
Iktatószám: KI/690-17/2008/XV.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2008. november 13-án 8 óra 30 perckor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

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

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

Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Farkas Ferenc, Fitosné Z. Zsuzsanna, Hangyál Imre, Holló
Mária, Németh Márta helyett Bakos Mariann, Polgár Endréné, dr. Saáry Tibor, dr. Szász
Eleonóra

Távol maradt: dr. Albert István, Berki Béla, dr. Bolesza Emőke, dr. Deutsch-Für Tamás,
Parnó Román, Puskás Attila Sándor, Simon Péter, Vajda Gábor képviselők

Az ülést vezette: Hunvald György polgármester és
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 2008. november 13-i rendkívüli
nyilvános ülését megnyitja

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jelen van 18 fő.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 1 tartózkodás.
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472/2008.(XI. 13.) számú határozat:
- Napirendi pont elfogadásáról -

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

1.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2008.(………..) rendelete az építményadóról szóló 12/1996.
(IV.26.) számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2008.(………) rendelete a telekadóról szóló 16/2001. (IV.20.)
számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

3.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének ../2008. rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.) rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

4.) Közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási rendjének véleményezése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
A napirendi pontok tárgyalásának megkezdése előtt egy bejelentést szeretne tenni.

Dr. Deutsch-Für Tamás képviselő úr az alábbi nyilatkozatot küldte meg részemre 2008.
október 22. napján faxon, majd 2008. október 29-i érkeztetési dátummal levélben:

„Tisztelt Képviselő-testület!
A 2000. évi XCVI törvény 3. § (2) bekezdése, továbbá a (4) bekezdés b.) pontja alapján
önkormányzati képviselői mandátumomról a mai napon azonnali hatállyal lemondok.
Budapest, 2008. október 18.
Tisztelettel: Dr. Deutsch-Für Tamás”

A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI.
törvény 3. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő lemondhat mandátumáról a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is, melyet a polgármesternek ad át vagy
juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell.

A fenti jogszabályban foglalt kötelezettségemnek tettem eleget a képviselő úr lemondásának
ismertetésével.

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:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2008.(………..) rendelete az építményadóról szóló 12/1996. (IV.26.) számú 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.

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

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

Dr. Kecskés Gusztáv képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót.

dr. Kecskés Gusztáv
A Jegyző asszonytól szeretné megkérdezni, hogy a Polgármester úr tájékoztatta a Testületet
mandátum megszűnéséről vagy visszaadásáról valamilyen módon – kérdése, hogy miért
került napirendre és mikor tervezetik napirendre tűzni a képviselői hely betöltését, esetleg a
mai napon.

Dr. Kálmán Zsuzsanna
A jogszabály értelmében nem a Testület dolga ennek a napirendre tűzése, hanem a párt által
felállított lista alapján fognak nyilatkozni, hogy ki az aki betölti ezt a mandátumot – a
mandátum megszűnésétől számított 30 napon belül van erre lehetőség.

Vattamány Zsolt
A napirendi pont vitájára térne vissza.
Úgy érzi saját magát, mint a ciklus elején, amikor ez a városvezetés igencsak vehemensen
vetette magát bele a megszorító intézkedések meghozatalába, azt is mondhatná, hogy a mai
napirendi pontok fele ismét csak erről szól.
Ezek azonban azt gondolja, hogy az alapvető problémákat nem oldják meg, azon felül, hogy
kellemetlenséget okoznak a kerület lakóinak.
Az alapvető problémák megoldásához véleménye szerint meg kellene változtatni a
vagyongazdálkodás és a gazdálkodás egészének a gyakorlatát. Az az általános vélemény,
hogy az önkormányzatok nehéz helyzetbe kerülnek a Kormányzat ugyanis a nehéz
világgazdasági válságra hivatkozva valószínűleg komoly pénzeket fog kivonni az
önkormányzati szférából. Az, hogy a városvezetésnek erre csak az az egyetlen válasza van,
hogy elvon, véleménye szerint kevés. Azt gondolja, hogy át kellene gondolni a gazdálkodás
eddigi egyéb gyakorlatát, személy szerint reméli, hogy egyszer majd kapnak egy ilyen
anyagot is, de addig a javaslatot nem tudja támogatni.
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Prof. Dr. Hahn György
Reméli, hogy a Fidesz képviselője oda tud hatni, hogy az Országgyűlésben intézkedés
történjen, hogy a 3200 önkormányzat helyett 500 legyen és akkor mindjárt olcsóbban lesznek
az önkormányzatok, az egész ország gazdálkodása, nem fognak beléptető kapukra 4,5
milliárd forintot elkölteni, és ilyen képviselőt, akit a „kutya” sem választott meg, annak nem
kell lemondani.

Gerenday Ágnes
Azt hiszi, komolyabbra kellene fordítani a szót, ugyanis ha az ember elolvassa az
előterjesztést, akkor rögtön felmerül a probléma, hogy a gyakorlatban végig gondolja a
társasházak helyzetét. Rögtön egy problémája adódott, hogy mi van azzal a társasházzal, aki
megtartotta a házmesterlakást, tehát megkapta a ház, ott van közös költséget fizetve, vagy
valamilyen módon a régi házmester, tehát létezik a lakásban, de ki a tulajdonos? – a társasház,
tehát az ő terhe. Saját maga úgy érzi, hogy egy kicsit még át kellene gondolni ezt a rendelet,
mert annyi sok ilyen kis bizonytalanság van benne, amit egyszerűen végig gondol, és nem
tudja, hogy lehetne megoldani. Van például egy népes család, az összes gyerekének vesz
lakást, mert olyan sokat nyert a lottón, akkor életszerű-e az, hogy az öt éves gyerek egy
lakásba be van jelentve és ott lakik – persze, hogy nem, mert egy öt éves gyerek nem lakik
egyedül egy lakásban. Tehát nem tudja, hogy ezeket a dolgokat ez a rendelet fogja-e tisztázni,
és hogy lehet ezek alól, hogy úgy mondja kisuttyanni, ami nem a céljuk, hanem az, hogy aki
valamilyen módon, aki részesül az itteni kedvezményekben, az valamilyen módon tegyen is
bele valamit az Önkormányzat pénzébe, amiből ő végül is visszakap bizonyos javakat és
juttatásokat. Tehát inkább azt mondaná, hogy valamilyen módon át kellene gondolni még
ennek a rendeletnek az egyes pontjait, hogy ezek tisztázhatóak legyenek, mert úgy érzi, hogy
sok ilyen furcsa dolog adódik majd, amit nem fognak tudni a rendeletben megfogalmazott
szöveg alapján menteni.

Kardos Péter
Amit a Képviselő asszony felvetett, az tegnap a Pénzügyi Bizottság ülésén is felvetődött, ezért
is tud rá válaszolni. Annak beláthatatlan következményei lennének, hogyha a házmester
lakások sorsát a rendeletben rendeznék, ugyanis ez egyéb olyan lakásokat is érintene, ami
üzlet, vagy más célra van használva. Rögtön bejelentenének valakit, aki nem lakik ott, hogy
ne kelljen fizetniük. Úgyhogy a törvény, tehát a nem a rendeletük, és ezt nem kell rendeletbe
megerősíteni, mert a törvény mondja ki, hogy egyedi méltányosságra van lehetőség. Tehát
ilyen szituáció van, ezt mindig egyedileg kell elbírálni. Egy olyan beláthatatlan folyamatot
nem szeretnének elindítani, hogy mindenki betegyen egy ágyat az irodájába, vagy üzletébe és
azt mondja, hogy ott lakik, és valakit a családból bejelentenek.

dr. Kecskés Gusztáv
A Frakciójuk azt vitatta meg valóban, amit elmondott Gerenday képviselő asszony, hogy
vannak olyan helyzetek, amelyek esetében valaki a parkolást is használhatja, mert
bejelentkezik, akár albérlőként is, akkor részesül a kerületben különböző segélyekbe, és az
ingatlan egyébként másnak a tulajdona, aki ebből még bérleti díjat is szed az
Önkormányzatnak pedig nincs bevétele. Tehát valóban ez nem méltányos azokkal szemben,
akik tényleges lakói Erzsébetvárosnak és őket kell, hogy ezek a kedvezmények elsősorban
megtalálják, míg azok, akik hogy úgy mondja, a kerületben nem honosak miért ne
fizethetnének építményadót. Ugyanakkor a másik oldalról azt is el kell mondaniuk, és ezt is
mérlegelte a frakciójuk, és ezért a szavazásnál tartózkodást jelöltek meg maguknak, amikor
erről beszéltek. Az adó kivetése és a költségvetés egyensúlyának biztosítása nem egy
ellenzéki frakciónak a feladata, tehát még hogyha vannak is olyan momentumok, amik
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igazságosság felé vezetnek, nem a SZEM – KDNP frakció feladata az, hogy adóbevételnél
„igen”-nel szavazzon, tehát tartózkodás van megjelölve. Ugyanakkor a szavazásról magáról is
azt kell mondani, hogy tartózkodniuk kell, mert arra az álláspontra jutottak, hogy amíg az
ellenzéki mandátum nincs betöltve addig szolidaritásból a KDNP – SZEM frakció részt vesz
a üléseken, de a szavazástól tartózkodik.

Fedrid Gábor
Arra szeretne csak reflektálni, hogy azért nem az öt éves gyerek ellen szól ez, aki lakáscélra
használja a helyiséget, és nem is a házmesterek ellen szól, amit immár 15 éve nem tud az
Önkormányzat megoldani, ugyanis 1995. december 31-ig a társasházaknak kellett volna
megoldani, 1998. december 31-ig pedig az Önkormányzatnak – tehát pillanatnyilag senkinek
nincs megoldási lehetősége vagy fenntartása. Ezt meg kell oldaniuk szép lassan, de nagyon
lassan megy ez a dolog kölcsönösen. Itt arról van szó, hogy a lakásoknak és a házaknak 30
százaléka bérbe van kiadva, akik nem fizetnek, nem lakás célra használják, nyerészkednek és
semmiféle adót sem az államnak sem az Önkormányzatnak nem fizetnek. Ennek egy hányadát
még a társasházaknak vissza lehetne juttatni, de meg kell találni a módot, mind a
visszajuttatáshoz, mind ahhoz, hogy ismeretei legyenek az Önkormányzatnak erről. Arról van
ismeretük, ami ki van plakátolva, és nem biztos benne, hogy fizet be építményadót – az
Akácfa utca 10. garzonlakásait hirdetik, pont az Önkormányzat előtt, nem tudja, hogy
fizetnek-e adót, de itt erről van szó.

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

Hunvald György
Elég sok hozzászólásra válaszoltak önmaguk a képviselők. Azért egy dolgot megragadna,
Vattamány Zsolt képviselő úr hozzászólásának legeleje, ami különösen tetszett, hogy
ugyanúgy érzi magát, mint itt a ciklus kezdetét. Ennek örül, mert a ciklus kezdetén is azt
látta, hogy jó erőben, jó egészségben, vidáman foglalta el itt a helyét, tehát örül, hogy két év
után is ez az érzet változatlan.
Amit Gerenday Ágnes képviselő asszony mondott, arra válaszolt a Pénzügyi Bizottság elnöke
Kardos Péter.
Amit Kecskés Gusztáv képviselő úr mondott, hogy részt vesz a vitában, de nem tud
véleményt nyilvánítani, ez egy érdekes helyzet, tehát nem ezért fizetik a képviselő urat, hogy
ne nyomjon gombot, hanem valamilyen véleményt mondjon.

Gergely József
A rendelettervezethez módosító indítvány érkezett Vattamány Zsolt képviselő úrtól, melyet az
előterjesztő elfogadott.
Kérdezi, a módosító indítvány benyújtóját, hogy kíván-e indokolni – megállapítja, hogy nem.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő.
A szavazás eredménye 2 igen 12 nem 2 tartózkodás.



6/13

473/2008.(XI. 13.) számú határozat:
- Vattamány Zsolt módosító indítványáról az építményadóról szóló 12/1996. (IV.26.)
számú rendelet módosításához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - Vattamány Zsolt
módosító indítványát az építményadóról szóló 12/1996. (IV.26.) számú rendelet
módosításához az alábbiak szerint:
A rendelet tervezet 2.§.-a törlésre kerül, marad az eredi 7.§. (2) bekezdésében
foglaltak.
Ennek következtében minden további paragrafus száma értelemszerűen
átszámozódik.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 1 nem 0 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2008. (XI.13.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 12/1996. (IV.26.) számú
rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

2. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2008.(………) rendelete a telekadóról szóló 16/2001. (IV.20.) számú 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.

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

Gergely József
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.
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dr. Kecskés Gusztáv
Ebben a kérdésben “igen”-nel szavaznának, mert véleményük az mégis van, meg is mondja,
hogy miért. Itt telekadóról van szó, az adóalanyai vélhetően nem magánszemélyek, nem
kerületi lakók, ugyanakkor nagyon kevés telek van Erzsébetváros jellemzően ezek olyan
építésű telkek, amiket be kellene építeni, tehát valóban vannak romantikusnak nevezhető
regények a grundok világából, de nem biztos hogy Erzsébetvárosnak hosszasan kellene
támogatni azt, hogy üres telkek álljanak az épületek között, nyilván nem túlzsúfolt épületeket
kell felhúzni helyettük, de itt a telekre kivetendő adó az egy elfogadható szempont azt
gondolja.

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

Hunvald György
Azt tudja csak mondani Képviselő úrnak, hogy vannak romantikus adottságú telkek is, kinek
mi jut eszébe róla.

Gergely József
A rendelettervezethez módosító indítvány nem érkezett.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 1 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2008. (XI.13.) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 16/2001. (IV.20.) számú
rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

3. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
../2008. rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi
költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.) 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.

Kardos Péter
A Pénzügyi 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.

Fedrid Gábor
Azt szeretné, hogyha a Pénzügyi Iroda megvizsgálná annak a lehetőségét, hogy azok a
szervezetek, akik két-három évig a pénzmaradványukat nem használják fel, akkor azoknak
szükségük volt-e az Önkormányzat támogatására.

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

Hunvald György
Válaszolva a Képviselő úrnak, hogy vívódás jellemezte őket, hogy vajon mire használják fel
azt a pénzt.

Gergely József
Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett az MSZP - SZDSZ Frakció részéről, melyet
az előterjesztő elfogadott.

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

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

474/2008.(XI. 13.) számú határozat:
- Az MSZP – SZDSZ frakció módosító indítványáról a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.)
rendelet módosításához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja - az előterjesztő által is elfogadott – az MSZP – SZDSZ
frakció módosító indítványát a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 25.) rendelet
módosításához az alábbiak szerint:

Az előterjesztés összeállítását követően a Polgármesteri Hivatal költségvetését
érintő előirányzat-módosítások végrehajtása érdekében módosító indítvány
benyújtása vált szükségessé.

1.) A "7201 Központilag kezelt ágazati feladatok" címen az egyéb ágazati
feladatok előirányzata 4.480 ezer Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg az alábbi
címek kiadási előirányzata megemelkedik:
 "5201 Parkosítás, zöldövezet gondozása" címen a dologi kiadások
előirányzata 1.700 ezer Ft-tal,

ebből:

 Garay téri játszótér kerítés készítése 1.200 ezer Ft-tal,

 Planténerek daruval történő áthelyezése 500 ezer Ft-tal,

„6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb
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pénzeszközátadások" címen a működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre előirányzata az Aranycsapat Alapítvány diákbajnokság
megrendezésének támogatása miatt 300 ezer Ft-tal,

 a „6201 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított
támogatás" címen a felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított
működési támogatás előirányzata, ezzel egyidejűleg az Alsóerdősori Általános
Iskola és Gimnázium költségvetésében a támogatási és dologi kiadások
előirányzata az "EPSZK" Erzsébetvárosi Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató
Intézmény Pedagógus Vigadalom rendezvényének támogatása miatt 980 ezer
Ft-tal,

 „6401 Önkormányzati fejlesztések" címen a felhalmozási kiadások
előirányzata a Csicsergő Óvoda kerítés magasítása és díszburkolat készítése
feladaton

1.500 ezer Ft-tal.

2.) Az "5701 Oktatási, közművelődési, sport és egyéb feladatok" címen a
működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzata az
Erzsébetvárosi Civil Szervezetek kerete feladaton 250 ezer Ft-tal csökken, ezzel
egyidejűleg a „6201 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított
támogatás" címen a felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított
működési támogatás előirányzata, valamint az Erzsébetvárosi Közösségi Ház
költségvetésében a támogatási és dologi kiadások előirányzata az év végi ünnepi
rendezvények támogatása miatt azonos összeggel megemeli.

3.) A "6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb
pénzeszközátadások" címen a működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre előirányzatok közül a Fehér Kereszt Egyesület
(helyettes szülői hálózat működtetése) előirányzata csökken 375 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti
Otthona támogatása azonos összeggel megemelkedik.

Normaszöveget érintő módosítások

Az alaprendelet 2. § (14) bekezdésének kiegészítése az alábbiak szerint egészül ki:

A 2008. évi létszámcsökkentési döntéseket - a felmentési idő lejártát követően - az
alábbiak szerint kell végrehajtani:
 az „1101-2 Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat" címen 3 fő
létszámcsökkentést 2009. március 1-jétől, így az intézmény létszám előirányzata
48,5 főre változik,
 A „2103 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola"
címen 1 fő létszámcsökkentést 2009. február 23-tól, így az intézmény létszám
előirányzata 105,0 főre változik,
 A „2103-1 Bóbita Óvoda" címen 1 fő létszámcsökkentést 2009. március 1-től,
1 fő létszámcsökkentést május 1-től, így az intézmény létszám előirányzata 20,5
főre változik.

Gergely József
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A rendelettervezet szavazása előtt az ehhez tartozó határozati javaslatokról szavaznak.

Szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

475/2008.(XI. 13.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálatnál közalkalmazotti státusz csökkentéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete módosítja 253/2008.(V.19.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint:

„A létszámcsökkentéssel érintett 4 közalkalmazotti státuszhelyből 1-et az
Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálatnál - 2008. október 2-i hatállyal, 3
álláshelyet 2009. március 2-i hatállyal megszüntet úgy, hogy a felmentési idő teljes
tartamára a közalkalmazottat a munkavégzési kötelezettség alól mentesíti.”

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az 2. számú határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

476/2008.(XI. 13.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola engedélyezett
álláshelyének meghatározásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete módosítja 326/2008.(VI.16.) határozatának 1. pontját az alábbiak szerint:

“Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2008. szeptember 01-től az Erzsébetvárosi Általános Iskola és
Informatikai Szakközépiskola engedélyezett álláshelyének számát 106 főben
állapítja meg.
Az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 478 eFt-tal, járulék előirányzatát
153 eFt-tal csökkenti.”

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
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Szavazásra teszi fel az 3. számú határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

477/2008.(XI. 13.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola engedélyezett
álláshelyének meghatározásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete módosítja 326/2008.(VI.16.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint:

“Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2009. február 23-tól az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskola engedélyezett álláshelyének számát 105 főben állapítja meg.
Az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 479 eFt-tal, járulék előirányzatát
153 eFt-tal csökkenti.”

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az 4. számú határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

478/2008.(XI. 13.) számú határozat:
- A Bóbita Óvoda engedélyezett álláshelyének meghatározásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete módosítja 327/2008.(VI.16.) határozatának 1. pontját az alábbiak szerint:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2008. szeptember 01-től a Bóbita Óvoda engedélyezett álláshelyének
számát 22,5 főben állapítja meg.
Az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 862 eFt-tal, járulék előirányzatát
276 eFt-tal csökkenti.”

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az 5. számú határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő.
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A szavazás eredménye 14 igen 0 nem 0 tartózkodás.

479/2008.(XI. 13.) számú határozat:
- A Bóbita Óvoda engedélyezett álláshelyének meghatározásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete módosítja 327/2008.(VI.16.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint:

“Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bóbita Óvoda engedélyezett álláshelyének számát 2009. március 01-től
21,5 főben állapítja meg.
Az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 303 eFt-tal, járulék előirányzatát
97 eFt-tal csökkenti.”

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az 6. számú határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

480/2008.(XI. 13.) számú határozat:
- A Bóbita Óvoda engedélyezett álláshelyének meghatározásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete módosítja 327/2008.(VI.16.) határozatát oly módon, hogy a határozat
kiegészül az alábbi 3. ponttal:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bóbita Óvoda engedélyezett álláshelyének számát 2009. május 01-től
20,5 főben állapítja meg.
Az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 387 eFt-tal, járulék előirányzatát
124 eFt-tal csökkenti.”

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 15 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 0 nem 1 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
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27/2008. (XI.13.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

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

4. napirendi pont:
Közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási rendjének véleményezése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, bizottsági vélemény
nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s mivel nincs hozzászóló le is zárja.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 1 tartózkodás.

481/2008.(XI. 13.) számú határozat:
- Közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási rendjének véleményezéséről -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budapest VII. kerület István utca 17. szám alatt tervezett „István”
elnevezésű közforgalmú gyógyszertár létesítése iránti kérelemben megjelölt
szolgálati rendet nem kifogásolja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Megállapítja, hogy a mai rendkívüli nyilvános ülés végéhez értek, a Képviselő-testületi ülését
2008. november 13-án 9 órakor bezárja.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
címzetes főjegyző polgármester


