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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2007. július 16-án 9 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

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

Jelen vannak: Hunvald György polgármester
Devosa Gábor, Gergely József, Koromzay Annamária alpolgármesterek
dr. Albert István, Ádler György, Bán Imre, Berki Béla, dr. Bolesza Emőke, Fedrid Gábor,
Gerenday Ágnes, prof. Dr. Hahn György, Kardos Péter, dr. Kecskés Gusztáv, dr. Kispál Tibor,
Lendvai Béla, Molnár István, Puskás Attila Sándor, Ripp Ágnes, Solymári Gabriella, Vajda
Gábor, Vattamány Zsolt képviselők

Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsa, Németh Márta helyett Juzáné Szabó
Ágnes

Távol maradtak: dr. Deutsch-Für Tamás, Gál György, Parnó Román, Simon Péter,
képviselők

Az ülést vezette: Hunvald György polgármester,
Gergely József alpolgármester és
Koromzay Annamária 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. július 16-i rendkívüli nyilvános
ülését megnyitja.

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

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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464/2007. (VII. 16.) számú határozat:
- Napirendi pontok elfogadásáról -

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

1.) A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének
véleményezése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

2.) Bp. VII. Dob u. 75-81. szám előtti közterületen kizárólagos várakozóhelyek
engedélyezése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

3.) Szoborcsoport felállítása a Reformáció emlékparkban
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

4.) Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek 1,5
közalkalmazotti státusszal történő növelése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

5.) Közalkalmazotti álláshelyek megszüntetése az Erzsébetvárosi Egészségügyi
Szolgálatnál
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

6.) Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat átalakításához kapcsolódó többlet
kiadások támogatására irányuló pályázat
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

7.) Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

8.) Tájékoztató jelentés a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzat 2007. évi költségvetési előirányzatainak június hónapban
történt változásairól
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Zárt ülés keretében:

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

10.)A Budapest VII. kerület Százház utcai Sportcsarnok bővítésének
finanszírozása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

11.)A Budapest VII. Almássy tér 6. szám alatti ingatlanra kiírt nyilvános pályázat
eredményének megállapítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Hunvald György
Az első három napirendi pont előterjesztője saját maga, ezért átadja az ülés vezetésének jogát
Gergely József alpolgármester úrnak.
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1. napirendi pont:
A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek.

Hunvald György
Szeretettel köszönti Tóth Gábor urat a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét, Nagy-
Juhák István urat, a régi ismerőst, aki most a közbiztonsági főkapitány-helyettes lesz – ha jól
tudja – és majd megismerik azt az urat, aki a leendő kapitány lesz.
Ennél a napirendnél arra szeretné kérni a Képviselő-testületet, hogy Tóth Gábor úr javaslatát,
a kerületi kapitányság vezetésére fogadja el a Testület.
Azt gondolja, hogy Nagy-Juhák úrnak a kerület sokat köszönhet, hiszen az irányítása alatt a
kerület közbiztonsága jelentősen javult, és a közvélemény kutatási adatok alapján is
érezhetővé vált a lakosság körében az, ami egyébként a statisztikáknál már régóta
jelentkezett, hogy a VII. kerület az egyike a legbiztonságosabb kerületeknek Budapesten.
Arra kéri majd az utódját, hogy folytassa ezt a munkát – és a Képviselő-testület nevében
köszöni, és arra kéri a testületet, amely egy ügyrendi javaslat, hogy még a vita kezdete előtt
adjanak lehetőséget Tóth Gábor úrnak arra, hogy a rendőr kollégát bemutassa a Testületnek.

Gergely József
Szavazásra teszi fel Hunvald György ügyrendi javaslatát.

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

465/2007. (VII. 16.) számú határozat:
- Hunvald György ügyrendi indítványáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Hunvald György ügyrendi indítványát, mely szerint a “BRFK
VII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése” című
előterjesztés vitájának megnyitása előtt szót adnak Tóth Gábor úrnak Budapest
Rendőr-főkapitányának a VII. kerületi rendőrkapitányság vezetőjének
bemutatására.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
egyhangúlag támogatja. Egyidejűleg szeretné saját maga is jelezni, hogy a Bizottság
megköszönte Nagy-Juhák úrnak az eddig végzett munkáját – ahogy Polgármester úr is
mondta – és nagyon sok sikert kívánnak a Kapitányság új vezetőjének.

Gergely József
Az elfogadott határozat értelmében a napirend vitájának megnyitása előtt megadja a szót Tóth
Gábor főkapitány úrnak.
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Dr. Tóth Gábor
“Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület, hölgyeim és uraim!
Nagy Zoltán alezredes úr, akit a kerület rendőrkapitányának jelöltem rendőrtiszti-főiskolát
végzett, azt követően, a közlekedésrendészeten bűnügyi vizsgáló volt évekig, majd a BRFK
központi szerveihez került és különböző beosztásokat töltött be, az utolsó beosztásában
ellenőrzési főosztályvezetőként szerzett tapasztalatokat.
Azt gondolom róla, ismerve az előéletét, hogy egy elméletileg jól felkészült, megfelelő
gyakorlati, vezetői tapasztalatokat szerzett fiatal, agilis kollégáról van szó, aki biztos vagyok
abban, hogy hasonló szellemiségben, gondolatiságban és irányítási elvekkel tudja tovább
folytatni Nagy-Juhák István ezredes úrnak a munkáját.
Én azt fogalmaztam meg leendő kapitány úrral szemben, hogy nagyon szorosan
együttműködve az Önkormányzattal, a Képviselő-testülettel és mindazokkal a társadalmi
szervezetekkel a kerületben, akiknek súlya, elismertsége van, és fontos szerepet töltenek be
abban, hogy a kerület közbiztonságát javítsák, működjön együtt, mert meggyőződésem, hogy
anélkül nem tud eredményes munkát végezni.
Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezek a szervezetek és elsőként az Önkormányzat és a
Képviselő-testület teljes támogatását biztosítsa a mostani kinevezés kapcsán, mert azt
gondolom, hogy ilyenfajta támogatottság nélkül nem lehet belekezdeni egy ilyen nagyon
nehéz és fontos feladatkörbe.
Önök a kerület lakosságát képviselik, ha az Önök bizalmát nem élvezi a kerület
rendőrkapitánya, akkor azt gondolom, hogy olyan nehéz feladatba kezdene bele, ami egészen
biztos, hogy már az elején arra ítéltetik, hogy nem tud sikeres munkát végezni.
Én bízom abban, hogy az Önök támogatását élvezni fogja Kapitány úr, én azt kértem, hogy
ennek érdekében Ő maga is tegyen meg mindent, hogy napi szinten éljen együtt az
Önkormányzattal, hiszen azzal is tisztában vagyok, hogy Önök nagyon komoly támogatás
nyújtanak évről-évre a kerületi rendőrségnek azért, hogy a kerület közbiztonságát minőségileg
egy sokkal magasabb szinten tudják biztosítani.
Én azt gondolom, hogy az Ő személye az garancia arra, hogy hasonló gondolatisággal,
megfelelő minőségű közbiztonságot tudjanak elérni a kapitányság valamennyi dolgozójával
együtt – én ebben kérem az Önök támogatását és köszönöm a figyelmüket”.

Gergely József
Mielőtt folytatnák, egy ügyrendi javaslatot szeretne tenni, hogy a vita lezárása után Nagy
Zoltán alezredes úr kapjon szót, hogy válaszolhasson a feltett kérdésekre.

Szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot.

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

466/2007. (VII. 16.) számú határozat:
- Gergely József ügyrendi indítványáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Gergely József ügyrendi indítványát, mely szerint a “BRFK
VII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése” című
előterjesztés vitájának lezárása után Nagy Zoltán alezredes úr szót kap a vitában
elhangzott kérdések megválaszolására.
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Gergely József
A napirend felett megnyitja a vitát.

prof. Dr. Hahn György
Az emlékeiből szokott ilyenkor dolgozni, 1990-től több bűnügyi felmérés is készült a
kerületben, és ezt a munkát folytatta a most távozó Nagy-Juhák kapitány úr is. Azt gondolja,
hogy egy ilyen statisztikára a jövőben is szükség van, minden képviselő kapja meg, hogy az ő
körzetében, melyik az a rész, amelyik a leginkább fertőzött, hol voltak valami olyan
események vagy történések, amit a rendőrségnek kellett megoldania. Ezekben a kérdésekben
eddig nagy segítséget kaptak, remélik hogy ezentúl is ez lesz.
A másik ilyen nyitott kérdés, hogy még a második testületi időszakban számos szolgálati
lakást kaptak a rendőrök, gondolja, ahhoz, hogy a rendőri munka hatékony legyen – ezt a
munkát folytatni kell, illetve ezeknél a szolgálati lakásoknál, ahol a 10 éves határidő letelt a
szolgálati jelleget előbb-utóbb le kellene venni.

dr. Kecskés Gusztáv
Az új kapitány úr köszöntése előtt engedjék meg, hogy az előző kapitány úrnak frakciójuk
részéről köszönetet mondjon, nemcsak az elmúlt kilenc hónapban, hanem az azt megelőző
időszakban is végzett tevékenységéért. Az utódjától pedig azt szeretné kérni, hogy
nyilvánvalóan támaszkodva az eddig tapasztalatokra, a megfelelő átadás-átvétellel meg fog
történni, különösen figyeljen oda, a kerületben rendelkezésre álló működő kamera-rendszerre.
Amennyiben az Önkormányzat nem figyelne kellőképpen oda mindenképpen követelje meg
azt, hogy ebben a segítséget az Önkormányzat megadja, arra nézve, hogy mindig
folyamatosan és száz százalékosan ott legyen ez a rendszer, mert valószínű, hogy a mutatók
javításához ez is hozzájárult, és ez a jövőben is elengedhetetlen eszközként áll rendelkezésre.
A bizalmukat előlegként mindenképpen biztosítani fogják és megadják szavazatukkal.

Fedrid Gábor
Mindenekelőtt Nagy-Juhák úrnak szeretné megköszönni eddigi munkáját, amit a VII.
kerületben eltöltött, és azért tett, hogy minél kevesebb legyen a fertőzött terület és a bűn.
Az új kapitány úrhoz pediglen az a kérése volna, hogy sajnos a VII. kerületben is felütötte a
fejét a drog, és egyre több helyen látják a drogot, nehezen utolérhető ez a dolog, amivel
tisztában van, de kéri, hogy vegye figyelembe egy kicsit a lakossági bejelentéseket, akik
jelzik azt, hogy melyik részen van drogfogyasztás, illetőleg hol élnek olyanok, akik vagy
terjesztik vagy akár fogyasztják a drogot. További jó munkát kíván.

dr. Kispál Tibor
Saját maga is szeretné megköszönni Nagy-Juhák Istvánnak az elmúlt években végzett
munkáját, egyszerűen azért is mert bár a statisztika mindig számokat jelent, de a számok
mögött mindig emberek húzódnak meg, és azt vette észre a Kapitány úrral folytatott
párbeszédekben is, hogy az embereket látta mögötte és azt tartotta fontosnak, hogy bár a
statisztika az egy mutató szám az önkormányzat számára, de ugyanakkor látniuk kell, hogy
mögötte családok, emberek vannak, akik számára egyébként a közvélemény kutatásban is a
közbiztonság és a napi biztonság az a második – harmadik helyen szereplő kérdéskör.
Tudomásul kell venni azt, hogy a bűnözés is nap mint nap új és új megoldásokat talál, és
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azzal hogy a kerületben kialakult kamera rendszer működött és ennek köszönhetően is
számos területen visszaszorultak különböző bűnözési formák, de keletkeznek újak.
Úgyhogy az új kapitány úr számára valószínűleg, ezek hatalmas problémát jelentenek és új
megoldási gyakorlatot kíván, amihez saját maga támogatásáról is szeretné biztosítani azért,
hogy ebben megpróbáljanak közösen eredményeket elérni.

Gergely József
Saját maga kért szót, ezért a hozzászólása idejére átadja az ülés vezetésének jogát Koromzay
Annamária alpolgármester asszonynak.

Az elmúlt években a VII. kerületi Rendőr-kapitányság komoly eredményeket ért el a
közterületi bűncselekmények visszaszorításában, az éves beszámolókból és a közvélemény
kutatásokból egyaránt látható, hogy most már nem ez a legfontosabb probléma a kerület lakói
számára, hanem szerencsére, egy kicsit hátrébb szorult.
Szeretnék, hogyha fennmaradna ez a helyzet, mármint az hogy egyre jobban hátra szorul a
közterületi bűnözés.
Két dologban szeretné a rendőrség segítségét kérni, az új kapitány úr vezetésével. Az egyik az
idegenforgalom örvendetes növekedésével egyre több az olyan probléma, hogy az éjszaka
órákban a jókedvű vendégek - amikor az egyik szórakozó helyről a másikra mennek -, akkor
az utcán meglehetősen hangosak – és amikor olyan meleg van mint most, akkor a nyitott
ablak mellett több száz ember nem tud aludni a környéken.
Ebben a rendőrség segítségét szeretnék kérni, mert a közterületen a különböző
szórakozóhelyek biztonsági őrei már nem tudnak fellépni, bent rendet tartanak általában.
A másik dolog, amiben segítséget szeretnének kérni – évek óta működik a térfigyelő-rendszer
a kerületben, amit felhasználnak a közterületi bűnözés visszaszorításában, viszont jó lenne,
hogyha ezt az azonnali látáslehetőségét felhasználnák a közterületi szabálysértések ügyében,
például illegális lomlerakás, és hasonló ügyekben, ahol azonnal rajta lehetne kapni az
elkövetőket és nemcsak utólagos regisztrálásra lenne, hogy valahol valakik csináltak valamit,
és akkor meg kell őket keresni.
Nagy-Juhák úrnak köszöni az eddigi munkáját, az Önkormányzattal jól együttműködtek, és
Nagy Zoltán alezredes úrral várhatóan jó együttműködés lesz.

Koromzay Annamária
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Gergely József alpolgármester úrnak.

Ádler György
Mindenekelőtt saját maga is elsősorban a távozó rendőr-kapitány Nagy-Juhák úrnak szeretné
kifejezni köszönetét, az eddigi munkáért, segítségért.
Szeretné kérni az új kapitány úrtól, a Garay tér és környékének a képviselőjeként, hogy a
forgalomtechnika és a forgalom átszervezése miatt keletkezett problémákat segítsék,
elsősorban rendőri jelenléttel. Szeretné kérni a továbbiakban is, ha lehetséges a rendőrségi
jelenlétet, nagyon megelőző, akár a kábítószer problémáknál, akár a Thököly út és ezen a
szakaszon sajnos prostitúció is volt – tehát valóban az állandó felügyelet nagyon meghatározó
lenne.
Nagyon jó munkát kíván, és felajánlja a saját segítségét.
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Gerenday Ágnes
Azt hiszi, hogy itt sok-sok dolog elhangzott, és úgy rázúdították az új rendőrkapitányra
mindenféle elgondolásukat és kínúkat.
Valóban köszönik – és saját magának az az első számú feladata bizonyos fokig, hogy
megköszönje a különböző felekezet nevében is a napi eseményeken túli segítséget. Hogyha
volt valamilyen rendezvény, akkor a rendőrség mindig készségesen rendelkezésre állt, és nem
volt probléma, hogyha bármi segítséget kértek, tehát Nagy-Juhák úr tényleg jó emlékeket
hagy maga után, hogyha lehet így mondani, tehát köszönik és kívánnak a jövendő
munkájához is sok sikert. Azt hiszi, hogy összefoglalva azt lehet elmondani – majd biztos,
hogy mindenki elmondja külön is a maga gondját, vagy valamilyen írásba foglalja, saját
maga ezt szokta mondani, mert a szó elszáll. Az új kapitánynak tényleg az a feladata, amit
elmondott a budapesti Kapitány úr is, hogy meg kell teremteni a megfelelő összhangot itt a
kerületben létrejött szervezetek között. A Polgárőrség és a Kerület-őrség sok mindent tesz,
de nincs olyan jogköre, amivel a büntetéseket érvényesítse, és ezt kellene valamilyen módon
megoldani, ezen dolgozott az utóbbi időben Kapitány úr is illetve az Önkormányzat
megfelelő bizottsága, és próbálták ezt összehangolni, de ez nehéz. Ez embert jelent, ez pénzt
jelent, ez eszközt jelent, mert a gyors eléréshez autó vagy valamilyen jármű is kell. Saját
maga arra gondol, hogy erre kell először koncentrálni, hogy a rendőrség nem tud mindent
megoldani, de adott helyen gyorsan ott kellene lennie, mert hiába áll oda másik két szervezet,
ott tehetetlen és nem tud mit csinálni, és saját maga annak a híve – és mindannyian el kell
hogy ismerjék, hogy sajnos ha az emberek maguktól a fejükben nem gondolkoznak úgy hogy
rend legyen, akkor valamilyen módon példát kell statuálni, hogy tartsák be a rendet. Először
előbb szigorúbbnak kell egy kicsit lenni ahhoz, hogy aztán a többiek meggondolják, hogy mit
tegyenek.
Sok sikert, erőt és türelmet kíván.

dr. Bolesza Emőke
Saját maga is köszöni Nagy-Juhák úrnak az eddigi munkáját, és kívánja a leendő kaptánynak
is, hogy hasonló sikerrel végezze és ebben biztos is hogy így fog történni.
A problémákat azt hiszi, hogy képviselőtársai felvázolták, saját maga a Fészek Klub
környezetében lakik és köszönnie kell a rendőrség eddig munkáját, mert volt amikor naponta
több hívást is kaptak és naponta többször is eleget tettek a hívásnak. Egyes szórakozóhelyek a
csendrendeletet félreértelmezik és úgy gondolják, hogy hétvégén reggelig „ereszd el a
hajamat” van akár hány decibellel. Saját maga főleg ebben szeretne a továbbiakban is
segítséget kérni, bár megpróbálja az Önkormányzat hivatalait is, bár az nehezebben megy.
A drog megelőzéssel kapcsolatban elmondaná, hogy a körzetében van a droginformációs
központ, ahol panaszkodnak a lakók, hogy ott tulajdonképpen nem a drogról szoknak le,
hanem talán inkább a kapualjban végzik ezt a tevékenységet.
Mindenféle tekintetben, térfigyelő-kamerák ügyében is az előzőleg hozzászóló
képviselőtársai véleményéhez szeretne csatlakozni.
Nagyon köszönik kapitány úr eddigi munkáját és a leendő kapitány úrnak pedig sok erőt
kívánnak a további illetve az itteni munkájához.

Gergely József
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.
Megadja a szót válaszadásra Nagy Zoltán alezredes úrnak.
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Nagy Zoltán
„Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!
Előre is szeretném megköszönni a bizalmat és azt a sok kedves szót, amit Önöktől kaptam és
én is szeretnék köszönetet mondani Nagy-Juhák István alezredes úrnak, mert most már három
hete vezetem a VII. kerületi kapitányságot és elmondhatom, hogy egy nagyon jó
kapitányságot kaptam a kezembe. Az elmúlt fél év statisztikai adataihoz még annyit hadd
tegyek hozzá, hogy Erzsébetváros Rendőrsége lett a legeredményesebb, első helyett végzett a
BRFK statisztikájában. Nem lehet más célom, mint ennek a fenntartása, az esetleges még
jobb eredmények elérése, és nemcsak statisztikailag is, hanem az állampolgárok
biztonságérzetének a javítása. Nyilvánvaló hogy fiatalosabb és talán más habitusú
személyiség vagyok, mint a Nagy-Juhák úr, ezért vannak olyan szakterületek, ahol kicsit
pörkösebb munkát várok el, mint ami eddig volt, van akinek visszatetszést fog okozni, de úgy
gondolom, hogy végre fogják tudni hajtani az utasításaimat, mint ahogy én is végre kívánom
hajtani a Főkapitány úr által meghatározottakat. Én ehhez kérném az Önök támogatását.”

Gergely József
Hunvald György polgármester úrnak ügyrendi javaslata van, akinek megadja a szót.

Hunvald György
Nem tudja, hogy Nagy-Juhák úr szeretne-e hozzászólni, de kéri.
Érdekes módon szavaztak erről a három hozzászólásról.
Ügyrendi javaslata az, hogy adjanak szót az elbúcsúzó Kapitány úrnak.

Gergely József
Szavazásra teszi fel Hunvald György polgármester úr ügyrendi indítványát.

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

467/2007. (VII. 16.) számú határozat:
- Hunvald György ügyrendi indítványáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Gergely József ügyrendi indítványát, mely szerint a “BRFK
VII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése” című
előterjesztés vitájának lezárása után szót kap Nagy-Juhák István úr.

Gergely József
Megadja a szót Nagy-Juhák István ezredes úrnak.

Nagy-Juhák István
„Rászorulok már a segítségre – mint látták a mikrofon megkapcsolásánál – hiszen nem
vagyok olyan fiatalos, mint az előttem szóló kapitány. Én azt kívánom neki, hogy minél
fiatalosabb legyen, nem nagy a kerület 1,9 négyzetkilométer, naponta többször le lehet
sétálni, úgy több mindent lát, mint hogyha autóval szalad körbe.
Ezen kis kitérő után kérem engedjék meg, hogy megköszönjem azt a támogatást, amit a VII.
kerületi – illetve a VI-VII. kerület és majd később a VII. kerület – Rendőrkapitányság kapott,
hiszen négy és fél év az amit együtt töltöttünk munkában és nem kevés munkában, hanem
nagyon eredményes munkában. Ez persze nemcsak a rendőrség eredménye, hanem a
Képviselő-testületnek is, mert ebben minden egyes képviselőnek benne van a munkája, hiszen
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külön-külön azt gondolom, hogy nem lehettünk volna olyan eredményesek.
Én azt kérem, hogy a továbbiakban is maradjon meg ez a jó kapcsolat a két szerv között,
folytassuk, folytassák azokat a programokat, amelyeket elindítottunk, és így azt gondolom,
hogy Erzsébetváros közbiztonsága jó szinten marad, és jó szinten maradhat, és a lakók
biztonságban érezhetik magukat.
Természetesen amit ebből a székből meg tudok adni a kerület támogatására, azt értelem
szerűen megadom.
Köszönöm szépen, és köszönöm még egyszer azt a sok meleg szót is ami itt elhangzott.”

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

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

468/2007. (VII. 16.) számú határozat:
- A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért Nagy Zoltán r. alezredes úr BRFK VII. kerületi
Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésével.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Megköszöni a rendőrség vezetőjének részvételét, és jó munkát kíván mindannyijuknak.

2. napirendi pont:
Budapest VII. Dob utca 75-81. szám előtti közterületen kizárólagos várakozóhelyek
engedélyezése
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 tárgyalása és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

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

Gerenday Ágnes
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Elolvasva azt az előterjesztést egy alapvető problémája van az egész üggyel kapcsolatban,
hogy szigorítani próbálják a parkolást a kerületben, mert ez amúgy is mindig egy problémás
eset. Itt hivatkozás van arra, hogy addig is volt közintézmény – mondhatná, hogy na és.
Végül is, hogyha mindenkitől elvárják azt, hogy a közterhekhez járuljon valamilyen módon
hozzá, még az V. kerületben ad abszurdum magát az Országház körüli parkolást is vitássá
tették, hogy mennyiben lehet azt ott elvárni, vagy kérni, hogy ingyenes legyen a parkolás.
Ugyan itt csak egy munkaidő van meghatározva 7-től – 17-óráig, ez meg problémás, mert az
ember tudja, hogy egy intézményben nem csak 17 óráig dolgoznak.
Tehát ezt egy kicsit nem érzi indokoltnak, azt mondaná, hogy az intézménnyel kellene egy
olyan szerződést kötni, hogy egy „x” általányt fizessenek, az hogy utána hogy cserélődnek az
autók az neki teljesen mindegy, de valamilyen módon talán mégis meg kellene kérni azt,
hogy járuljanak hozzá a VII. kerület parkolási gondjaihoz, legalább valami jelképes
összeggel. Azt hiszi, hogy ezt az APEH kibírná bátran és ügyesen, mert van mit beszednie.

Vattamány Zsolt
Nekik van egy nagyon komoly kifogásuk az előterjesztéssel kapcsolatban, mégpedig az, hogy
úgy vélik, hogy más jogszabályokkal ellentétes az itt meghatározott határozati javaslat 1. és
2. pontja is. Ajánlaná az előterjesztő figyelmébe Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testület 26/2005. számú rendeletét, a 12. paragrafus (2) bekezdését, illetve a Fővárosi
Közgyűlés 19/2005. rendelete 32. paragrafus (2.) bekezdését – az imént említett jogszabályok
arról rendelkeznek, hogy országos hatáskörű költségvetési szervek négy darab kizárólagos
használatú várakozó helyet kaphatnak használatba díjmentesen, itt viszont nyilván sokkal
többről lenne szó.
Arra kérné a Testületet, hogy gondolják még egyszer végig, és ne hozzanak olyan határozatot,
amelyből később még kellemetlenségük lehet.

dr. Kecskés Gusztáv
Ez ügyben kérné, hogy a Jegyző asszony foglaljon állást, hogy az előterjesztés ilyen
szempontból megfelel-e a törvényességnek.
A másik pedig az, hogy megközelíthetik úgy is a kérdést, hogy az önkormányzat el esik-e
bevételtől és hogy szokják-e az államigazgatásban dolgozók, hogy az emberek is közterheket
viselnek, tehát például a parkolás az ugyanúgy pénzbe kerül az állampolgárnak, akkor miért
ne kerüljön egy APEH-nak, vagy egy APEH-nál dolgozónak is pénzbe.
Inkább a másik oldalról közelítené meg, hogy tényleg nagyon kevés parkolóhely van a Dob
utcában is, a kerületnek szinte minden részén, tehát, hogyha négynél több helyet ad át az
önkormányzat, akkor a saját lakóitól veszi el azokat a lehetőségeket, amiket napközben is
nyilván használnak nemcsak munkaidő után, amikor haza jönnek, mert már napközben sem
lehet parkolni, nemcsak este Erzsébetvárosban, ezt azt hiszi mindenki tapasztalja, aki itt lakik
és autót használ.

Gergely József
Megadja a szót válaszadásra a Jegyző asszonynak.

Dr. Kálmán Zsuzsanna
Ez a határozati javaslat számot nem tartalmaz, ez értelemszerűen akkor annyira vonatkozhat,
amennyire a jogszabály lehetőséget ad, ráadásul saját maga úgy tudja, ahogy a kollegáktól
szakmailag tájékozódott, hogy ehhez még a fővárosnak forgalomtechnikai hozzájárulást is
kell adni. Tehát nyilván ott ez még egy hatósági kontrollon is túl fog esni.



11/22

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

Hunvald György
A kerületben az összes minisztérium vagy volt minisztérium előtt nem négy, hanem tizennégy
– húsz nagyságrendű parkoló férőhely volt kialakítva. Ha valaki a Wesselényi utcába megy
még kint látja a táblát a volt NÖKÖM székháznál.

Gergely József
Közli, hogy már levették a táblát.

Hunvald György
Köszöni, de akkor nem rég vehették le.
Ugyanúgy így volt az Informatikai és Hírközlési Minisztériumnál.
Maga a javaslat az pont a munkaidőről szól, tehát éjszaka általában amikor egy kerület lakos
parkolni szeretne, akkor tud parkolni, ugyanúgy mint a többi parkoló helyen.
A forgalom technika engedélye továbbra is fennáll, itt majd az APEH-nak kell valóban
benyújtani ugyanarra a forgalom technikára változott névvel a kérelmet.
Saját maga azt gondolja, hogy minden kerületben lehet más gyakorlatot tenni, lehet úgy mint
az V. kerületben, lehet úgy mint a többi más kerületben ahol más minisztériumok vannak, a
gyakorlat egyébként az, hogy az állami szervek, az állami szervektől általában nem szoktak
pénzt kérni, mert egyik zsebből rakják a másikba át.
Arra kéri a Testületet, hogy fogadja el a javaslatot.

Gergely József
Ádler György képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót, kérdezi, hogy
a szavazattal kapcsolatban van-e javaslat.

Ádler György
A frakció nevében öt perc frakció szünetet kér.

Gergely József
Ádler György kérésének megfelelően öt perc frakció szünetet rendel el.

S z ü n e t

Gergely József
Szünet után megállapítja, hogy az ülés határozatképes, folytatják a munkát.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 4 nem 2 tartózkodás.

469/2007. (VII. 16.) számú határozat:
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- Budapest VII. kerület Dob utca 75-81. szám előtti közterületen kizárólagos
várakozóhelyek engedélyezése -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy az APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága részére a
VII. Dob utca 75-81. szám előtti közterületen kizárólagos használatú várakozóhely
kerüljön kialakításra 2007. augusztus 1. napjától.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. augusztus 1.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját - megjegyzi, hogy itt
elírás van, mert ez is a 2007-re vonatkozik.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 4 nem 2 tartózkodás.

470/2007. (VII. 16.) számú határozat:
- Budapest VII. kerület Dob utca 75-81. szám előtti közterületen kizárólagos
várakozóhelyek engedélyezése -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága részére a VII.
Dob u. 75-81. sz. előtti kizárólagos használatú várakozóhelyet 2007. augusztus 1.
napjától díjmentes használatába adja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. augusztus 1.

3. napirendi pont:
Szoborcsoport felállítása a Reformáció emlékparkban
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.

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

A határozati javaslat 2. pontjához Devosa Gábor alpolgármester úr módosító javaslatot
nyújtott be, melyet az előterjesztő elfogadott.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványt.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 1 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 1 tartózkodás.

471/2007. (VII. 16.) számú határozat:
- Devosa Gábor módosító indítványáról a szoborcsoport felállítása a Reformáció
emlékparkban előterjesztés határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja - az előterjesztő által is elfogadott - Devosa Gábor módosító
indítványát a szoborcsoport felállítása a Reformáció emlékparkban előterjesztés
határozati javaslatához az alábbiak szerint:
A 2. számú határozati javaslat folytatólagosan kiegészül:
“, azzal a feltétellel, hogy a műalkotás elhelyezését a Fővárosi Önkormányzat
engedélyezte.”

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

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

472/2007. (VII. 16.) számú határozat:
- Szoborcsoport felállításáról a Reformáció emlékparkban -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. a “Reformáció emlékpark, szoborcsoport” elnevezésű műalkotás

kivitelezésével, és a Budapest, VII. kerület Bajza utca és Városligeti fasor
(33502/1 helyrajzi számú, az Evangélikus Templom és Gimnázium által
határolt közterület) sarkán található ingatlanon történő elhelyezésével

egyetért.
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az emlékmű elkészítésére és felállítására

szerződést kössön, azzal a feltétellel, hogy a műalkotás elhelyezését a Fővárosi
Önkormányzat engedélyezte.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Hunvald György polgármester úrnak.
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4. napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek 1,5
közalkalmazotti státusszal történő növelése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Koromzay Annamária
Az összes általa benyújtott napirendi pont körülbelül ugyanezzel a témával foglalkozik. Az
Egyesített Integrált Szociális Szolgáltató Központ létszáma növekedni fog 1,5 fővel, hisz
átveszi az Egészségügyi Szolgálat gazdasági részét. Az Egészségügyi Szolgáltatnál viszont
három fős csökkenés következik be, itt nyugdíj mellett dolgozó kollégák státusza szűnik meg.
Az ESZI Alapító Okirata pedig azért változik, mert a Nyár utca 7-ben kerül az Egészségügyi
Szolgálat is elhelyezésre.
Kéri, hogy így vegyék ezeket a napirendi pontokat – a többi napirendnél már nem szól hozzá.
Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

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

prof. Dr. Hahn György
Amikor hallottak arról, hogy összevonják a szociális ágazatot, akkor arról volt szó, hogy
egyszerűsítjük, tehát nem arról volt szó, hogy létszámot bővítenek.
Mindegy, hogy az Egészségügyi Szolgálattól teszünk át 1,5 embert, akkor viszont ott fog
hiányozni valamikor.
Ezt azért át kellene majd később gondolni, most lehet, hogy megszavazzák, de azért
gondolkozzanak még ezen.

Kardos Péter
Azt szeretné kérdezni, mint gyakorló apuka, hogy a fél embert hogy kell csinálni.

Hunvald György
Inkább nem válaszol a kérdésre.

Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megállapítja,
hogy az előterjesztő sem kíván válaszolni.

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 22 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.



15/22

473/2007. (VII. 16.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ álláshelyeinek 1,5

közalkalmazotti státusszal történő növeléséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ gazdasági
szervezetének létszámát 1,5 státusszal növeli, s ezáltal az intézmény létszámát 176
státuszban határozza meg. A létszámnövekedés miatt 2007. július 1-jétől a
személyi juttatások címen az ERISZ 2007. évi -3/2007. (II. 26.) számú
önkormányzati rendeletben elfogadott - előirányzata a fenti 1,5 státusz személyi
juttatásával növekszik, ezzel egyidejűleg az ERESZ 2007. évi - 3/2007. (II. 26.)
számú önkormányzati rendeletben elfogadott - személyi juttatások előirányzatából
1,5 státusz személyi juttatásának előirányzata átcsoportosításra kerül.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont:
Közalkalmazotti álláshelyek megszüntetése az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálatnál
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő már az előző napirendnél elmondta hozzászólását.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 5 tartózkodás.
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474/2007. (VII. 16.) számú határozat:
- Közalkalmazotti álláshelyek megszüntetéséről az Erzsébetvárosi Egészségügyi

Szolgálatnál -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálatnál - az ERESZ Alapító
Okiratának, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
rendelkező 138/2007. (III. 23.) és 439/2007. (VI. 15.) számú határozataiból
következő intézkedésekre is figyelemmel - 3 fő közalkalmazotti státuszt
(álláshelyet) megszüntet; ennek eredményeképpen a 60 fős közalkalmazotti
létszám 57 főre csökken.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

6. napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat átalakításához kapcsolódó többlet kiadások
támogatására irányuló pályázat
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

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

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

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

475/2007. (VII. 16.) számú határozat:
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- Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat átalakításához kapcsolódó többlet kiadások
támogatására irányuló pályázatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálatot (a továbbiakban: Szolgálat), mint
az Önkormányzat költségvetési szervét érintően, a Magyar Köztársaság 2007.
évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 5. számú mellékletének, a
helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

címet viselő 9. pontja szerint - felmentési idő felére járó illetmény és az azt
terhelő járulékok, mindösszesen 2 129 254 Ft összeg erejéig - pályázatot
nyújt be a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális
Igazgatóságához központosított előirányzat igénybevételére;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. megállapítja, hogy a meglévő üres álláshelyen, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a
pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
(gazdasági igazgatói és gépkocsivezetői) álláshelyen foglalkoztatott személyek
- közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük folyamatos, megszakítás nélküli
- (tovább) foglalkoztatására nincs lehetőség;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: folyamatos

3. kijelenti, hogy a megszüntetett közalkalmazotti álláshelyeket visszaállítani - a
Szolgálat önállóan gazdálkodó költségvetési intézményből részben önállóan
gazdálkodó költségvetési intézménnyé 2007. július 1-jei hatállyal történő
átalakítása, feladat változásból adódó átszervezés miatt - nem kívánja és nem

is tudja;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: folyamatos

4. felkéri a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt 1 eredeti példányban
és 1 hiteles másolatban a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Regionális Igazgatóságához (1051 Budapest, Semmelweis u. 13.) nyújtsa be.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. október 1.

7. napirendi pont:
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Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

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

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

476/2007. (VII. 16.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. jóváhagyja az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat, melléklet szerinti
Alapító Okiratának módosítását;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására;

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

3. felkéri a polgármestert, hogy az adatváltozás tényéről a Magyar
Államkincstárt értesítse.

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

Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirata a jegyzőkönyv melléklete

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

8. napirendi pont:
Tájékoztató jelentés a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2007.
évi költségvetési előirányzatainak június hónapban történt változásairól
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 tárgyalásra javasolja a Testületnek az előterjesztést.

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

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

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

Gerenday Ágnes
Egyrészt egy picit értelmetlennek tartotta – lehet, hogy ez a saját hibája – a II. pont alatt
kémény felújításoknál van egy csökkentés. Másrészt, pedig szeretne választ kapni, a II. pont
3. pontjában környezetvédelmi feladatoknál 1 millió 800 ezer forintról van szó, amikor a
szelektív hulladékgyűjtés csökkentésére van egy javaslat. Nem tud róla, hogy hány ház
léphetett be újonnan ebbe a rendszerbe, hiszen ennek a lényege, hogy az Önkormányzat adjon
egy alaptámogatást, és így működhet ez a szelektív hulladékgyűjtés. Ugyanakkor az íratik itt,
hogy az 1 millió 800 ezer forint áttevődik olajgyűjtésre – közintézményeknél, vagy pedig
házaknál?, mert ez problémás. Erről szeretne némi felvilágosítást kérni, hogyha lehet, mert ez
érdekli a lakosságot is, hogy mi történik a hulladékgyűjtésnél. Valamint a III. pontnál a
szokásos problémája hogy ez a usque 225 millió forint, amire itt az utóbbi héten éppen történt
jelentkezés bizonyos házak részéről – nem igazán érti, hogy hová lett ez a pénz ilyen hirtelen,
miután a július 15-i testületi ülésen még bólogatott Polgármester úr is és a illetékes képviselő
is, hogy lehet ebből a házaknak támogatást kérni. Azóta pedig visszakapták a bizottság
visszautasító döntését olya módon, hogy nincs keret – hova lett 225 millió forint?

Fedrid Gábor
A napirendi pont III. fejezetéhez beadott két darab módosító javaslatot, melyből az első
módosító javaslatát szeretné visszavonni – tehát azt hagyná meg, amely úgy szerepel, hogy
Fedrid módosító II.

Bán Imre
Csak mert megszólítottak – közli a Képviselő asszonnyal, hogy házakra.
Gergely József
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
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szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Hunvald György
Szerinte mindjárt világos lesz a Képviselő asszonynak, hogy miért van szükség erre a
módosító indítványra. Egyszerűen azért, mert ezeket a szerződéseket általában augusztus
vége fele szokta az Önkormányzat megkötni a beérkező bevételek függvényében, viszont az
idén nagyon sok olyan homlokzat felújítási pályázat nyert, aminél viszont nem lehet
augusztus végéig várni, egyébként is eleve mindig 2008-ra szokott áttevődni a kifizetések jó
része. Tehát igazából, most csak egy technikai döntést hoznak, erről az évről szól maga a
fedezet, viszont a fedezethez szükség van a 2008-i évi kötelezettség vállalás is, mint ahogy
minden évben kötelezettséget vállalnak a zárszámadáskor, illetve az átmeneti gazdálkodásról
szóló rendeletükbe a folyamatos kifizetésekről. Most a homlokzaj felújítási szerződések
mielőbbi megkötése érdekében van szükség erre.

Gerenday Ágnes
Tehát ez a 225 millió forint, vagy hova lett?

Hunvald György
Nem 225 millió forintról van szó.

Gerenday Ágnes
Nem kapott választ, azokra a kérdésekre amit feltett.

Hunvald György
Közli, hogy fejből nem tudja az 1300 darab társasházból, hogy melyik házakról van szó.

Gerenday Ágnes
Bocsánat nem az, csak arról van szó, hogy a házak kérdezik …

Gergely József
Közli a Képviselő asszonnyal, hogy erre az egyéni vitára nincs lehetőség.

Gerenday Ágnes
Tudja, de ez a baj, hogy olyan válaszokat kapnak, amikből nem kapnak választ semmire sem
amit kérdeznek – bocsánat, de ezeket nem tudják elfogadni.

Gergely József
Az előterjesztéshez Fedrid Gábor nyújtott be módosító javaslatokat, amelyből az elsőt
visszavonta, a másodikat fenntartja.
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, amelyet az előterjesztő elfogadott.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 0 nem 5 tartózkodás.

477/2007. (VII. 16.) számú határozat:
- Fedrid Gábor módosító indítványáról a tájékoztató jelentés a Budapest Főváros VII.
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Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2007. évi költségvetési előirányzatainak június
hónapban történt változásairól című előterjesztéshez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott - Fedrid Gábor módosító
indítványát a tájékoztató jelentés a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzat 2007. évi költségvetési előirányzatainak június hónapban történt
változásairól című előterjesztéshez az alábbiak szerint:
Az előterjesztés III. pontjának második bekezdésének, második mondata helyesen:

„E felhatalmazás arra vonatkozna, hogy a bevételek időarányostól
elmaradt teljesítése miatt a polgármester a 2007. évi költségvetésben szereplő
és a bizottságok által meghozott határozatokra a szerződéseket a 2008. évi
költségvetés terhére kösse meg a társasházakkal. A teljesített bevételek
arányában 2007. november 1.-től kezdődően a beadás sorrendjében
történhetnek a kifizetések."
Határozati javaslat 3. pontja:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés III. pontjában
foglaltak szerint a 2008. évi költségvetés terhére kösse meg a társasházakkal a
szerződéseket. A teljesített bevételek arányában 2007. november 1.-től
kezdődően a beadás sorrendjében történhetnek a kifizetések.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: Folyamatos

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 4 nem 2 tartózkodás.

478/2007. (VII. 16.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2007. évi költségvetési
előirányzatainak június hónapban történt változásairól szóló tájékoztató jelentés
elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja

1. az előterjesztés I. pontjában foglalt tájékoztató jelentést Budapest Főváros VII.
Kerület Erzsébetváros Önkormányzat költségvetési előirányzatainak 2007.
június havi változásairól, valamint jóváhagyja az előterjesztés II. pontjában
feltüntetett előirányzat-módosításokat.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
2. felkéri a polgármestert, hogy az I-II. pontokban feltüntetett előirányzat-

módosításokat a következő költségvetési rendelet-módosításban szerepeltesse.



22/22

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés III. pontjában foglaltak
szerint a 2008. évi költségvetés terhére kösse meg a társasházakkal a
szerződéseket. A teljesített bevételek arányában 2007. november 1.-től
kezdődően a beadás sorrendjében történhetnek a kifizetések.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: folyamatos

Hunvald György
Megállapítja, hogy a mai rendkívüli ülés nyilvános részének végéhez értek, kéri, hogy a
vendégek és a Televízió munkatársai hagyják el a termet.

A Képviselő-testület – szünet nélkül - zárt ülés keretében folytatja a munkáját.

A Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 2007. július 16-án 10 órakor bezárja.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:

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

10.) A Budapest VII. kerület Százház utcai Sportcsarnok bővítésének finanszírozása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

11.) A Budapest VII. Almássy tér 6. szám alatti ingatlanra kiírt nyilvános pályázat
eredményének megállapítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 479-től – 485-ig.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
jegyző polgármester


