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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2008. december 23-án 7 óra 30 perckor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

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

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

Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Farkas Ferenc, Fitosné Z. Zsuzsanna, Holló Mária, Hollósi
Géza, Lantos Péter, Németh Márta, Polgár Endréné, dr. Saáry Tibor, dr. Szász Eleonóra, dr.
Villányi Tibor

Távol maradt: Berki Béla, Gál György, Kardos Péter, Parnó Román, 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. december 23-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 javaslatát a mai ülés napirendjére,
melyhez az MSZP-SZDSZ frakciótól és a FIDESZ frakciótól érkezett módosító indítvány.
Az MSZP-SZDSZ frakció módosító indítványa arról szól, hogy a meghívó szerint 3.
napirendi pontként javasolt előterjesztés - Javaslat ad hoc bizottság létrehozására -
készítői a 2008. december 15-i Testületi ülésen egy hasonló tartalmú módosító indítványt
nyújtottak be, melyet a Képviselő-testület a határozatával elutasított - maga az előterjesztés
dátuma december 3., tehát a Testületi ülést megelőzően adták be – ugyanekkor a Képviselő-
testület megbízta a frakcióvezetőket arra a munkára, amit ők most újra javasolnak
bizottságként.
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, mely szerint a napirendi pontot a mai ülés
napirendjéről leveszik.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő.
A szavazás eredménye 11 igen 1 nem 4 tartózkodás.

531/2008. (XII.23.) számú határozat:
- MSZP - SZDSZ Frakció módosító indítványáról a napirendi pontok elfogadásához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az MSZP - SZDSZ Frakció módosító indítványát, mely szerint
a meghívó szerint 3.) napirendi pontot -Javaslat ad hoc bizottság létrehozására- a
mai ülésen nem tárgyalja a Képviselő-testület.

Hunvald György
A következő módosító indítvány a FIDESZ frakció részéről érkezett amely azt javasolja,
hogy a meghívó szerinti zárt ülés 20. napirendi pontját - Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzatának 10 éves fejlesztési programja finanszírozása – nyilvános
ülésen tárgyalja a Képviselő-testület.
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 6 igen 11 nem 2 tartózkodás.

532/2008. (XII.23.) számú határozat:
- FIDESZ Frakció módosító indítványáról a napirendi pontok elfogadásához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el a FIDESZ Frakció módosító indítványát, mely szerint a
meghívó szerint 20.) napirendi pontot - Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzatának 10 éves fejlesztési programja finanszírozása- a
mai ülésen nyilvános ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel javaslatát, a mai ülés napirendjére az elfogadott módosítással együtt.

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

533/2008. (XII.23.) 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 Önkormányzat …/2008. (….)

önkormányzati rendelete a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési
gazdálkodásról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

2.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2008. (...) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 19/2000. (VI.16.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester
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3.) Budapest Főv. VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
1990.-től napjainkig terjedő időszakban született vagyoni ügyekkel kapcsolatos
döntések nyilvánosságáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt , Berki Béla

4.) Budapesti Külső Kerületek Önkormányzati Szövetségének csatlakozási
kezdeményezése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

5.) Személygépjármű értékesítése, vétele
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

6.) A Budapest VII. kerület Klauzál u. 17. szám alatti ingatlannal kapcsolatos
elővásárlási jogról történő lemondás
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

7.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest VII. Damjanich u. 6. szám alatti
ingatlan használatba adása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

8.) A Budapest VII. Dohány u. 32. szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt
pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

9.) Magasabb vezetői pályázati kiírás
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

10.) Közművelődési megállapodás kötése
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

11.) A ruzinai tábor üzemeltetési szerződésének módosítása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

12.) A személyes gondoskodás keretében nyújtott gyermekjóléti alapellátások
szolgáltatásra meghirdetett közbeszerzési pályázatot nyert szervezetekkel
való ellátási szerződés megkötése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

13.) A helyi Szociálpolitikai kerekasztal tagjai közé a Szociális és Egészségügyi
Bizottsági tagok delegálása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

14.) Gyermek ifjúsági és iskola ifjúsági fogászat elhelyezése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

15.) Tájékoztató jelentés a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzat 2008. évi költségvetési előirányzatok november 1.-30. közötti
időszakban történt változásairól
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

16.) Tájékoztató a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2008. évi
munkájáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

17.) Klauzál téri szabadpiac
Előterjesztő: Hahn György képviselő, Bolesza Emőke képviselő

Zárt ülés keretében:
18.) Szociális ügyekben I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott

fellebbezések
Előterjesztő: Solymári Gabriella Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

19.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 10 éves
fejlesztési programja finanszírozása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester
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Hunvald György
Az első napirendi pont előterjesztője saját maga, ezért átadja az ülés vezetésének jogát
Gergely József alpolgármester úrnak.

1. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat …/2008. (….) önkormányzati
rendelete a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról
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 javasolja a rendelettervezetet.

Ripp Ágnes
Jelezni szeretné, hogy a benyújtott módosító indítványát – a hulladék gyűjtőkre vonatkozóan
– visszavonja.

Gergely József
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát,
megadja a szót az előterjesztőnek.

Hunvald György
Közli, hogy a benyújtott módosító indítványokat elfogadja.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által elfogadott módosító indítványokat, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

534/2008. (XII.23.) számú határozat:
- Elfogadott módosító indítványokról a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és
költségvetési gazdálkodásról szóló rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott – az alábbi módosító
indítványokat a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési
gazdálkodásról szóló rendelettervezethez:

SZEM-KDNP Frakció

A rendelet 2. §-a az alábbi (25) ponttal egészül ki:
Erzsébetváros Önkormányzatának Kerületfejlesztési Bizottsága dolgozzon ki
hasznosítási tervet az Osvát utcai "üresen álló" Sky parkolóház hasznosítására,
üzemeltetésére a 2009. évi költségvetés benyújtásáig.
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MSZP Frakció

1. A 2. § (20) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
"A Polgármesteri Hivatalnál távolsági busz beszerzésére 56.000 ezer Ft erejéig
kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.
A Thököly utca 22. szám alatti fogorvosi rendelő kialakítására a közbeszerzési
eljárás lefolytatható."

2. A folyamatos feladatellátás érdekében a rendelet-tervezetet egy új 10. §-val
egészül ki, egyidejűleg a korábbi 10. §-t 11. §-ra módosul.
Új 10. § "Amennyiben az önkormányzati kötelező állami és önként vállalt
feladatok ellátására megkötött szerződések 2008. december 31-ével lejárnak, a
folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében az átmeneti időszakban az új
szerződések az érvényes jogszabályok figyelembevételével megköthetőek."

Devosa Gábor

A rendelet-tervezet 2. § (10) bekezdése helyesen:
2. § (10) Az önállóan gazdálkodó intézményeknél a korábban bérelt informatikai

eszközök megvásárlására összesen 876 ezer Ft erejéig kötelezettség
vállalható és kifizetés teljesíthető,
ebből:

Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola
és Vendéglátó Szakiskola 154 ezer Ft,

 Baross Gábor Általános Iskola 98 ezer Ft,

 Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium 38 ezer Ft,

 Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium 150 ezer Ft,

 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskola 436 ezer Ft.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a benyújtott rendelettervezetet az elfogadott módosító indítványokkal
együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 0 nem 2 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2008. (XII.23.) önkormányzati rendelete a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és
költségvetési gazdálkodásról

Gergely József
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Hunvald György polgármester úrnak.
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2. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2008. (...) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 19/2000. (VI.16.)
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

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

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tervezetként tudta csak tárgyalni az előterjesztést, és
tárgyalása és elfogadásra javasolta.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

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

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2008. (XII.23) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
19/2000. (VI.16.) rendelet módosításáról

3. napirendi pont:
Budapest Főv. VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 1990.-től
napjainkig terjedő időszakban született vagyoni ügyekkel kapcsolatos döntések
nyilvánosságáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt , Berki Béla

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Vattamány Zsolt
Az Erzsébetvárosi ingatlanbotrány rengeteg kérdést fogalmaz meg a széles közvéleményben.
Nagyon sok sajtóhír jelenik meg, ciklusokra visszamenőleg, hogy mikor, melyik
ingatlaneladással kapcsolatban ki, milyen álláspontot képviselt, hogyan szavazott, milyen
indokkal magyarázzák az előterjesztések a különböző ingatlanértékesítési határozatok
szükségességét. Itt szeretné megjegyezni, hogy az Önkormányzati Törvény és a helyi
Szervezeti- és Működési Szabályzat is csak lehetőséget teremt arra, hogy a Képviselő-testület
vagyoni jellegű kérdésekben zárt ülésen döntsön, akkor is csak olyan esetben, amikor a nyílt
tárgyalás üzleti érdekeket sértene.
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A döntések után azonban amikor a szerződő fél személye, a szerződés tárgya és az értékesítés
összege is nyilvánossá válik azt gondolja, hogy felesleges további üzleti érdekekről beszélni.
Úgy hiszik, hogy minden tiszta lelkiismeretű képviselő felelőssége, hogy az
ingatlanértékesítésekkel kapcsolatos ügyekben a közvélemény tisztán lásson, ezért az a
javaslatuk, hogy a Képviselő-testület 1990-ig visszamenőleg minden vagyoni természetű
üggyel kapcsolatos bizottsági, Képviselő-testületi döntést, szavazási eredményt hozzon
nyilvánosságra.

Hunvald György
A napirendi pont megnyitása előtt megadja a szót Jegyző asszonynak.

Dr. Kálmán Zsuzsanna
Nyilván a Képviselő úr is tájékozódott, hogy a testületi határozatkezelő programba a
törvényességi észrevétele felkerült – közel három oldalas anyag -, azt gondolja, hogy ennek a
részletes ismertetésébe nem szeretne belekezdeni, nyilván minden képviselő ezt gondosan
elolvasta.
A lényege végül is egyértelműen az, hogy a két féle jogszabályt kell mindenképpen ebben a
tárgykörben figyelembe venniük, az egyik a Képviselő-testület működése során a közérdekű
adatok nyilvánosságát és adatok védelméhez fűződő jogot egyidejűleg kell érvényesíteni.
Ebben az esetben amiről a Képviselő úr előterjesztése is szól egyértelmű jogszabálysértések
állapíthatók meg, tehát a határozati javaslat a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXII. törvény és az Ötv. bizonyos szabályait sérti, szövegében oly annyira általános, hogy
egyébként annak végrehajtása technikailag aránytalan teherrel járna.
Kéri, hogy mindenki ebben mélyüljön el, nem szeretné az időt azzal rabolni, hogy a három
oldalas törvényességi észrevételt teljes mértékben, részletességében ismertesse.

Hunvald György
A napirend felett megnyitja a vitát.

Prof. Dr. Hahn György
Teljes mértékben megérti a Képviselő úr aggodalmait, de véleménye szerint a saját portáján
kellene söprögetnie. Ezt a rendelkezést ugyanis a 2000. évi kormányrendelet tette lehetővé,
hogy az addigi bérlők helyett egész házakat adjanak el az önkormányzatok vagy bárki a lakók
megkérdezése nélkül vagy megkérdezésével más szervek részére. Úgyhogy ezeket
szíveskedjen a saját párt elnökének feltenni, hogy ezt miért tette lehetővé, vagy Matolcsi
Györgynek, aki abban az időben a gazdasági miniszter volt, hogy miért változtatott azon a
Csikán féle gyakorlaton, amelyik évente 6-8 százalékkal emelte a nemzeti jövedelmet, miért
csúsztak vissza 2-3 százalékra – köszöni szépen, hogyha esetleg figyelt rá a Képviselő úr.

Hunvald György
Az ülés vezetésének jogát Gergely József alpolgármester úrnak, mivel szeretne hozzászólni.

Gergely József
Megadja a szót a Polgármester úrnak.

Hunvald György
A múlt héten elhangzott a kerületi televízióban egy olyan hozzászólása Képviselő úrnak,
amely egy idei január 18-án zárt ülésen tárgyalt testületi döntésről szólt, ahol az
Önkormányzat többsége - Képviselő-testülete – elállt olyan szerződésektől, amely
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szerződéseket maga a nyomozás során is vizsgálat tárgyává tette.
Ezen a zárt ülésen mindenki szavazott valahogyan, ahogy a Jegyző asszony is elmondta az
előbb a zárt üléseknél a szavazási magatartás nem hozható nyilvánosságra, egyetlen egy
esetben hozható nyilvánosságra, ha maguk a képviselők hozzájárulnak a nyilvánosságra
hozatalhoz.
Azt gondolja, hogy amikor Képviselő úr azt írja az előterjesztésében, hogy minden képviselő
felelőssége, hogy a szavazási eredményt hozza nyilvánosságra, azt javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy ezzel kezdjék, a maga részéről hozzájárul a 2008. január 18-i zárt ülésen tett
szavazási magatartása végrehajtására és levélben fogja kérni a képviselőket erről. Azt
gondolja, hogy Erzsébetvárosnak az az érdeke, hogy Erzsébetváros fejlődése töretlenül
folytatódjon 2009-ben is, azt gondolja, hogy a Képviselő-testület a mai ülésén például az 1.)
és 2.) napirendi pontnál ezt szem előtt tartotta – szem előtt tartotta képviselői esküjét,
amelyben azt mondta valamikor két évvel ezelőtt mindenki, aki itt van a teremben, hogy
minden igyekezetével Erzsébetváros javát szolgálja. Saját maga ezért most azt gondolja, hogy
ennél a napirendi pontnál pont azért nem fog tudni szavazni a Képviselő úr javaslatával
együtt, mert a Jegyző asszony törvényességi észrevételt tett, és azt gondolja, és azt kéri
Képviselő úrtól is meg mindenkitől, hogy a következő napirendeknél, amelyek szintén
Erzsébetváros javát szolgálják próbáljanak túlemelkedni a politikai indítóerőkön és
próbáljanak közösen, együtt dolgozni, mint Képviselő-testület az idei év utolsó ülésén, úgy
ahogy eddig is tették – köszöni.

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

Hunvald György
A napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a szót az előterjesztőnek.

Vattamány Zsolt
Az álláspontjuk továbbra is, hogy a határozati javaslatban szereplő dokumentumok
nyilvánosságra hozása elhatározás kérdése, ha ezt nem akarják, azt megérti. Jegyző
asszonynak érdemes lett volna odafigyelni, amikor a házakat eladták és több százmilliós
kenőpénzek kerültek át döntéshozókhoz. Sem jogi, sem pedig erkölcsi akadályát nem látja
annak, hogy a Képviselő-testület tagjai ne támogassák a javaslataikat.

Hunvald György
Megadja a szót a Jegyző asszonynak.

Dr. Kálmán Zsuzsanna
Határozottan visszautasítja Képviselő úr álláspontját, az előterjesztések mindenben
megfeleltek a törvényes előírásoknak és egyébként saját maga nem nyomozóhatóság. Azt
gondolja, hogy legközelebb gondolja meg a Képviselő úr, hogy a testületi ülés nyilvánossága
előtt milyen megjegyzéseket tesz.

Hunvald György
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 5 igen 13 nem 0 tartózkodás.
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535/2008. (XII.23.) számú határozat:
- Budapest Főv. VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 1990.-től
napjainkig terjedő időszakban született vagyoni ügyekkel kapcsolatos döntések
nyilvánosságáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el Budapest Főv. VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat
Képviselő-testületének 1990.-től napjainkig terjedő időszakban született vagyoni
ügyekkel kapcsolatos döntések nyilvánosságáról szóló előterjesztés határozati
javaslatát az alábbiak szerint:

“Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 1990-ig visszamenőleg minden vagyoni természetű üggyel
kapcsolatos bizottsági és képviselő-testületi előterjesztést, döntést, szavazási
eredményt a nyilvánosság elé tár.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal”

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

4. napirendi pont:
Budapesti Külső Kerületek Önkormányzati Szövetségének csatlakozási kezdeményezése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
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.

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 19 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.

536/2008. (XII.23.) számú határozat:
- Budapesti Külső Kerületek Önkormányzati Szövetségének csatlakozási

kezdeményezéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. úgy dönt, hogy csatlakozik a Budapesti Külső Kerületek Önkormányzati

Szövetségéhez.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. január 1.
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2. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Szövetségi tagdíj 2009. évi
költségvetésbe történő megjelenéséről, továbbá felhatalmazza az Szövetség
Alapító okiratának aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. február 1.

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

5. napirendi pont:
Személygépjármű értékesítése, vétele
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, bizottság vélemény
nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Becskei Barbara
A napirend egy autó eladásról szól, 800 ezer forintért szeretnék eladni az autót.
Két kérdése lenne – vagy nagyon rossz befektetést csináltak 2002-ben, hogy 10 millió
forintért vettek egy autót és most 800 ezer forintot ér csak, vagy nem 800 ezret ér az autó.
Tehát kérdezi, hogy melyik válasz az igaz, hogy vagy rossz befektetést csináltak, vagy
nagyon olcsón fognak eladni egy autót.

dr. Kecskés Gusztáv
Nem kötelező a napirendhez hozzászólni, azért átgondolta az elhangzott vitát az előző
napirendi pontoknál, ezért szeretné jelezni, hogy saját maga is hozzájárul, hogy amikor arról
kellett szavazni, hogy felülvizsgálják, illetve visszaveszik a Király utcai ingatlanokat, akkor
hogyan szavazott. Azt hiszi, hogy azt mindenképpen nyilvánosságra lehet hozni majd, hogy
kik azok a képviselők, akik nem járultak hozzá. Tudja, hogy személyes adatokat lehet védeni,
de annak a kérdőívnek vagy kérelemnek az aláírása vagy kitöltése, hogy ehhez hozzájárult
2006. decemberében az első adandó alkalommal az új testület hogyan döntött, és idén
januárban a felülvizsgálatról és a visszavételről hogyan döntöttek a képviselők – ezt
mindenképpen alá lehet íratni, és aki ezt nem írja alá, azt gondolja, hogy ez az információ
munkájából adódóan mindenképpen nyilvános, ha az nem is hogy hogyan szavazott, ha azt el
akarja titkolni.

dr. Albert István
Becskei képviselőtársának mondaná, hogy azt hiszi, hogy nem ugyan arról az autóról van szó,
amit akkor vásároltak, hanem a helyett vásárolták, de abban egyetért, hogy aránytalanul
olcsón akarják eladni. Beszélt autókereskedővel, illetve megnézte az internetes portálokat is
és egy évvel idősebb hasonló kategóriájú Rovereket 2 millió forint körüli árban árusítanak,
úgyhogy azt kéri, hogy a Képviselő-testülettől, hogy halasszák el, és inkább próbálják meg
piaci értékesítéssel értékesíteni.

Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót az előterjesztőnek válaszadásra.
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Gergely József
Becskei képviselő asszonynak egy harmadik kérdést kellett volna feltennie, tudniillik a
számviteli törvény és a társasági adókról szóló törvény határozza meg a különböző tárgyak
amortizációját – és ott megtalálja azt, hogy 20 százalék évente, tehát 5 év alatt nullára
amortizálódik az értéke.
Egyébként Albert képviselő úr ha tud ilyen jó üzletet, akkor kár, hogy nem hozott egy írásos
ajánlatot a bizonyos autókereskedőtől.

Hunvald György
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 13 igen 7 nem 1 tartózkodás.

537/2008. (XII.23.) számú határozat:
- Személygépjármű értékesítéséről, vételéről -

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

1.) hozzájárulását adja, hogy az IKU-479 forgalmi rendszámú ROVER 75 2.5
V6 Club Special típusú személygépkocsi 800.000,- Ft áron értékesítésre
kerüljön;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2.) hozzájárulását adja egy darab új Volkswagen Jetta Trendline 1.6 típusú
személygépkocsi megvásárlására 4.371.000,- Ft vételáron, mely gépjármű
a Budapest VII. Kerületi Rendőrkapitányság részére ingyenes használatba
átadásra kerül;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

3.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési fedezet
biztosításáról az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról
szóló rendelet következő módosításakor.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. január 31.

6. napirendi pont:
A Budapest VII. kerület Klauzál u. 17. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási
jogról történő lemondás
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester
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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.

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 17 igen 0 nem 4 tartózkodás.

538/2008. (XII.23.) számú határozat:
- A Budapest VII. kerület Klauzál utca 17. szám alatti ingatlannal kapcsolatos
elővásárlási jogról történő lemondásról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 161.000.000 Ft. + 32.200.000 Ft Áfa vételáron a 34415 helyrajzi
számú, természetben Bp. Főv. VII. kerület Klauzál utca 17. szám alatt található,
843 m2 területű, “kivett, lakóház, udvar” megnevezésű ingatlanra vonatkozó
elővásárlási jogával nem él.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

7. napirendi pont:
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest VII. Damjanich u. 6. szám alatti ingatlan
használatba adása
Előterjesztő: Gergely József 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.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

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

539/2008. (XII.23.) számú határozat:
- Az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest VII. Damjanich utca 6. szám alatti
ingatlan használatba adásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Belső Erzsébetvárosi Általános Iskola Kertész utcai
épületének felújítása időtartamára a tanulók egy részét a Budapest VII. Damjanich
utca 6. szám alatti épületben helyezi el.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: folyamatos
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8. napirendi pont:
A Budapest VII. Dohány u. 32. szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt pályázat
eredményének megállapítása
Előterjesztő: Gergely József 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.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

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

540/2008. (XII.23.) számú határozat:
- A Budapest VII. Dohány utca. 32. szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt pályázat
eredményének megállapításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budapest VII. Dohány utca 32. szám (hrsz: 34475)
alatti ingatlanra kiírt nyilvános pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

9. napirendi pont:
Magasabb vezetői pályázati kiírás
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 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 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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541/2008. (XII.23.) számú határozat:
- Magasabb vezetői pályázati kiírásról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy

1. a Brunszvik Teréz Óvoda
2. a Nefelejcs Óvoda
3. az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola

vonatkozásában magasabb vezetői állások betöltésére a mellékletnek megfelelően
pályázatot írjon ki és felkéri, hogy gondoskodjon a pályázati felhívások
jogszabályban meghatározott helyeken történő megjelentetéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. december 23.

10. napirendi pont:
Közművelődési megállapodás kötése
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Devosa Gábor
Néhány mondatot az előterjesztéshez mert részletesen nem taglalja, igazából arról van szó,
hogy egy olyan pályázaton kívánnak részt venni egy civil szervezettel, amely pályázatnak
köszönhetően teljes mértékben finanszírozásra kerülhet az Erzsébetvárosi roma zenekar
fenntartása. Itt munkanélküli, kerületi roma zenészekről van szó. Eddig 50 százalékos
finanszírozásban ment a Munkaügyi Központ és az Önkormányzat között ez a projekt, ha
most minden jól megy, akkor egy éven keresztül ennek a pályázatnak köszönhetően teljesen
pályázati pénzből – állami forrásból – kerülne ez finanszírozásra. Körülbelül fél éve nem
működik a zenekar, hiszen a Munkaügyi Központ nem tudott ilyen típusú támogatást adni az
Önkormányzatnak, remélhetőleg, hogyha sikerül a pályázatot megnyerniük akkor újra egy
esztendőn keresztül tudnak kerületi roma zenészeket foglalkoztatni. Várhatóan elképzelhető,
hogy visszakerül ez még a Képviselő-testület elé, hiszen csak akkor tudnak a költségvetési
részről majd tárgyalni, mikor a konkrét pályázat is megszületik. Itt mindössze arról van szó a
költségvetési részénél, hogy az a civil szervezet, aki megnyerheti vagy részt vesz ezen a
pályázaton nem tudja a teljes havi bért előfinanszírozni, ugyanakkor pedig ez a pályázat
utófinanszírozási rendszerű, tehát azt jelenti, hogy az Önkormányzatnak várhatóan egy havi
bért meg kell előlegezzen, amelyet a program lefutása után teljes egészében vissza is kap.

Hunvald György
A napirend felett megnyitja a vitát.

Koromzay Annamária
Ezt az előterjesztést egyetlen egy feltétellel tudja támogatni, hogyha a roma zenészek és a
szociális intézmények egymással egy együttműködési megállapodást tudnak kötni, amelyben
a műsorszolgáltatást a nyugdíjas klubokban biztosítani tudják, mert más különben, hogyha
csak a roma zenészek vannak az megoldás a számukra.
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Közhasznú munkában foglalkoztatnak roma zenészeket, még is a nyugdíjas kluboknak mindig
máshonnan kellett a műsorokat biztosítani.
Úgy hogy azt kéri, hogy együttműködés legyen a roma zenészek és a nyugdíjas klubok
között.

Hunvald György
Az ülés vezetésének jogát átadja Gergely József alpolgármester úrnak, mivel szeretne
hozzászólni.

Gergely József
Megadja a szót a Polgármester úrnak.

Hunvald György
Valóban saját maga is azt gondolja, hogy mindenképpen egy ilyen szerződést kell kötni, és
gondolja megnyugtató választ ad az Alpolgármester úr majd a vita lezárása. Egyébként múlt
héten írta alá a testvérvárosi megállapodást a Horvátországi Karlovacban, ahol a magyar
napon a kerület munkanélküli roma zenészei egy nagyon nagy sikerű előadást adtak. Nagyon-
nagyon büszke volt arra egyébként Erzsébetvárosiként, hogy ennyire tetszett az ottani
embereknek, akik már meg is hívták a következő évre ezt a zenekart. Természetes, hogy az az
igény, ami arról szól, hogy a kerület intézményeiben is előadást tartsanak az teljesen
egyértelmű, természetes.

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

Gerenday Ágnes
Egyetért Koromzay alpolgármester asszonnyal, mert sokszor fordul olyan elő és ezt fel is
szokták vetni, hogy ne támogassanak olyan megoldásokat, amikor a saját erejükből is lehetne
egy problémát végül is eredményesen megoldaniuk. Tehát valóban, hogyha támogatást adnak,
akkor legyenek a saját örömükre az ellátó helyeken, az idős embereknek van erre igénye. Ott
van a Wesselényi utcai ház is, ahol azt hiszi, hogy kaphatnak egy bizonyos helyet arra, hogy
gyakorolhassanak. Tudja azt, hogy nagyon sok roma zenész került az utcára, hiszen
megszűntek azok a cigányzenekarok, akik a vendéglőkben játszottak, tehát egyszerűen nekik
más elfoglaltságot nem lehet szinte ajánlani. Egyrészt finomkezű ember aki hegedűn játszik,
tehát nem lehet neki azt mondani, hogy most túrjon földet, mert egyszerűen tönkre teszi azt
az egy adottságát amivel rendelkezhet. Tehát feltétlenül ajánlatos volna az, hogy ők is érezzék
a hasznukat, hogy valamit tesznek a kerületért, hogy már valamilyen támogatás kapnak. Saját
magában rögtön az a gondolat ébredt ennél a napirendi pontnál amikor otthon nézte át az
anyagot, olvasta, hogy hej de sok ember van különböző foglalkozásban, aki segítségre vár –
ha nekik van egy ilyen adottságuk akkor használják ezt.

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

Devosa Gábor
Természetesen ennek a közművelődési megállapodásnak része lesz az is, hogy a civil
szervezet, aki tulajdonképpen foglalkoztatni fogja a roma zenekart egyeztetési kötelezettsége
van az Önkormányzattal, illetve az Önkormányzat által kijelölt személlyel – azt gondolja,
hogy ennek majd a részleteit alpolgármester kollégájával meg fogják beszélni hogy ki legyen
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az aki e tekintetben kompetens lesz.
Azt gondolja, hogy kisebb csúszásokkal is, de azért az elmúlt időszakban rendesen működött
a zenekar és azt gondolja, hogy ahol lehetőség volt, és ahova hívták és fel tudott állni
hétvégén – mert itt sok hétvégi fellépésről is szó van ezt azért tegyék hozzá – akkor abban az
esetben természetesen ott volt, hétköznap pedig evidencia – tehát mindenképpen benne lesz a
megállapodásban ez.

Hunvald György
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.

542/2008. (XII.23.) számú határozat:
- Közművelődési megállapodás kötéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 2009. naptári évre vonatkozóan közművelődési
megállapodást köt a Kisebbségi Közösségek Egyesületével (székhely: 1077
Budapest, Király u. 87.) és felhatalmazza a polgármestert a közművelődési
megállapodás aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző

Határidő: 2008. december 23.

11. napirendi pont:
A ruzinai tábor üzemeltetési szerződésének módosítása
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 a napirendi pontot tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

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

Gerenday Ágnes
Szeretné megemlíteni, hogy mindenkinek jusson eszébe az, hogy nagyon sok vita előzte meg
ennek a ruzinai tábornak a megvételét, hiszen volt két olyan tábor helyük, ami sok embernek
szimpatikus volt, sőt volt olyan közösség, aki a Duna melletti tábort direkt fájlalta is, hiszen
egyszerű körülmények között elhelyezést nyerhetett, nem drága pénzen és közel lévén hamar
oda jutva kevés anyagi befektetéssel családokat – nagy családokat – is tudtak ott táboroztatni.
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Egyszer kételyek voltak, hogy Ruzinába hogy mehet a gyerek, mert messze van, de van egy
olyan terv, hogy buszvásárlással segítik ezt. Szeretné kérni, miután itt sebtében 250 forintos
euró átszámítással, ami azt hiszi irgalmas összeg volt, kiszámolta azt, hogy 861 ezer forint az,
havonta hogy működik ez a tábor – most éppen erről szavaznak körülbelül, mert a 4200 euró
körülbelül annak felel meg.
Azt szeretné kérni azt hiszi a többi képviselőtársának a lelkiismeretének megnyugtatására is,
hogy kapjanak valamilyen tájékoztatást, hogy ennek a tábornak milyen a kihasználtsága, mert
azért vették meg, hogy télen is lehet használni. Szeretné látni azt – és biztos mindannyian jól
éreznék magukat, hogyha azt mondanák, hogy jól döntöttek, mert tényleg ki van használva,
mert akkor itt van 861 ezer forint, amit ki kell havonta fizetni, akkor is ha senki nincs ott.
Tehát lássák ezt. Tudja, hogy nyáron iskolák és óvodák igénybe veszik, de vajon télen
mennyire tud ez kihasználódni.

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

Devosa Gábor
Válaszolva a Képviselő asszonynak, elmondja, hogy önkormányzati táborba drága pénzen
senki nem megy nyaralni, azért nem, mert az önkormányzati tábor az Önkormányzat által
finanszírozott, támogatott. Van olyan iskolai csoport, aki még a Művelődési, Oktatási és Sport
Bizottság pluszban nyert pénzt a táborozáshoz, tehát előfordul, hogy szinte ingyenesen csak
az utazási költségüket megtérítve vesznek részt a gyerekek – hiába csóválja a fejét Képviselő
asszony ez így van, számokkal bizonyíthatók, kimutathatók. Képviselő asszonynak szeretné
mondani, hogyha olvasná az Erzsébetváros Újságot, akkor tudná azt, hogy minden
esztendőben megteszik, hogy beszámolnak a tábor kihasználtságáról, pontosan vendég
éjszakára, számszerűen a Sport Csoport elkészíti a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság
számára, hogy hányan, kik vettek részt, milyen intézményből jöttek, milyen korúak voltak ott,
tehát ezek mind nyomon követhetők, és ez az Erzsébetváros Újságban évente meg is jelenik a
tavalyi évben is megjelent, és azt hiszi, hogy az idén a szeptemberi vagy októberi számban
megjelent, de utána fog nézni. A költségvetés részénél 861 ezer forintot fizet az
önkormányzat ezért a táborét havi szinten, ez lehetne alacsonyabb, lehetne magasabb, hiszen
elsősorban az üzemeltetési időszakban, ami május elejétől április végétől október végéig –
hiszen idén még októberben is voltak csoportok ott – lehetne ennél jóval magasabb, hiszen ez
egy átlagolt összeg, a teljes évi költség le van átlagolva, és havi szinten fizetik ki. Azt
gondolja, hogy nem egy olyan óriási tétel, amikor szakácsokról, takarítókról, karbantartókról,
és a tábor őrzéséről beszélnek egész évben, mert ezek a használtság időszakában jelentősen
magasabb költségek. Tehát azt gondolja, hogy 861 ezer forint nem egy óriási költség. A
távolság tekintetében jelzi, hogy közelebb van, mint például a Balatonmáriai önkormányzati
tábor, amelynek egyébként – csak jelzi – mielőtt ezt a ruzinai tábort vásárolták éves szinten
14 millió forint volt az üzemeltetési költsége, megismétli 14 millió forint egy 50 fős tábor,
amely kifejezetten a nyári időszakban működött. Ezért van az, hogy most nem használják ezt
a tábort, egyébként szeretnék eladni, de erre sincs vevő évek óta nem tudják eladni, fillérekért
35-40 millió forintért nem lehet eladni ezt a tábort, mert nem kell senkinek ezen a területen,
de ha bárki tud rá esetleg jó pénzért vevőt akkor az tegye meg a Képviselő-testületben, hogy
hoz, és akkor tovább tudják fejleszteni a ruzinai tábort.
A ruzinai táborral kapcsolatban azt még szeretné elmondani, hogy 100 millió forintért
vásárolták ezt a 4 hektáros területen lévő 120 férőhelyes komplexumot, amelyen egyébként
focipálya, teniszpálya, kosárlabda pálya, és még egy csomó minden van, erdő gyönyörű tó
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mellett, tehát azt gondolja, hogy valóban hosszas vita előzte meg ezt a vásárlást.
Saját maga részéről nem nagyon értette mert egy olyan adottságokkal rendelkező hely,
amelyre mai napig minden iskola és intézményvezető azt mondja, hogy tábor tekintetében az
ideális táborfekvés a ruzinai tábor.
Saját maga azt szeretné kérni Képviselő asszonytól, hogy tegye meg hogy egyszer kilátogat
ebbe a táborba, bármelyik csoporttal, vagy csak esetleg családdal ha kirándul, és nézze meg,
hogy milyen jó gazdája van ennek a tábornak, és mennyire karban van tartva ez a tábor.
Reméli hogy a téli időszakban is működni tud majd, melyhez a Képviselő-testület döntése is
szükséges, hiszen téliesítésre van szükség, tehát a fűtést és a főépület szigetelését meg kell
oldani, ezt annak idején nem téli időszakra használták, és Szlovákiában egy picivel
hűvösebbek a telek, mint itthon nálunk, tehát ezt a szigetelést és ezt a fűtést meg kell oldani.
Végeztek erre is már felmérést, hogy mennyiért lehetne megoldani, reméli, hogy a
közeljövőben ez is sikerül és akkor egész évben tud működni a tábor és erdei iskolaként is
lehet használni. A busszal kapcsolatban úgy tudja, hogy lezárult már a közbeszerzés a busz
tekintetében, tehát hamarosan birtokba is veheti Erzsébetváros azt a autóbuszt, amelyet
közbeszerzésen sikerül megvásárolni, tehát nyugdíjasházak, iskolák, óvodák tudják majd
használni.

Hunvald György
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 17 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 0 tartózkodás.

543/2008. (XII.23.) számú határozat:
- A ruzinai tábor üzemeltetési szerződésének módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a ruzinai tábor üzemeltetési szerződését a melléklet szerinti
tartalommal.
Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges fedezet
költségvetésben történő biztosítására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. december 23.

12. napirendi pont:
A személyes gondoskodás keretében nyújtott gyermekjóléti alapellátások szolgáltatásra
meghirdetett közbeszerzési pályázatot nyert szervezetekkel való ellátási szerződés megkötése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

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

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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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, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

544/2008. (XII.23.) számú határozat:
- A személyes gondoskodás keretében nyújtott gyermekjóléti alapellátások
szolgáltatásra meghirdetett közbeszerzési pályázatot nyert szervezetekkel való ellátási
szerződés megkötéséről -

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

1. a MOMO Gyermekvédő Alapítvánnyal öt évre 2009. január 1-jétől 2013.
december 31-éig ellátási szerződést köt az 1. számú melléklet szerinti
tartalommal;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. A MOMO Gyermekvédő Alapítvány részére öt évre 52 millió Ft előirányzatot
biztosít az Ellátási szerződésben foglaltak alapján 6 kiskorú gyermek átmeneti
gondozására;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása

3. felkéri a polgármestert az ellátási szerződés aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
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 19 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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545/2008. (XII.23.) számú határozat:
- A személyes gondoskodás keretében nyújtott gyermekjóléti alapellátások
szolgáltatásra meghirdetett közbeszerzési pályázatot nyert szervezetekkel való ellátási
szerződés megkötéséről -

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

1. a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete által fenntartott
intézményével (Bp. XXI. Erdősor u. 53-55.) családok átmeneti otthona
szolgáltatásra 2009. január 1-jétől 2013. december 31-éig ellátási szerződést
köt a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. A Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona intézménye részére öt
évre 52 millió Ft előirányzatot biztosít az ellátási szerződésben foglaltak
alapján napi 10 fő családok átmeneti otthona szolgáltatásra.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása

3. felkéri a polgármestert az ellátási szerződés aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

13. napirendi pont:
A helyi Szociálpolitikai kerekasztal tagjai közé a Szociális és Egészségügyi Bizottsági tagok
delegálása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Koromzay Annamária
Két nevet szeretne mondani, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai közül Berki Béla
urat és Merényi János urat javasolják megválasztani.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi Bizottság – mint ahogy az Alpolgármester asszony is elmondta –
Berki Béla urat és Merényi János urat javasolja a két hely betöltésére.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
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Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 1 nem 0 tartózkodás.

546/2008. (XII.23.) számú határozat:
- A helyi Szociálpolitikai kerekasztal tagjai közé a Szociális és Egészségügyi Bizottsági
tagok delegálásáról -

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának Szociálpolitikai Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai
sorába a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai közül delegálja Berki Bélát.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat 2. pontját, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges.

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

547/2008. (XII.23.) számú határozat:
- A helyi Szociálpolitikai kerekasztal tagjai közé a Szociális és Egészségügyi Bizottsági
tagok delegálásáról -

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önmormányzatának Szociálpolitikai Kerekasztal szavazati joggal rendelkező
tagjai sorába a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai közül delegálja Merényi

Jánost.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

14. napirendi pont:
Gyermek ifjúsági és iskola ifjúsági fogászat elhelyezése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

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

Solymári Gabriella
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A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

dr. Bolesza Emőke
Az előterjesztésben nem szerepel, hogy mennyire időre, csak az hogy albérletből albérletbe
költöztetik az iskolafogászatot. Véleménye szerint ez egy 105 négyzetméteres helyiség
kialakítása, de nem szól arról, hogy mennyi ideig vállalja a Heim Pál Kórház ennek fejében,
rezsi költséget kér-e, esetleg a jövő évtől bérleti díjat fog kérni. Tehát semmi konkrétum nem
szerepel az anyagban. Véleménye szerint lett volna saját helyiségük erre 105 négyzetméteres,
és 15 millió forintért abba ki lehetett volna alakítani, tehát nem albérletből albérletbe rakni az
ifjúsági fogászatot.

Prof. Dr. Hahn György
Véleménye szerint tudniuk kellene, hogy mire dobnak ki 15 millió forintot, a fogászatra már
többször kidobtak tízes nagyságrendben milliókat, először amikor a fogorvosoknak
felmondtak ahelyett, hogy megvárták volna, hogy az egyik fele elmegy nyugdíjba a másik
fele valahova máshová megy el. Ugyanez volt a helyzet a Csengery utcai rendelőnél, amikor
kiderült, hogy a rendelőintézet bár a VII. kerület területén, de a VI. kerület tulajdona, és az V.
emeleten lévő fogászatért fizethettek egy 100 millió forintos nagyságrendű nem tudja
micsodát. Most ugyanez a helyzet alakulhat ki, mert nem az Önkormányzaté a helyiség,
odaadnak valakinek 15 millió forintot, azt sem tudják, hogy meddig lehetnek ott, jövőre mit
fog kéri azért, hogy ott van. Ezt nem elemista módon kellene már intézni, ezt olyanokra
kellene bízni, akik értenek ehhez, legalább az orvostudományhoz, vagy valamivel
foglalkoznak.

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

Koromzay Annamária
Az előterjesztés első része, ez egy szándéknyilatkozat, amely arról szól, hogy a Heim Pál
Kórházban próbálják elhelyezni a gyermekfogászatot, azért mert a VII. kerület Nyár utca 9-
ben a főváros épületében lévő gyerekfogászatnak felmondták a bérleti szerződését. Olyan
helyzetet kellett teremteniük, amelyben a gyerekek biztonsággal tudnak fogorvoshoz járni, és
ezt a VII. kerület úgy próbálja megoldani, hogy a Heim Pál Kórház, amely a Rottenbiller utca
26-ban próbálja kialakítani a saját fogászatát, amelyben fogszabályzótól kezdve a gyerek
szájsebészetig minden megtalálható, úgy gondolták, hogy ez az a járható út, ahová a VII.
kerületi gyerekek biztonsággal járhatnak úgy, hogy a VII. kerületi fogorvosok látják el őket.
Ez a szándéknyilatkozat első része, amelyben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy ide helyezi
el a gyermekfogászatot. A további szerződés azt a részt tartalmazza, hogy a 15 millió forint
lelakása fejében hány évig – plusz rezsi, az mindig rezsi volt, itt a bérleti díjról szól a történet,
hogy hogy helyezzék el a gyerekeket. Az a rendelőintézet, amelyről Bolesza képviselő
asszony beszélt, most majd a Dob utcában, oda a házi orvosokat lesznek kénytelen elhelyezni,
mert a Csengery utcai épületük is eladásra került.

Hunvald György
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy
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elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 1 nem 1 tartózkodás.

548/2008. (XII.23.) számú határozat:
- Gyermek ifjúsági és iskola ifjúsági fogászat elhelyezéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el a Gyermek ifjúsági és iskola ifjúsági fogászat
elhelyezéséről szóló előterjesztés határozati javaslatát az alábbiak szerint:

“Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. A Budapest Főváros Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház főigazgatójának

- mellékelt - szándék nyilatkozata alapján, az ÁNTSZ engedélyének megfelelő
kialakítást követően hozzájárul a gyermek ifjúsági és iskola ifjúsági fogorvosi
tevékenység Budapest VII., Rottenbiller u. 26. sz. alatti elhelyezéséhez.

Felelős: Hunvald György
Határidő: 2009. május 31.

2. A helyiségcsoport gyermekfogászati tevékenység céljára történő kialakítás
költségeihez 15 mFt-tal járul hozzá.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 30 napon belül”

Hunvald György
A határozati javaslatot a Képviselő-testület nem fogadta el, így majd egy másik helyet kell
keresniük, reméli, bővében lesznek a képviselők ötletekkel.

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

15. napirendi pont:
Tájékoztató jelentés a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2008.
évi költségvetési előirányzatok november 1.-30. közötti időszakban történt változásairól
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
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.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő.
A szavazás eredménye 12 igen 1 nem 2 tartózkodás.
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549/2008. (XII.23.) számú határozat:
- A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2008. évi költségvetési
előirányzatok november 1.-30. közötti időszakban történt változásairól szóló
tájékoztató jelentésről -

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

1. elfogadja az előterjesztésben foglalt tájékoztató jelentést Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési előirányzatainak
2008. november 1.-30. közötti időszakban történt változásairól, jóváhagyja a
feltüntetett előirányzat-módosításokat.

2. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-módosításokat a következő
költségvetési rendelet-módosításban szerepeltesse.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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

16. napirendi pont:
Tájékoztató a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2008. évi munkájáról

Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

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

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

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

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

550/2008. (XII.23.) számú határozat:
- A kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2008. évi munkájának tájékoztatójáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2008. évi
munkájáról szóló tájékoztatót.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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Hunvald György
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 16 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 1 nem 0 tartózkodás.

551/2008. (XII.23.) számú határozat:
- A kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatásáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum további munkájához
1.000 000 Ft támogatást nyújt, melyet a 2009. évi költségvetési rendeletében az
Erzsébetvárosi KEF támogatására “működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre társadalmi szervezetek támogatására” előirányzatában
biztosít.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása

17. napirendi pont:
Klauzál téri szabadpiac
Előterjesztő: Hahn György képviselő, Bolesza Emőke képviselő

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőknek szóbeli kiegészítésre.

Prof. Dr. Hahn György
Azért terjesztették be ezt a határozati javaslatot, amelyet már Bolesza Emőke képviselő
asszony módosított, mert tudniillik az a helyzet, hogy megszűnt novemberben a Klauzál téri
piac és az óta mindenféle ötletek vannak, hogy az öregek menjenek a Garay utcába, és még
sorolhatná – vannak olyanok, akik a lakásukból sem mennek ki, nem hogy a Garay utcába
menjenek el, ahová nincs is közlekedésük, autójuk sincs mint ahogy az előbb mondták itt
egyesek, hogy autót azért kell venni. Magyarországon olyan nagy szegénység van, hogy 3,8
millió autó van, jövőre meg lesz a 4 millió.
Gondolja, hogy természetesen az időseknek nincs gépkocsi lehetőségük, kénytelenek abba a
kőtömbben élni, ahol lakásuk van. Meg kellene oldani minél előbb, hogy a vásárlási lehetőség
egyrészt közel legyen, másrészt olcsó legyen. A piac jóval olcsóbb mint a Csarnok, a Csarnok
felújítása több mint tíz éve húzódik, a Csarnok előterében lévő udvart, sajnos a társasház
szerezte meg, az óta amióta ezt az ötletet valaki kitalálta, hogy az udvar nem a Csarnokhoz
tartozik, hanem a társasházhoz, az óta ez a variáció az Önkormányzatnak 15 millió forintba
került. Most is a piacot épp hogy megtűrik e hét végéig, jövő héttől kezdve tehát intenzíven
azon kellene dolgozni, hogy a Kisdiófa 4. szám alatt megalakuljon az új piaci hely. Ebben a
dologban nagy segítségükre lehetne a Polgármesteri Hivatal, hogy az illetékesek kulcsok
vonatkozásában egyezzenek meg, tehát nem lehet az, hogy kinyitják az udvart, de nem tudnak
hozzájutni a vizesblokkhoz, mert az illetékes hivatalok nem fogják megadni az engedélyt,
hogyha nem tudják, hogy kezet lehet mosni, és WC is van ott, csak nem lehet oda bemenni és
nem lehet megállapítani, hogy létezik-e.



26/29

Ebben a dologban azt kérte a címzetes főjegyző asszonytól december 5-én – nem tegnap volt -
, hogy nevezzen ki valakit, aki összehangolja ezeknek a szerveknek a tevékenységét, teljes
hatáskörrel, nem úgy hogy az egyik kulcs az óvodánál van, a másik pedig a piacfelügyelőnél
van. Ha jön egy ellenőrzés nem lehet bemenni a helyiségekbe, és így tovább. Vagy nem úgy,
hogy a Polgármesteri Hivatal egyeik irodája kiad egy engedélyt a szabadpiac területére, hogy
nem szabad élelmiszert árulni, de fenyőfát lehet – akkor virágokat is lehet meg mindent, amit
a Csarnokban árultak, a Csarnokba is árulnak fenyőfát meg virágokat, de kinn a piacon ha azt
bezárták akkor nem lehetne. Ezt kellene tudni nemcsak azoknak akik ilyesmivel
foglalkoznak, és a Gazdasági Bizottság ülésén ott volt évtizedes képviselőtársa Puskás Attila
Sándor és Ő is meglepődött azon, gondolja – saját maga nem tagja a Bizottságnak -, amit
látott. Most saját maga is részt vett az ülésen, ha gondolják képviselőtársai meg tudja mutatni
48 napirendi pont volt, amelyet fél óra alatt elintéztek, többek között ezt is, és ráadásul egy
olyan döntést hoztak ami a Képviselő-testület november 19-i döntésével teljesen ellentétes.
Rendet kellene ezen a téren rakni, a Gazdasági Bizottság ne überelje a Képviselő-testület
munkáját, legyen ott komoly vita az egyes napirendi pontok megtárgyalásánál. Most ennek
alapján azt a határozati javaslatot terjesztették a Képviselő-testület elé, hogy erősítse meg a
korábbi novemberi határozatát, ha elhatározták, hogy a Kisdiófa 4. szám alatt legyen ez a
piac, akkor tényleg legyen ott, adjon felhatalmazást azoknak akik ebben a dologban léphetnek
és minden ezzel ellentétes határozatot, legyen az akár melyik bizottságé, ami természetesen a
Képviselő-testület alárendelt szerve, azt pedig vonják vissza.

Hunvald György
A napirend felett megnyitja a vitát, a másik előterjesztőnek csak a vita lezárása után tud csak
szót adni válaszadásra, mert a vitában az előterjesztők nem tudnak részt venni.

Fedrid Gábor
Mindenképpen egyetért azzal Hahn úr javaslatából, hogy ezt a piacot minél előbb meg kell
nyitni a Kisdiófa utca 4. szám alatt, és annak megfelelően ahogy a közegészségügyi
hatóságok jóváhagyják, elfogadják a piac megnyitását, tehát a különböző feltételeknek meg
kell feleltetni a helyet.
Azért szólt hozzá, hogy tisztázza azt a félreértést, hogy a Klauzál téri piacon kettő
karácsonyfa vásárt eladó személy működik, az egyik engedélyt október elejei Gazdasági
Bizottsági ülésen adta ki a Bizottság, a másodikat valóban az utolsó bizottsági ülésen. A
Képviselő-testület ülése a két bizottsági ülés között volt, ezért a Gazdasági Bizottság úgy
foglalt állást, hogy nem kívánja az egyiket előnybe részesíteni, tehát ha már egy határozatot
hozott arra vonatkozólag, hogy karácsonyfát lehet árusítani, akkor kénytelenek a másik
személynek – őstermelőnek – is megadni az engedélyt.
Saját maga továbbra is támogatja, hogy az őstermelők nyissanak piacot a Kisdiófa 4. szám
alatt, szükség van a banán, ananász és egyéb őstermelői áruk eladására.

Puskás Attila Sándor
Természetesen támogatják Hahn úr javaslatára, mindenképpen ezt az évtizedes piacot
valahova el kell helyezni, és jó lenne ha ez minél előbb megtörténne. Azt elmondta Hahn úr,
hogy az Önkormányzat Jegyzői Irodája ebben miben tud segíteni. Fedrid úr elmondta részben
a döntési mechanizmust. Kéri Hahn urat, hogy támogassa majd azt a javaslatukat, hogy a
Gazdasági Bizottság Szervezeti- és Működési Szabályzatát, és az egész rendszerét próbálják
megváltoztatni, amire az előző ülésen tettek javaslatot, amelyet a Testület elfogadott –
remélik hogy minél hamarabb ez megoldódik, mert tényleg úgy folynak az ülések ahogy
Hahn úr említette.
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Vattamány Zsolt
Már megint a Gazdasági Bizottság - valami tényleg nincs ott rendben ezek szerint.
Hahn úr eredeti határozati javaslata egy kicsit furcsa volt számára, ugyanis tulajdonképpen
arról szól, mintha a Parlament hozna egy törvényt, hogy az előző hónapban hozott
törvényeket tartsák be, ezt nem tudta értelmezni. A módosító indítvány amelyet Bolesza
Emőke beadott az korrektnek tűnik és támogatni is fogják.

Devosa Gábor
Kéri, hogy csináljanak valamit, vagy hívják másképp a bizottságot, mert azt látja, hogyha
kimondják, hogy Gazdasági Bizottság, felpattan például Vattamány képviselő úr, hogy jaj-jaj,
már megint baj van. Hívják másképp, vagy valamit találjanak ki, vagy kerüljék el ezt, mert
igen úgy nevezik, hogy Gazdasági Bizottság, minden önkormányzatban van, így hívják ez a
neve, nem kell ettől megijedni, felpattanni, túlreagálni, túllihegni – igen.

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

dr. Bolesza Emőke
Azt hiszi, hogy előterjesztő társa kellőképpen tájékozatott erről a kérdésről, úgy látja, hogy
mindenki támogatja, csak eddig még semmiféle intézkedés nem történt, mert ott szó szerint
vesszőfutásban vannak. Van amikor Hahn képviselőtársa már reggel 7 órakor ott van, hogy
hátha valami ellenőrző, vagy a kialakításhoz szerv odamegy, de soha nem történik semmi, és
még a kulcsot sem tudták megszerezni, hogy egyáltalán a kaput kinyissák és megnézzék a
helyet, csak úgy belestek a kapun keresztül.

Hunvald György
Megadja a szót a Címzetes Főjegyző asszonynak.

Dr. Kálmán Zsuzsanna
Úgy vette észre a vitában, hogy a képviselők inkább magának a piac tartalmával, vagy annak
a szükségességével foglalkoztak. Kevesebb szó esett a két előterjesztő által megfogalmazott
határozat tartalmával, amellyel gondja volt, az ezzel kapcsolatos törvényességi észrevétel,
mint ahogy az előbb is említett a képviselő-testületi határozatkezelő programban
megtalálható.
Röviden a lényegét, úgy érzékeli, hogy nem erről szólt a dolog, hanem valami mást szerettek
volna, de akkor az legyen úgy megfogalmazva, hogy az korrekt legyen és törvényes.
Nyilván azt rögzíteniük kell, hogy a Polgármesteri Hivatal nem rendelkezik döntési
hatáskörrel, ezekben a döntésekben közreműködése kizárólag adminisztratív, illetve döntés
előkészítő szerepre korlátozódik. Tehát ebből eredően a testületi határozatban
megfogalmazott nincs olyan ténykedés, amelyet a határozati javaslat szerint a Képviselő-
testület érvényteleníthetne. Azt gondolja, hogy ez önmagáért beszél, de tekintettel arra a
módosító indítványra amely benyújtásra került, amely egy korábbi határozat megerősítéséről
szól, ha jól értelmezte, annak nyilvánvalóan semmilyen törvényes akadálya nincs.
Értették a kritikát Képviselő úr részéről, hogy próbálják meg a munkát koordinálni. Ennek a
munkának az elvégzésével egyébként a piacokat üzemeltető kolleganő lett végül is felkérve,
azt gondolták, hogy annak a kezében van leginkább a dolog elvégzése, aki ehhez szakmailag
is ért. Hiszen Ő volt az aki korábban a Garay téri piac üzemeltetésében is közreműködött,
tehát azt gondolja, hogy a dolog biztos, hogy szakmai szempontból jó kezekben.
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Tehát azért nem írta alá a előterjesztést, mint ahogy az előbb említette, hogy mivel olyan
ténykedése nem volt a hivatalnak, amit hatálytalanítani lehetett volna, a jogszabály ilyen
kifejezést nem ismer, továbbá jogerős és szerzett jogokat is figyelembe véve az a döntés, ami
megszületett végrehajtható, teljesülését tekintve, pedig a testületi ülés napját követően
semmiféle további jogosítványokkal nem bíró döntésről van szó, amely álláspontja szerint
egyébként nem ellentétes a Képviselő-testület döntésével. A határozati javaslat ezért a helyi
önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseivel nincs összhangban és nem írta alá
egyébként az előterjesztést.

Hunvald György
Az előterjesztéshez az egyik előterjesztőtől érkezett módosító indítvány, az eredeti javaslat
helyett, amelyet kettő javaslatra bontott.

Szavazásra teszi fel dr. Bolesza Emőke képviselő asszony első módosító indítványát.

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

552/2008. (XII.23.) számú határozat:
- Bolesza Emőke módosító indítványáról a Klauzál téri szabadpiacról szóló előterjesztés
határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Bolesza Emőke módosító indítványának 1. pontját a Klauzál
téri szabadpiacról szóló előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak szerint:

1. Határozati javaslat

1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy megerősíti 522/2008. (XI.19.) számú határozatát.

2) Felkéri a Polgármestert, hogy a következő Képviselő-testületi ülésen számoljon
be a Kisdiófa utca 4. (hrsz.: 34128) szám alatti piac kialakításával
kapcsolatosan tett intézkedésekről.

Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző
Határidő: a Képviselő-testület következő ülése

Hunvald György
Szavazásra teszi fel dr. Bolesza Emőke képviselő asszony második módosító indítványát,
amely a Gazdasági Bizottság határozatainak visszavonására vonatkozik, amely határozatok a
mai nappal lejárnak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 7 igen 7 nem 4 tartózkodás.

553/2008. (XII.23.) számú határozat:
- Bolesza Emőke módosító indítványáról a Klauzál téri szabadpiacról szóló előterjesztés
határozati javaslatához -
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el Bolesza Emőke módosító indítványának 2. pontját a
Klauzál téri szabadpiacról szóló előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak
szerint:
“2. Határozati javaslat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Gazdasági Bizottság 1059/2008. (10. 15.) számú és 1238/2008.
(12. 15.) számú határozati javaslatait visszavonja.
Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző
Határidő: azonnal”

Hunvald György
Szavazásra teszi fel határozati javaslatot, az elfogadott módosító indítvány szerint.

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

554/2008. (XII.23.) számú határozat:
- Klauzál téri szabadpiacról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy
1.) megerősíti 522/2008. (XI.19.) számú határozatát;
2.) felkéri a Polgármestert, hogy a következő Képviselő-testületi ülésen számoljon

be a Kisdiófa utca 4. (hrsz.: 34128) szám alatti piac kialakításával
kapcsolatosan tett intézkedésekről.

Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző

Határidő: a Képviselő-testület következő ülése

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 2008. december 23-án 8 óra 40 perckor
bezárja.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:

18.) Szociális ügyekben I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Solymári Gabriella Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

19.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 10 éves fejlesztési
programja finanszírozása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 555-től -560-ig.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
címzetes főjegyző polgármester


