-vagyon 2006.december 31-i
nappal készített vagyonkimutatását elfogadja.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
vagyonkimutatása a jegyzőkönyv 6. számú melléklete

6. napirendi pont:
Erzsébetvárosban 2007. október 1-2008. május 15. közötti időszakban történő hajléktalan
szállás működtetése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester és Koromzay Annamária alpolgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek Hunvald György polgármester úrnak szóbeli kiegészítésre.

Hunvald György
A hajléktalan szállót működtető egyház részéről jelen van Dulai Roland, arra kéri a
Testületet, hogyha igényli a vita végén két percben engedjék neki, hogy az esetleges
kérdésekre hozzászólhasson – ezt ügyrendi javaslatnak szánta.

Gergely József
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Szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 1 tartózkodás.

217/2007. (IV. 20.) számú határozat:
Ügyrendi indítványról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Hunvald György polgármester ügyrendi indítványát, mely
szerint az Erzsébetvárosban 2007. október 1-2008. május 15. közötti időszakban
történő hajléktalan szállás működtetéséről szóló napirendi pont vitájának lezárása
után Dulai Roland a Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház képviselője két
percben szót kapjon.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

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

Gerenday Ágnes
Ennek kapcsán szeretné elmondani, talán a nyilvánosságot is felhasználva, hogy ez a saját
körzetében sajnos egy akkut probléma. Problémás azért is, mert a körzet határa a Rákóczi út,
ahol kérdéses, hogy a házhoz tartozik-e az árkád rész, elméletileg igen, tulajdonlapilag egy
fővárosi útvonal. Saját maga körülbelül másfél napot telefonálgatott, hogy mit is lehetne
csinálni az ügy érdekében mert nincs megoldás. A végső az volt, hogy a fővárosi illetékes azt
válaszolta, hogy mivel Demszky Gábor nem hozott 1990-től egy olyan rendeletet, amivel
meg lehetne ezt oldani ezért nincs megoldás. Alapvetően lehet egy olyan megoldás, hogy
kimennek, takarítanak, amely pénzbe kerül, nem tudják mikor – a következő nap ugyanez.
Emberek nem kötelezhetőek arra, hogy bemenjenek a menhelyre. Megpróbál ezekkel az
emberekkel, hogyha olyan állapotba vannak szót váltani. Megérdeklődte azt, is hogy
tüdőszűrésen részt vehetnek, bemehetnek a Kazinczy utca a Képviselő-testület által most
szavazásra kerülő intézménybe – tehát annak a támogatását szavazzák meg, hogy továbbra is
nyitva maradjon -, de nem hajlandók, mert kutyájuk van, ő már ilyen körülmények között él.
Azt szeretné egyrészt mondani, hogy a Menhely Alapítvány az aki felhívható és adható
valamilyen segítség általuk, de ez nem azt jelenti, hogy ők onnan el fognak menni – hol ide
mennek, hol oda mennek. Nem jó az sem, hogy a Péterfy Sándor utcai Rendelőintézet
kapujába költöznek be és reggel borzasztó körülmények vannak.
Szeretné felhívni megint – ahogy szokta megszólítani – Molnár Istvánt a fővárosban és
immár most Polgármester urat is, aki a Főváros Testületben bent van, hogy próbálják
valamilyen módon ezt javasolni, hogy megoldódjék városra vonatkoztatva, hogy ne okozzon
ilyen gondot, mert valami rendelet kéne ehhez, hogy őket valamilyen módon emberi
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körülmények közé lehessen vinni és talán ott szociálisan felkészíteni a jövendő normalizált
életükre.

dr. Kecskés Gusztáv
A Keresztény Demokrata Frakcióban, nem éles vita, de egy hosszas gondolkodás volt, mert
pro-kontra meg lehet nézni ezeket az érveket, de amikor egy hajléktalan szállóról, vagy a
hajléktalan kérdésről van szó, annak idején emlékszenek, hogy a Főváros jóvoltából az
Erzsébet körút közelében milyen hajléktalan invázió történt, és amikor a kerület nem tudja
értékesíteni vagy bérbe adni ezeket az ingatlanokat, a Körúton nagyszerű szállodák épülnek,
akkor ezt mindezt ellenpontozza az a nagyvárosi jelenség, hogy hajléktalanok kéregetnek és
jellemzően azért mert a szállásuk is a közelben van. Itt vannak ők VII. kerületi képviselők,
akik olyan emberek problémáját és itt jön az emberbaráti szeretet ami miatt oda kell figyelni,
tehát nem tudják kihúzni magukat a jelenség alól, akik lehet, hogy soha nem voltak
Erzsébetvárosiak, még amikor volt lakásuk akkor sem ide voltak bejelentve, ellenben
Erzsébetváros utcáin tengetik az életüket. Hogyha erre esetleg alkalmasabbnak tűnik a
Murányi utca, akkor már most szeretné felhívni a Képviselő-testületnek azon felelősségét,
hogy az ott élő emberekkel szemben hogyha nem sikerül megfelelő mederben tartani a
hajléktalanok kiszolgálását, hiszen itt egy szolgáltatást nyújt önkéntesen vállalva a kerület,
amivel teljesen egyetért, amit Gerenday Ágnes mondott, hogy a Főváros feladata, tehát nekik
a Fővárost kellene presszionálni arra, hogy oldja meg ezt a problémát és nem pedig a VII.
kerület próbálja a gyorsan átutazó pár villamos megálló közé szorított, zsúfolt kerület
megoldani ezt a kérdést. Az biztos, hogy ahol hajléktalan problémát elkezdtek kezelni
intézményileg, ott a helyben lakó választópolgárok, akinek felelősséggel tartozunk szintén,
nem emberbarátilag, hanem választójogilag, az ő életük nehezebb lesz. Tehát tessék elkezdeni
gondolkozni, hogy a Murányi utca környékén hogyan lehet ezt a fajta nagyvárosi jelenséget
pozitív irányba kompenzálni.

dr. Bolesza Emőke
Egyetért az előtte szólókkal és azt hiszi, hogy az a legnagyobb probléma, hogy a saját
körzetét érinti – illetve legalábbis mindenki úgy érzi, hogy talán őt érinti leginkább ez a gond.
A saját körzetében van a Menhely Alapítvány, ahol csak nappali melegedő van, a Menhely
Alapítvány igyekszik is közreműködni, saját maga tíz éve küzd, mindenkihez írtak a
lakókkal. Az Alapítvány igyekszik közreműködni abban, hogy amíg ott vannak, az
Alapítvány közvetlen közelében rendet tartanak, csak onnan 3-kor kidobják őket, és oda
költöznek a környező üzletportálokba, a lakások kapujába – a Zeneakadémiára, a színházakba
mennek az emberek – és pont ott a Körút mellett valami rettenetes körülményeket tartanak
fenn. Azt nem lehet elvárni, de vannak olyan házfelügyelők, akik elslagozzák a
szerencsétleneket, de ez sem megoldás. Valamit ki kellene erre a problémára találni és pláne
úgy nem, hogy ott a város szívében a Körút mellett legyen egy ilyen invázió.

Gergely József
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.
Kérdezi a Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház képviselőjét, hogy kíván-e válaszolni.

Dulai Roland
Valóban igazuk van abban, hogy ez egy égető probléma a kerületben, de nemcsak a
kerületben, hanem a Fővárosban is. Azt gondolja, hogyha az előző évek tapasztalataiból
kiindulva az ellátási területük körülbelül 120-130 százalékos, és ezek az intézményes
elhelyezések nincsenek a kerületben, vagy bármely fővárosi intézményben, akkor még többen
vannak az utcán. Azt gondolja, hogy jelen pillanatban valóban nem az megoldás, hogy egy
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egységes struktúrát kellene kialakítani a hajléktalan ellátás komplexszitására, de jelen
pillanatban a helyzet az, hogy csak az az egyetlen egy megoldás, hogy intézményes kereteken
belül tartsák a klienseket, hiszen hogyha napi szinten benntartanak 80-90 akár 100 embert is
egy 100 férőhelyes szállón – mert annyian vannak bent -, azok nem az utcán vannak.

Mindenki tegye oda ahova szeretné, és tegye ahova nem szeretné és no coment innentől
kezdve.
A másik lehetőség pedig azt gondolja, hogy az előző év tapasztalatából kiindulva, hogy ők
70-80 emberből körülbelül 13-14-15 embernek tudtak tartósan munkát adni és képezték
ezeket az embereket, tehát hogy a legnagyobb problémát abban látja, hogy képzésbe kell
helyezni a klienseket, lakhatási programot kell számukra adni és munkahelyet kell teremteni.
Ezeket csak úgy tudják megoldani, hogyha valóban behozzák az Intézménybe őket és ezt
követően kigondozzák őket, de ahhoz hogy behozzák az Intézménybe, ahhoz viszont kell
intézmény.

Gergely József
Az előterjesztésnek Hunvald György polgármester úr és Koromzay Annamária
alpolgármester asszony az előterjesztői, akik mind a ketten kívánnak válaszadásként szólni.

Koromzay Annamária
Tulajdonképpen mindenkivel egyetért, de szeretné elmondani azt, hogy ezt a melegedőt
illetve éjszaki menhelyet arra a célra hozták létre, hogy megkíméljék ezeket az embereket a
fagyhaláltól. Minden télen többen haltak meg és fagytak meg az utcán. Ezt tulajdonképpen a
téli időszakra szánták. Valóban a VII. kerület önmaga nem tud hajléktalan szállót üzemeltetni,
ennek volnának elképzeléseiben is ötletek és megoldások és valóban itt elsősorban
egészségügyi problémákat kellene figyelembe venni, tehát ideggondozó, satöbbi, mert ezek
az emberek az utcán való együttéléssel nem kívánnak bemenni a Menhely Alapítványba.
Félnek egymástól, ebben valószínűleg idegállapot is szerepet játszik. Úgyhogy úgy gondolja,
hogy a VII. kerület azzal, hogy a téli fagyhalál ellen létrehozza ezeket az intézményeket a
saját keretein belül megpróbál segíteni.

Hunvald György
Annyival szeretné kiegészíteni – emlékeztetve a Képviselő-testület új tagjait, akik a korábbi
években nem voltak a Testület tagjai -, hogy ez már a harmadik olyan év, harmadik tél,
amikor arról döntenek, hogy az Önkormányzat egy üres épületét éjszákra megnyitja a
hajléktalanoknak. Ez egy kiváló kezdeményezés, az elmúlt évek tapasztalati nagyon jók
voltak. Most azért döntenek a Murányi utca 5. mint új helyszínről, mert a korábbi helyszín a
Kazinczy utca 41. értékesítésre kerül. Eleve olyan a szerződésük a Myrai Szent Miklós
Egyházzal, hogy minden évben változhat a helyszín – két évig ugyanazon a helyszínen volt,
most egy új helyszínen nyitnak meg egy ilyen hajléktalan szállót. A szálló működésével
kapcsolatban nem érkezett semmilyen komoly panasz. Nem gondolja, hogy a Murányi utca –
amelynek közelében saját maga is lakik -, más lenne mint például a Kazinczy utcai helyszín,
és ezáltal egyébként pont közelebb kerül a Képviselő asszony körzetéhez ez a szálló. Itt nem
egyszerűen arra fogtak kezet a Myrai Szent Miklós Egyházzal, hogy üzemeltessen egy
szállót, hanem olyan szociális munkát is lásson el, amely alapján a kerületben lévő
hajléktalanokat beviszi ebbe a szállóba éjszakára. Emellett nagyon pozitív az a tapasztalat,
amelyet kiemelt az Egyház képviselője, hogy bizony itt továbbképzéseket tartanak és ezáltal
próbálják visszavezetni a társadalomba az embereket, tehát munkára készítik fel őket, esetleg
új szakmát próbálnak adni nekik – ez egy nagyon-nagyon dicséretes cselekedet.
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Gergely József
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

218/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Erzsébetvárosban 2007. október 1-2008. május 15. közötti időszakban történő
hajléktalan szállás működtetéséről -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. 2007. október 1-jétől 2008. május 15-éig a VII. kerület Murányi utca 5. szám
alatti épületben átmeneti éjszakai szálláshelyet biztosít a kerületben
tartózkodó hajléktalanok számára.
Az Önkormányzat az épületrészt ingyenesen adja át a fenti időszakra,
valamint a közüzemi költségeket az Önkormányzat vállalja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Myrai Szent Miklós Keresztény
Egyházzal a hajléktalanok éjszakai szállását biztosító megállapodást kösse
meg.

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

3. felkéri a polgármestert, hogy az Erzsébetváros illetékességi területén
tartózkodó hajléktalanok éjszakai elszállásolásának biztosítása érdekében, a
rendkívüli téli időszakra tekintettel, a Myrai Szent Miklós Keresztény
Egyházzal való együttműködés, valamint a szükséges szálláshelyek
tartózkodásra alkalmassá tétele érdekében gondoskodjon a szükséges fedezet
biztosításáról.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: folyamatos

A Myrai Szent Miklós Keresztény Egyházzal a hajléktalanok éjszakai szállását biztosító
megállapodás a jegyzőkönyv 8. számú melléklete

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

7. napirendi pont:
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A Budapest VII. Kürt u. 6. és Nyár u. 20. szám alatti ingatlanok Önkormányzat részére
történő tulajdonba adása iránti igény
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Jelzi, hogy a következető Testületi ülésen egy hasonló napirendet fog előterjeszteni a
Damjanich utca 4. esetében, amikor az Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattól kívánja
megszerezni ennek az üres ingatlannak a tulajdonjogát.

Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

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

Az előterjesztéshez módosító 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.

219/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- A Budapest VII. Kürt utca 6. és Nyár utca 20. szám alatti ingatlanok Önkormányzat
részére történő tulajdonba adása iránti igényről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Budapest VII.
kerületi, jelenleg a BRFK kezelésében lévő 34073 hrsz-ú, Kürt utca 6. szám alatti
udvar és irodaház megnevezésű 517 m2 telek és 1.410 m2 felépítmény területű,
valamint a NKÖM kezelésében lévő 34459/2/A/18 hrsz-ú, Nyár utca 20. szám
alatti parkolóház megjelölésű, 1.045 m2 telek és 8.135 m2 felépítmény területű
ingatlanokkal kapcsolatban úgy dönt, hogy kéri a megjelölt ingatlanok
térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását a Kincstári Vagyoni
Igazgatóságtól.
Felkéri a Polgármestert, hogy terjessze elő a KVI-nél az ingatlanok térítésmentes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kérelmet, valamint gondoskodjon a
tulajdonba adási kérelem 58/2005. (IV.4.) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdésében
meghatározott mellékleteiről, valamint az önkormányzat nevében tegye meg az
ugyanitt meghatározott nyilatkozatokat.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. május 31.



26/47

8. napirendi pont:
Közoktatási megállapodások elfogadása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

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

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság egyhangúlag tárgyalásra és elfogadásra javasolja
az előterjesztést a Testületnek.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 3 tartózkodás.

220/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Közoktatási megállapodás elfogadásáról Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvánnyal 2007/2008. tanévre
közoktatási megállapodást köt;

2. felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvánnyal 2007/2008. tanévre kötött közoktatási
megállapodás a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.

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

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

221/2007. (IV. 20.) számú határozat:
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- Közoktatási megállapodás elfogadásáról ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar

-

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karral közoktatási

megállapodást köt a 2007/2008-as tanévre,
2. felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karral 2007/2008. tanévre kötött
közoktatási megállapodás a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.

9. napirendi pont:
Közművelődési megállapodások kötése
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

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

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság valamennyi közművelődési megállapodás
megkötését a Képviselő-testület számára javasolja.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 1 nem 0 tartózkodás.

222/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Közművelődési megállapodás kötéséről Bihari János Kulturális Egyesület -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. a Bihari János Kulturális Egyesülettel 2007. naptári évre vonatkozó

közművelődési megállapodást elfogadja
2. felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Bihari János Kulturális Egyesülettel 2007. naptári évre vonatkozó közművelődési
megállapodás a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.
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Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 1 tartózkodás.

223/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Közművelődési megállapodás kötéséről Astoria Színházi Egyesület -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. az Astoria Színházi Egyesülettel 2007. naptári évre vonatkozó
közművelődési megállapodást elfogadja,
2. felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Astoria Színházi Egyesülettel 2007. naptári évre vonatkozó közművelődési megállapodás
a jegyzőkönyv 12. számú melléklete

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

224/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Közművelődési megállapodás kötéséről Madách Színház -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. az Madách Színházzal 2007. naptári évre vonatkozó közművelődési

megállapodást elfogadja,
2. felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Madách Színházzal 2007. naptári évre vonatkozó közművelődési megállapodás a
jegyzőkönyv 13. számú melléklete

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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225/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Közművelődési megállapodás kötéséről Spinoza Ház -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. a Spinoza Házzal 2007. naptári évre vonatkozó közművelődési

megállapodást elfogadja,
2. felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Spinoza Házzal 2007. naptári évre vonatkozó közművelődési megállapodás a jegyzőkönyv
14. 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 20 igen 0 nem 2 tartózkodás.

226/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Közművelődési megállapodás kötéséről Godot-Kávézó és Galéria -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. a Godot-Kávézó és Galériával 2007. naptári évre vonatkozó közművelődési

megállapodást elfogadja,
2. felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Godot-Kávézó és Galériával 2007. naptári évre vonatkozó közművelődési megállapodás a
jegyzőkönyv 15. számú melléklete

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

227/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Közművelődési megállapodás kötéséről Fészek Művészklub -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. a Fészek Művészklubbal 2007. naptári évre vonatkozó közművelődési

megállapodást elfogadja,
2. felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Fészek Művészklubbal 2007. naptári évre vonatkozó közművelődési megállapodás a
jegyzőkönyv 16. számú melléklete
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Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 7. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 4 tartózkodás.

228/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Közművelődési megállapodás kötéséről Mozdulat Művészeti Stúdió -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. a Mozdulat Művészeti Stúdióval 2007. naptári évre vonatkozó

közművelődési megállapodást elfogadja,
2. felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Mozdulat Művészeti Stúdióval 2007. naptári évre vonatkozó közművelődési megállapodás
a jegyzőkönyv 17. számú melléklete

10. napirendi pont:
Nevelési Tanácsadó jelenlegi igazgatójának magasabb vezetői beosztásának megszűnése,
vezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Devosa Gábor
Kardos úr jelezte, hogy mivel már nyugdíjas korban van, szeretné ezt a munkát befejezni és
családjára koncentrálni. Arra kérte az Igazgató urat, hogy tegye egyszerűbbé számukra ezt az
időszakot és vállalja azt, hogy december 31-ig posztján marad, mivel ha most kiírják a
pályázatot, akkor abból körülbelül novemberben lesz értékelhető pályamunka – és így ezt az
átmenti időszakot még Kardos úr felvállalta és folytatja. Kardos úr azért nincs jelen most,
mert dolgozik, tehát az Ő munkáját majd az új kinevezéskor fogják megköszönni.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

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

prof. Dr. Hahn György
Szeretné az oktatásért felelős Alpolgármester úr figyelmét, hogy amikor az új vezető
kiválasztása történik akkor vegye figyelembe azt, hogy Magyarországon 1939-től általános
titkos választójog van – tehát nehogy olyan nyílt szavazás legyen, mint amilyen az Akácos
udvari óvodánál volt.
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Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. határozati javaslatát.

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

229/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Nevelési Tanácsadó jelenlegi igazgatójának magasabb vezetői beosztásának

megszűnéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. Dr. Kardos Ferencet a Nevelési Tanácsadó igazgatóját az utolsó
közalkalmazotti jogviszonyban töltött napján jutalom címen 6 havi
illetményének megfelelő összegben részesíti,

2. felkéri a polgármestert, kössön megállapodást Dr. Kardos Ferenccel
közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő (2007.

december 31. napjával) megszűnéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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

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

230/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Nevelési Tanácsadó vezetői pályázat kiírásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. a mellékletben foglaltak alapján pályázatot ír ki a Nevelési Tanácsadó
magasabb vezetői igazgatói állás betöltésére,

2. felkéri a polgármestert az Oktatási Közlönyben való pályázati felhívás
megjelentetésével kapcsolatosan, tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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Hunvald György
A következő napirendi pont előterjesztője saját maga, ezért átadja az ülés vezetésének jogát
Gergely József alpolgármester úrnak.

11. napirendi pont:
Tájékoztató az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet 2006. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

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

Bán Imre
Csak azért szólalna meg, mert két információt szeretne megosztani a Képviselő-testülettel és
Erzsébetváros lakosságával.
Az egyik Gerenday Ágnes hozzászólására vonatkozó reagálás, hogy mennyit költenek a
köztisztaságra, amit már a Polgármester úr is említett az előbb. A Közterület-felügyelet ez
irányú tevékenységét a tegnapi bizottsági ülésen is megbeszélték. A Közterület-felügyelet
fokozottabban figyel még inkább az állattartási rendelettel kapcsolatos kötelezettségek
végrehajtására.
A másik, hogy egy speciális akciót – hagyományteremtő akciót – csináltak április 12-én
Erzsébetvárosban, ami azt jelentette, hogy a Közterület-felügyelet a hagyományos feladatai
elvégzése mellett kifejezetten az ebrendelet betartásával kapcsolatosan fokozta az ellenőrzési
tevékenységét. Nagyon pozitív eredményekről lehet számot adni – egyetlen egy példát
mondana, hogy a megvizsgált ebek közül, mindössze kettő volt az amelybe például kutyachip
nem került beültetésre. Ebből az egyik azért, mert már állatorvosilag nem volt indokolt, mert
annyira idős volt a kutya, a másik pedig egy VI. kerületi lakos volt. Tehát a megvizsgált ebek
100 százalékánál találhatták meg a chippeket. Természetesen az intézkedések azok kiterjedtek
egyéb rendelkezésre is tehát póráz, szájkosár használata. Még egyszer hangsúlyozza
hagyományteremtő dologról van szó, tehát ez minden hónapban meg fog történni és
előzetesen és utólagosan is tájékoztatni fogják a lakosságot, úgyhogy ez egy nagyon pozitív
akció.

Fedrid Gábor
Nagyon örül ennek a beszámolónak és azt mind a saját maga, mint pedig a
választókörzetében élő lakók nevében szeretné megjegyezni, hogy az utcán nem található,
vagy legalábbis nem találkoznak a közterület-felügyelőkkel. Ez a probléma felmerül, nem
akar kutyakérdést csinálni belőle, de ha a táblázatot nézi, akkor ebből erősen lehetne
kutyakérdés is – nulla forint bevétel volt az intézkedésből. A hirdetményekből kapcsolatban
hogy jött ki a 105 ezer forint azt nem tudja, de úgy látja, hogy a közterület-felügyelőknek
többet kellene az utcán menniük, nem a büntetést mondja, hanem a jelenlétükkel
megakadályozni azokat a cselekményeket, amik szabálysértések lehetnének és volnának.
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Több van ilyen a körzetében, amit jelzett Jegyző asszony felé is, a rendőrség felé, ha szabad
azt a rossz kifejezést használnia a kutya nem megy arra felé, akkor amikor ezek a
cselekmények bekövetkeznek.
Úgyhogy az a kérése, hogy erre jobban figyeljenek oda.

Koromzay Annamária
Teljesen más jelenségre szeretné a Közterület-felügyelet figyelmét felhívni, mint a kutya, az
illegális lomokra, a kerületben például a Cserhát utca környékén naponta található illegális
lomlerakás, de ez a belváros különböző területein Madách tér környékén és a mellékutcákban
is eléggé gyakori. Nem tudja, hogy ezeknek az összeszedésére az Önkormányzat mennyi
összeget tart. Úgy gondolja, hogy a VII. kerületben működik a térfigyelő-kamera, tehát
látható, hogy ezeken a területeken kik és mikor helyezik le ezeket a lomokat – tehát úgy
gondolja, hogy büntethetők lennének. Szeretné, hogyha ezzel a Közterület-felügyelet többen
foglalkozna, mivel nem teszi, ezért még nem biztos – még eldönti – hogy ezt az előterjesztést
elfogadja-e.

Ádler György
Elolvasta ezt a részletes előterjesztést, amivel ilyen részletességgel még nem találkoztak az
elmúlt években. Képviselőtársa előtte elmondta a körzetében ezt a Cserhát utcai problémát és
egyáltalán a Közterület-felügyelet napi jelenlétét saját maga is hiányolja.
Szeretné felkérni tisztelettel az Igazgató urat, hogy rövidesen – időpontot nem mer mondani -,
a Garay átadása után kér majd egy fokozottabb felügyeletet, hiszen jobban meg kell majd
védeni ezt a területet is. Naponta találkozik saját maga is az utcai italozókkal, az utcai
szemetelőkkel és egyáltalán ezekkel a negatív behatásokkal – tehát szeretné, hogyha
megóvnák majd a létrehozandó új területüket is.

Gerenday Ágnes
Szegény Közrendvédelmi Bizottság ülését megszállta az utóbbi két alkalommal és ott
megfogalmazta azt, hogy sok bába közt elvész a gyerek néha. Úgy tűnik, hogy erre ők is
rájöttek, tehát bizonyos együttműködés alakul most, hogy tényleg szorosabban tudják ezeket
a problémákat megoldva ellenőrizni. Egyrészt az építések kapcsán való ellenőrzésre egy
nagyon hatásos megállapodás született – szeretné ezt elmondani, mert nincs talán alkalmuk és
ezt jó volna, hogyha tudná a lakosok is -, hogy miután nem tudják hogy hol van és mi az amit
be kell tartatni esetleg rendszeres kapnak tájékoztatást a Műszaki Irodáról, hol vannak az
építkezések és mi ott a tisztasággal és egyébbel kapcsolatos betartatásnak a feltétele.
A másik az, hogy építő javaslata az volna képviselőtársai felé, akik a körzeteiket jobban
ismerik, hogy véleménye szerint biztos szívesen fogadják ők is, hogy oda küldenének
bizonyos ilyen ominózus helyeket – saját maga is tudja a Rózsák tere sarkát, a másik a
Cserhát a harmadik bármi. Ezeket tehát határozzák meg, ugyanis a kameráknak amennyiben
működnek van egy működési technológiájuk, tehát nem állandóan figyelnek valamit, hanem
a kamerák forognak és a képernyőkön nem látszik az összes történés. Tehát hogyha felhívják
arra a figyelmet, hogy adott helyeken vannak problémák, akkor megkérhetik azt hogy az
gyakortább figyeljék – és így fognak tulajdonképpen segíteni, mert annyi emberük nyílván
nincs, ezt be kell látniuk, hogy minden egyes problémás helyre embereket állítsanak. Tehát
segítsék valamennyire és akkor biztos, hogy hatásosabb lesz a munka.

dr. Kecskés Gusztáv
Sokan szokták észrevételezni, hogy van amikor a költségvetéshez nincs annyi hozzászóló
mint egy ilyen témakörhöz, most a Közterület-felügyelet témája valóban nagyon fontos – bár
a költségvetés is -, itt ugye mindenki szakértő. Azt szeretné elmondani a napirendi pont
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kapcsán, hogy Gerenday Ágneshez hasonló, bár képviselőként nem tagja ennek a
bizottságnak már, de gyakran saját maga is ellátogat az ülésekre. Van most itt egy jelentés, de
sokkal életszerűbb az a kapcsolat, ami ott kialakult a Közterület-felügyelettel. Tehát úgy látja,
hogy a Közterület-felügyelet munkája hónapról-hónapra, féléves mérhetésekkel javul. Ez
nem a Bizottság dicsérete egyébként, hanem a Bizottság azon tagjainak és oda ellátogató
vendégeknek, akik életben tartják ezeket az ügyeket, és folyamatosan olyan kérdéseket
tesznek fel, amiért ezek amikor napirendre kerülnek, de ugyanígy elhangzott a kamera vagy a
kutyakérdés is meg általában a Közterület-felügyelet, akkor ez mindig egy kicsit lendít a
dolgokon, és úgy látja, hogy ezen a területen van egy ilyen pozitív fejlődés.

dr. Kispál Tibor
Ne csodálkozzanak azon, hogyha ennél a napirendi pontnál van néhány hozzászólás,
egyszerűen azért mert talán emlékszenek rá, amikor különböző felméréseket végeznek a
kerületben akkor azért a lakók mégis csak a prioritási lista első három pontjaként emlegetik a
környezetük élhetőbbé tételét, illetve a köztisztaságot és a közbiztonságot. Sok minden olyan
dolog elhangzott, amit saját maga is szeretett volna elmondani – fogadóóráján viszont még
egy dolgot sokan jeleznek és ezzel minden tavasszal meg is szokott küzdeni. Nevezetesen az,
hogyha elvárnák az utcán sétálóktól, hogy a szemetet az oda való helyre tegyék be, akkor
meg kellene találni az oda való helyet, azt gondolja, hogy ebben a Közterület-felügyelet is
ebben hatékonyan tudna segíteni, hogy azokat az állampolgárokat kiszűrni, akik tönkreteszik,
felgyújtják vagy éppen ellopják az utcán lévő szemetes edényeket. Ezt minden évben ki kell
cseréltetni a körzetében, és igen sok pénzt fordítanak arra, amit egyébként másra is lehetne.

dr. Albert István
Eddig saját maga is tagja volt a Bizottságnak, aktívan szokott részt venni az üléseken. Ennek
során kérték a Közterület-felügyelet vezetőjét, hogy hónapra és körzetre lebontva adjon
jelentést arról, hogy melyik körzetben, melyik frekventált területeken történik több
szabálysértés vagy egyéb ilyen bűnözés. Egyik probléma, hogy véleménye szerint nincs
megfelelő szoftver, hogy mivel elég nagy esetekről van szó, ezt feldolgozni, tehát kéri, hogy
ezt a Képviselő-testület, vagy az Önkormányzat ezt tegye lehetővé, hogy ez a szoftver minél
előbb beszerzésre kerülhessen. Ezáltal napra készen sokkal gyorsabban lehetne követni, hogy
hogyan változnak ezek a szabálysértések, vagy egyéb kellemetlen cselekmények, és esetleg
amit mindig is szorgalmazott a lakosságot is jobban be lehetne vonni, hogy akkor felhívva a
figyelmet, hogy ezeken a területeken, jobban figyeljenek oda.

Gergely József
dr. Bolesza Emőke képviselő asszonynak ügyrendi javaslata van, akinek megadja a szót.

dr. Bolesza Emőke
Mielőtt még valaki gellert kapna, mert eddig is úgy gondolta, hogy már vége, javasolná, hogy
zárják le a vitát.

Gergely József
Az ügyrendi javaslatot felteszi szavazásra – megjegyezi, hogy ugyan csak egy hozzászóló van
már bejelentkezve.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 8 igen 6 nem 7 tartózkodás.
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231/2007. (IV. 20.) számú határozat:
Ügyrendi indítványról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el dr. Bolesza Emőke képviselő asszony ügyrendi
indítványát mely szerint az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet 2006. évi
tevékenységéről szóló tájékoztató felett zárják le a napirendi vitát.

Devosa Gábor
Annyit kérne a Bizottságtól, hogy a Dohány utca teljes szakaszában ez után a remek
kivitelezésű munka után legyenek kedvesek visszapótoltatni a szemetes kukákat, mert azok
sajnos nem kerültek vissza.

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

Hunvald György
Csinált egy gyors osztást a 16 közterületi járőr 9.500 valamennyi ügyben intézkedett az
elmúlt évben, ez ugyan kevesebb mint az előző évi, mert ott 15 ezer felett volt, de így is 38
ügyet jelent ez durván naponta.
Itt mindig vita van a kutyaürülék és a többi, fél hogy a vitában felmerül az hogy valaki találja
már ki a kutyabilincset, ami az engedély nélkül ürítő kutyát azonnal lebilincselhetővé teszi –
szerencsére nem volt.
Tulajdonképpen ezek a szabálysértések általában akkor következnek, amikor közterület-
felügyelők már nincsenek az utcákon, hiszen egy normális gazda ugyan háromszor leviszi a
kutyáját – saját magának is volt kutyája -, de a gyakorlat az, hogy reggel 6-8 között munkába
indulás előtt és illetve este 5 és valamikor 10 között szokták levinni a kutyákat, amikor már
nincs közterület-felügyelet az utcán. Hogy miért nincs? Mert ez pénzbe kerül, az egy újabb
műszakot jelent, ha több közterület-felügyelőt szeretnének látni az utcán, akkor valószínűleg
emelni kellene a közterület-felügyelet létszámát, amely szintén költségvetési kérdés. Ennél a
résznél mindig elakadnak, mindenki elakad.
A munkájukkal természetesen saját maga sem teljesen maradéktalanul elégedett, de ezt majd
a következő időszakban meg is fogja vitatni a Közterület-felügyelet vezetőjével, hogy hogyan
lehetne előre lépni és a következőben egy még eredményesebb évről beszámolni. Azt
gondolja, hogy a Felügyelet munkája folyamatosan javul, egyrészt a technikai feltételek most
már rendelkezésükre állnak, a Közterület-felügyelet munkatársai folyamatos képzésben
vesznek részt, és azt hiszi, hogy amennyiben lehetőséget adnak nekik pénzügyi tekintetben a
továbbfejlődésre, akkor ezzel élni fognak. Úgyhogy egy bizonyos áttekintés után lehetséges,
hogy javasolni fogja a létszámemelést, azért, hogy azok a vitában felmerült problémák még
inkább tűnjenek el a kerületből.
Van egy nagyon-nagy tévedés, és hogyha valaki a táblázatokat átnézi, hogy igenis a
Közterület-felügyelet intézkedik például azokkal a kutyatartókkal szemben akiket tetten ér és
nem takarítják el a kutyaürüléket maguk után.
Arra kéri a Testületet, hogy fogadja el ezt a beszámolót.

Gergely József
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 8 tartózkodás.

232/2007. (IV. 20.) számú határozat:
-Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet 2006. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet 2006. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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

12. napirendi pont:
Beszámoló a Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság 2006. évi munkájáról és a
Környezetvédelmi Alap 2006. évi pénzügyi forgalmáról
Előterjesztő: Bán Imre a Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság természetesen tárgyalásra és elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 1 tartózkodás.

233/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság 2006. évi munkájáról szóló
beszámolóról és a Környezetvédelmi Alap 2006. évi pénzügyi forgalmáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság 2006. évi munkájáról
és a Környezetvédelmi Alap 2006. évi pénzügyi forgalmáról készített beszámolót
elfogadja.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont:
A Kerületfejlesztési Bizottság beszámolója a 2006. évi munkájáról
Előterjesztő: Fedrid Gábor a Kerületfejlesztési Bizottság elnöke

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Fedrid Gábor
A Kerületfejlesztési Bizottság természetesen tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

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

234/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- A Kerületfejlesztési Bizottság a 2006. évi munkájáról szóló beszámolóról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kerületfejlesztési Bizottság 2006. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

14. napirendi pont:
Beszámoló a Művelődési Bizottság 2006. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ripp Ágnes a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság természetesen tárgyalásra és elfogadásra javasolja
a Képviselő-testületnek.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.
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Devosa Gábor
Azt szeretné csak mondani, hogy a januártól – októberig terjedő időszakban végzett
munkával nagyon meg van elégedve, köszöni a Bizottság vezetőjének ebben az időszakban
végzett munkáját.

Hunvald György
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Bizottság vezetője a januári – októberi időszakban még
Devosa Gábor akkor még képviselő úr volt.

A napirendi pont felett lezárja a vitát.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 1 tartózkodás.

235/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Beszámoló a Művelődési Bizottság 2006. évi tevékenységéről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2006. évi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

15. napirendi pont:
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2006. évi munkájáról
Előterjesztő: Kardos Péter a Pénzügyi Bizottság elnöke

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy január és október között Lendvai Béla képviselő úr
volt a Bizottság elnöke

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság természetesen tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

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.
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Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

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

236/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2006. évi munkájáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pénzügyi Bizottság 2006. évi munkájáról készített beszámolót
elfogadja.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

16. napirendi pont:
Emberjogi tanácsnok beszámolója
Előterjesztő: Gerenday Ágnes tanácsnok

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gerenday Ágnes
Mondana egy-két gondolatot, mert képviselőtársai látják ezt a beszámolót, azonban úgy hiszi,
hogy általában az emberek fejében nincsenek helyretéve a bizonyos jogaik, tehát alapvető
emberi jogai, állampolgári jogaik, hiszen egy társadalomban élünk. Ennek kapcsán szeretne
néhány gondolatot így a nyilvánosságra hozni, hogy tisztába legyenek vele, mert ebben
keverednek és ebből az emberek néha rossz következtetéseket vonnak le. Az emberi jogok
korlátozhatatlanok és a társadalomban élő polgár számára vannak a közérdekében
korlátozható jogok. Az alapjogok gyakorlásában a jogegyenlőségnek kell érvényesülnie és itt
a személyi sérthetetlenségtől a szólás- és a sajtószabadságig a lelkiismeret- és
vallásszabadsági egyesülésért gyülekezési jog mind hozzátartozik. Ezek a mai napokban is
problémás dolgok, nagyon sok vita folyik erről – tehát ezért szeretné ha ezzel tisztában
lennének.
Vannak tehát olyan jogaik, amik az állam gazdasági teljesítő képességétől függetlenek és
ehhez tartozik az is, hogy a munkához és a pihenéshez való jogot is biztosítani kell a lakosok,
polgárok számára – tehát azt hiszi, hogy aki ezt végig gondolja és végig hallgatta az ülésüket,
akkor rájön arra, hogy a képviselők amikor beszélnek akkor pontosan ezeknek a betartatásáért
ülnek itt és próbálnak bizonyos határozatokat hozni.
Az állam tevékenységében való részvételhez tartozik az, ami sokszor szintúgy keveredik a
választójog, a panaszjog, a népszavazás, a népi kezdeményezés joga és az
igazságszolgáltatásban való részvétel – éppen az ülnökök megszavazása is, ami a képviselők
feladata kerületi szinten, ide tartozik. Mindezek figyelembe vételével, ami tulajdonképpen
tananyag szerű felsorolás volt jelezné azt, hogy október már adott valamilyen feladatot,
amiben kellett cselekednie, ez az október 23-i események kapcsán előadódó probléma volt,
amelyen a VII. kerület úgy volt érintett, hogy a Péterfy Sándor utcai Kórház volt az ott
sebesülést szenvedetteknek az egyik ellátó helye – és ennek révén úgy gondolta, miután
nagyon sok téves információ került napvilágra a médiák révén, hogy tisztázni kellene ennek a
Kórháznak a szerepét, ami azt jelentette, hogy magával Péterfalvi Attila adatvédelmi biztossal
vette fel a kapcsolatot akkor, amikor tisztázandó volt, hogy egy kórház az ellátottaknak az
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adatait kiszolgáltathatja avagy nem. Merthogy a médiában megkeverednek ezek a hírek,
nyilván a médiának van egy manipulációs szerepe is, ezért szükségét tartotta annak, hogy
abban is közreműködjön, hogy ezek a hírek úgy jelenjenek meg adott helyeken, hogy az
emberek világossá lássák, hogy a Kórház nem vét ezekben az ügyekben, tehát nem szolgáltat
ki, hanem normális módon védi a betegek jogait, természetesen ha rendőrségi eljárások
vannak, akkor adatszolgáltatásra kötelezhető.
Alapvetően szeretné azt is jelezni, hogy az emberi jogokhoz, miután a felsoroltakba
beletartozott például a pihenéshez való jog is ezért tartja saját maga különösen
kötelezettségének a Közterület-felügyelettel, Kerület Őrséggel való kapcsolat fenntartását,
hiszen ők azok akik a lakók nyugalmát próbálják őrizni és valamilyen módon megvédeni.
Jelezné azt, hogy jó kezdeményezésnek tartotta az igazságszolgáltatás mellett kialakult olyan
módszert ezt a mediálást, ami tulajdonképpen elősegítené azt, hogy az amúgy is terhelt
bíróságok mentesüljenek bizonyos eljárások lefolytatása elől, és talán gyorsabbá és
kulturáltabbá válna az emberek problémáinak a megoldása és hamarabb lehetne eredményre
jutni. Adott eset kapcsában próbálta az Önkormányzatot ebbe belevonni és sajnálattal
tapasztalta, hogy ebben azonban partnerséget nem talált, tehát szeretné ezt itt is jelezni a
társainak, hogy próbáljanak ebben a konfliktuskezelő technikában valamilyen módon
hozzájárulni ahhoz, mert talán a kerület ügyeire is kellemetesebbé és gyorsabbá válna a
megoldás.
Szeretné a további munkáikban is ezeket a beszámolójában már az előzőekben ismertettek
folytatva ezért működni, tehát kéri, hogyha bárkinek, bármi ilyen jellegű problémája volna
akkor keressék.
Kéri képviselőtársai a beszámolója elfogadására.

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

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 0 nem 1 tartózkodás.

237/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Emberjogi tanácsnok beszámolójáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testület az Emberjogi tanácsnok beszámolóját elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont:
Költségvetési Tanácsnok beszámolója
Előterjesztő: Prof. dr. Hahn György tanácsnok

Hunvald György
A következő beszámoló rendhagyó, hiszen a költségvetési tanácsnoki Hahn György képviselő
úr beszámolója, aki az elmúlt 16 év eltérően új funkciót kapott tavaly októbertől.

Megállapítja, hogy nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

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

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 3 nem 2 tartózkodás.

238/2007. (IV. 20.) számú határozat:
- Költségvetési Tanácsnok beszámolójáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a költségvetési tanácsnok 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

18. napirendi pont:
Interpellációk, képviselői kérdések

Interpellációk:

prof. Dr. Hahn György interpellációja Hunvald György polgármesterhez lakbéremelés
tárgyában

Hunvald György
Megadja a szót prof. Dr. Hahn György képviselő úrnak az interpellációja benyújtójának.

prof. Dr. Hahn György
“Tisztelt Polgármester Úr!
A választókörzetemhez tartozó 27 házban még önkormányzati tulajdon áll fenn. Korábban
ezeknek a házaknak a lakói kedvezményeket kaptak, ezeket a kedvezményeket az
Önkormányzat eltörölte. Nem a 8 százalékos lakbéremelés ellen van kifogásom, hanem a
kedvezmények eltörlése miatt interpellálok.
Szeretném ha ezt a kérdést, valamikor a Képviselő-testület napirendre venné, megtárgyalná,
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hogy melyik kedvezmények adhatók és melyek nem.
Én azt gondolom, hogy azok a házak amelyek majdnem szétesnek és alá vannak támogatva
ma is mindegy hogy fával vagy vasbetonnal, de ezeknél a lakóknak kedvezményt kell
biztosítani.
Ugyanez a helyzet véleményem szerint a földszinti lakások esetében is, tudjuk, hogy a kerület
talajvizes, magas áll a talajvíz Belső-Erzsébetvárosban ugyan kevésbé, de más helyeken
inkább, tehát a talajvíz viszonyokhoz és a vízzel való problémákkal kapcsolatban is
kedvezményeket kellene biztosítani. Hasonló a helyzet azoknál az épületeknél, ahol a lakók a
különböző építési elképzelések, így a Madách-sétány meg az egyebek miatt nem kaptak
vásárolási lehetőséget. Ezt a vásárlási lehetősége ugye évtizedek óta hiába várják, ezek is
véleményem szerint úgy ahogy azt én korábban előterjesztettem a Képviselő-testület felé és
akkor elfogadták, kedvezményt kell a lakók számára biztosítani. Ezeknek az egyszeri
kedvezményeknek az elvonása sok esetben 100 illetve 400 százalékos lakbéremelést is
eredményezett, amely jóval meghaladja a kerületben átlagos közös költségek vonatkozását.
Én a magam részéről csak jelezni kívánom, hogy ahol én társasházban lakom, ott 140.- forint
a közös költség, a most privatizálásra került Kisdiófa utca 3-ban viszont a lakók lakbére 259.-
forint – ezt indokolatlannak tartom. “

Hunvald György
“Tisztelt Képviselő Úr!
A Polgármester akkor függesztheti fel a bizottság részönkormányzat testületi döntésének
végrehajtását, hogyha az ellentétes a Képviselő-testület határozatával, vagy sérti az
Önkormányzat érdekeit.
A Gazdasági Bizottság 8 százalékos lakbéremelésére vonatkozó határozata megfelel a
rendeletüknek és nem sérti az Önkormányzat érdekeit – ezért nem volt lehetőségem ilyen
felfüggesztéssel élni. Amennyiben a lakbéremeléssel kapcsolatban bármilyen szakmai
probléma van, azt csak bizottság vagy képviselő-testületen keresztül lehet érvényesíteni.
Képviselő úr most többet mondott mint az írásban beadott interpellációban szerepel, én erre
válaszoltam, tehát konkrétan csak arra, úgyhogy a felfüggesztéssel nem tudtam élni.
Kérem, hogy fogadja el a választ.”

prof. Dr. Hahn György
“Tisztelt Polgármester Úr!
A választ elfogadom, de kérem, hogy valamikor kerüljön a Képviselő-testület napirendjére,
úgy ahogy azt javasoltam ez a téma”.

dr. Kecskés Gusztáv interpellációja Hunvald György polgármesterhez papírhulladék
begyűjtés tárgyában

Hunvald György
Megadja a szót Dr. Kecskés Gusztáv képviselő úrnak az interpellációja benyújtójának.

dr. Kecskés Gusztáv
“Tisztelt Polgármester Úr!
Lakossági panasz érkezett be hozzám, tehát ezt szeretném tolmácsolni a képviselőknek, hogy
nemcsak a saját ötleteink feladat, hanem hogyha hozzájuk fordul valaki, akkor erről is
tájékoztatást adjon és így tegye fel az interpellációját.
Tehát a kérdésem az lenne, hogy Polgármester úr előtt sem ismeretlen, hogy a szelektív
hulladék gyűjtése gyermekcipőben jár még Magyarországon és a kerületben is. Sokan örültek,
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hogy a társasházakban megjelent a Bhöm Rondo Recycling Kft. papírgyűjtő konténere. A
lakók, illetve a tulajdonosok ezekbe a konténerekbe helyezték el a papírhulladékot. A Cég a
konténereket havonta kiürítette a papírt elszállította és a társasházakba nem került semmibe,
merthogy kötött a Cég az Önkormányzattal egy szerződést. Ugyanakkor mostanában
elmaradnak a rendszeres ürítései ezeknek a konténereknek és a papírok ott tornyosulnak a
házak kapujában. A Cég telefonon nem elérhető, jelezték hozzám lakók, akik megkértek, hogy
interpelláljak ebben a kérdésben, és itt nem tudják azt előadni sem, számukra azt, hogy más
céggel kötöttünk szerződést, vagy valami egyéb természetű problémák merültek fel. Úgyhogy
ezért a papírhulladékok szelektívgyűjtéséről és elszállításával kapcsolatban szeretnék
tájékoztatást kérni.

Hunvald György
“Tisztelt Képviselő Úr!
Két cég gyűjt a kerületben szelektív hulladékot az egyik, amely korábban kezdte a gyűjtést,
amely a kerület összes épületben – tehát társasház, önkormányzati tulajdonú épület –
gyűjtötte a papír hulladékot ez volt a Bhöm Rondo Kft. ez a szerződés 2006. január 3-án
megváltozott hiszen a jogutódjával kötöttük meg az új szerződést, az ASCO Hungária
Nagykereskedelmi Kft-vel. Itt történt valóban egy zavar, az új céggel – a jogutód céggel –
problémák merültek fel, a szállítással, ellenőrzéssel, számlázi menettel kapcsolatban, de
ezeket a kezdeti nehézségeket ma már orvosoltuk, és a szolgáltatásban felmerülő lakossági,
képviselői észrevételek, panaszok kezelését a Városüzemeltetési és Beruházási Iroda látja el. A
lakosság tájékoztatása érdekében a szelektív papírgyűjtés három körzetre bontott ürítési
rendje felkerült a honlapukra, illetve megjelentetjük a kerületi újságban. Remélem, hogy a
következő időszakban a jogutód cég egyre jobban beletanul abba, amiben egyébként a Bhöm
Rondonak eléggé nagy tapasztalata volt korábban. Ezen kívül van egy másik típusú szelektív
hulladék gyűjtés amely a társasházakkénti szelektív hulladékgyűjtésnél nemcsak a papír,
hanem a műanyagot, fémet és az étolajat is gyűjti, ez ebben a pillanatban 60 darab
társasháznál van. Ebben 60 társasházban természetesen nincs a korábbi papírgyűjtő cégnek
feladata. Idén szeretnénk ezt a 60 házat 120 házra bővíteni, és azt gondolom semmilyen
probléma, itt a Fővárosi Közterület Fenntartó Vállalattal van szerződése az
Önkormányzatnak. Tehát én remélem azt, hogy azok a panaszok amelyek eddig jelentkeztek
ebben az időszakban, illetve a következő időszakban már csökkentek, illetve elmúlnak majd.
Kérem a válasz elfogadását.”

dr. Kecskés Gusztáv
“Köszönöm, a tájékoztatást elfogadom.”

Vattamány Zsolt – Berki Béla és dr. Deutsch-Für Tamás képviselő urak interpellációja Hunvald
György polgármesterhez a munkaterv, illetve a Szervezeti- és Működési Szabályzat
folyamatos megsértése a Képviselő-testület üléseinek összehívásával kapcsolatban
tárgyában

Hunvald György
Megadja a szót Vattamány Zsolt képviselő úrnak az interpellációja benyújtójának.

Vattamány Zsolt
“Röviden szeretném az írásban leadott interpellációnkat ismertetni.
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Tisztelt Polgármester Úr!
A Képviselő-testület által megalkotott Szervezeti- és Működési Szabályzatunk 31.
paragrafusának (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület az éves munkaterv
szerint végzi munkáját, ennek érdekében fogadja el a Képviselő-testület minden év elején a
munkatervet. A munkaterv ütemezése összhangban áll az SZMSZ 6. paragrafus (1-3) bekezdés
rendelkezéseivel, melyek az ülésszakokat és a rendes ülések időpontjait határozzák meg. A
gyakorlat azonban sajnálatos módon azt mutatja, hogy a rendelet fentebb említett pontjai a
tavaly októberi választást követően folyamatosan sérülnek.
Tisztelt Polgármester Úr!
A Képviselő-testület üléseit az SZMSZ rendelkezésének értelmében Ön hívja össze, Öné a
felelősség, hogy ezek az ülések a Képviselő-testület által megalkotott kereteknek
maradéktalanul megfeleljenek. A Képviselő-testület az SZMSZ 31. paragrafus (1) bekezdés
alapján munkaterv szerint működik. A rendes ülések időpontjai rendeletben szabályozottak Ön
attól nem térhet el.
Tisztelt Polgármester Úr!
Mi az oka annak, hogy Ön folyamatos a Szervezeti- és Működési Szabályzat rendelkezéseivel
ellentétesen végzi az ülések összehívásával és a napirendekre javaslataival kapcsolatos
feladatait?
Érdeklődve várom válaszát.”

Hunvald György
“Tisztelt Képviselő Urak!
Az Önkormányzati Törvény nem mondom melyik bekezdése értelmében a képviselő-testület
évente legalább hat ülést tart. Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
SZMSZ-ben rögzített módon évenként két ülésszakot határoz meg, melyen belül a
munkatervében ülésnapokat ütemez. A munkaterv készítésének kötelezettségét törvény nem
írja elő, de a tervezhetőség érdekében célszerű a feladatok ütemezése.
Az interpellációban Önök által is jelezve a munkaterv segít az apparátusnak és a
képviselőknek, hogy nagy vonalakban meg tudják határozni éves teendőiket. A munkaterv
elfogadásakor egy év távlatában kerül sor a feladatok számbavételére és egy meghatározott
időponthoz történő rendelésére. A döntés előkészítés folyamatában előre nem látható, és nem
tervezhető tényezők, a jogszabályi környezetben bekövetkező változások állhatnak elő,
amelyek szükségszerűen a munkaterv ütemezését is érintheti. A testület munkatervére akként
fogalmaz a Szervezet- és Működési Szabályzatunk, hogy tartalmazni kell a képviselő-testületi
ülések – és kiemelem a szót – várható ütemezését. A feladatok számbavétele mellett a
munkaterv készítésének időszakában kerül az ülések várható ütemezésének tervezésére,
amelyet a fentebb jelzettek érinthetnek. Az érvényes munkatervben a jelen képviselő-testületi
ülés második ülésnapként van ütemezve, ezzel szemben eddig hat képviselő-testületi ülés
összehívása történt meg. A tervezett előterjesztések jelentős része az összehívását indítványozó
meghívó javasolt napirendi pontjaiként szerepeltek és megtárgyalásra kerültek. Emellett sor
került számos munkaterven kívüli előterjesztés megtárgyalására is, melyek aktualitása a
tervezés után időszakban jelentkezett. A képviselő-testület a működése során a munkatervben
ütemezett feladatai tekintetében mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést nem követett el.
Kérem a válaszom elfogadását.”

Vattamány Zsolt
“Tisztelt Polgármester Úr!
Én nem a törvény megsértésével vádoltam Önt, hanem a Szervezeti- és Működési Szabályzat
be nem tartásával – ezt a Szervezeti- és Működési Szabályzatot a Képviselő-testület alkotta
meg, ezek sérültek.
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Válaszát nem tudom elfogadni.

Hunvald György
Vattamány Zsolt – Berki Béla – dr. Deutsch-Für Tamás a munkaterv, illetve a Szervezeti- és
Működési Szabályzat folyamatos megsértése a Képviselő-testület üléseinek összehívásával
kapcsolatban tárgyú interpellációjára kapott választ nem fogadták el.

Szavazásra teszi fel az elhangzott válasz elfogadását.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 3 nem 5 tartózkodás.

239/2007. (IV. 20.) számú határozat:
– Interpelláció elfogadásáról –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Hunvald György polgármester válaszát Vattamány Zsolt –
Berki Béla – dr. Deutsch-Für Tamás a munkaterv, illetve a Szervezeti- és
Működési Szabályzat folyamatos megsértése a Képviselő-testület üléseinek
összehívásával kapcsolatban tárgyú interpellációjára.

Képviselő kérdések:

Vattamány Zsolt – Berki Béla és dr. Deutsch-Für Tamás képviselő urak képviselői kérdése
Hunvald György polgármesterhez kommunális adó kivetése és visszavonása ügyében megtett
intézkedések anyagai vonzatáról tárgyában

Hunvald György
Megadja a szót Vattamány Zsolt képviselő úrnak a képviselői kérdés benyújtójának.

Vattamány Zsolt
“A kérdés rövid lesz Polgármester úr!
Mennyibe kerültek összesen a kommunális adó bevezetésére és visszavonására tett lépések.”

Hunvald György
“A válasz is rövid, 2.855.480.- forint.”

prof. Dr. Hahn György képviselői kérdése dr. Kálmán Zsuzsanna jegyzőasszonyhoz
lakbéremelés tárgyában

Megállapítja, hogy a Képviselő úr nincs jelen a teremben így nem tudják tárgyalni a kérdését.

dr. Kecskés Gusztáv képviselői kérdése Bán Imre a Közrendvédelmi és Környezetvédelmi
Bizottság elnökéhez takarásban lévő térfigyelő kamerák áthelyezési költsége tárgyában

dr. Kecskés Gusztáv
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“Keresem, hogy mi az a sok kérdés, bár annak ellenére, hogy 35 napirendi pont volt a
képviselők elég kevés módosítót raktak, és az interpellációk sem tengnek túl – de már
megtaláltam.
Mint ahogy utaltam az ülés elején szeretem látogatni a Közrendvédelmi Bizottságot és jól
haladnak a dolgok. A legutóbbi Közrendvédelmi bizottsági ülésen arra az általam tett
képviselői kezdeményezésre válasz született, hogy mennyibe kerülne azoknak a tereptárgyak,
cégérek, reklámtáblák áthelyezésének költsége, amelyek takarják néhány kameránál a kilátást.
Ezekről készült-e statisztika, amit a bizottság elé tártak? Akkor abban maradtunk – én úgy
érzem, hogy abban maradtunk -, hogy megszámoltatjuk a Hivatallal, felméretjük
összegszerűen.
Igazából amire szükség lenne szerintem az az, és ezt egy következő alkalommal tárgyalnánk
meg, hogy felmérjük a közösség pénzéből mennyi az az összeg, amelyet rá kell szánni arra,
hogy áthelyeztessük az összes reklámot, és akkor eldöntjük, hogy megéri. Szerintem a
biztonság nagyon sokat megér, mert ezzel százalékosan tudnánk fokozni ezeknek a
kameráknak az hatékonyságát – és ennek az összegét szeretném akkor tudni, hogyha esetleg
Önnek mégis rendelkezésre áll, csak az előterjesztésben nem szerepelt akkor.”

Hunvald György
Megadja válaszadásra Bán Imre képviselő úrnak a szót.

Bán Imre
“Tisztelt Képviselő Úr!
Remélem nem veszi személyeskedésnek, de a Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság
több év óta rendkívül rugalmasan reagál az Ön kezdeményezéseire, ettől függetlenül mély
sajnálattal vettem észre, hogy pont a tegnapi bizottsági ülésen nem tudott részt venni, amikor
is nem röviden, hanem majdnem 10 percen keresztül tárgyaltuk ezt a kérdést.
Ami a lényege volt ennek a megbeszélésnek, hogy arra azért nagyon komolyan oda kell
figyelni és ezt a Képviselő Úr a kérdésének második felében említette, hogy azért ne a farok
csóválja a kutyát. Olyan mértékű költségekbe kerülne a kamera áthelyezése, annak a
technikai kivitelezése, megtervezése, arról nem is beszélve, hogy egy teljes áthelyezés
esetében, ha esetleg optikai kábelt is be kell húzni az milliósnál nagyobb nagyságrendű.
Végül is arra született egy kezdeményezés a tegnapi bizottsági ülésen, hogy a
Városüzemeltetési Iroda vállvetve a Műszaki Irodával egyidejűleg a Közterület-felügyelettel
át fogja tekinteni valamennyi olyan reklámtáblának a helyzetét, ami akadályozza a kamerák
tisztességes látási, megfigyelési viszonyát. Ezek közül azokat, amelyek engedély nélkül vannak
felszerelve, amilyen gyorsan csak lehet intézkedni fogunk a leszerelésükről, azok esetében,
amelyek esetleg engedéllyel vannak fent, de valóban akadályozzák a kamerák látószögét
megpróbálunk megállapodni a tulajdonossal, hogy esetleg át tudjuk helyezni. Ebből a
szempontból a céllal egyetértünk, mindannyiunknak az az érdeke, hogy a kamerák
maximálisan tudják a teljesítményüket nyújtani.”

Hunvald György
Megállapítja, hogy Hahn György képviselő úr ismét elhagyta a termet, így a képviselői
kérdését nem tudja feltenni.

Megállapítja, hogy a mai rendes nyilvános ülés végéhez értek, kéri, hogy a vendégek és a
Televízió munkatársai hagyják el a termet.

Öt perc szünetet rendel el, majd a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja a munkáját.
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A Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 2007. április 20-án 11 órakor bezárja.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:

19.) Intézményvezetői pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

20.) Szociális ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Solymári Gabriella a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

21.) Bírósági ülnökök megválasztása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

22.) Az ERLAK Kft végelszámolásával kapcsolatban a Kft-nek az Önkormányzattal
szemben fennálló tartozásának rendezése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

23.) A Budapest VII. kerület Rákóczi út 20. és Wesselényi u. 17. szám alatti
ingatlanokra bejegyzett jelzálogjog megszüntetése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

24.) A Budapest VII. kerület Akácfa u. 61. szám alatti ingatlan hasznosítására kötött
szindikátusi szerződés módosítása

Előterjesztő: Gergely József alpolgármester
25.) Gazdasági társaság alapítása a Budapest VII. kerület Kazinczy u. 40.,42., 44. és

46. szám alatti ingatlanok hasznosítására
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 240-től – 276-ig.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
jegyző polgármester


