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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. június 4-én 8 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

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

Jelen vannak: Devosa Gábor, Gergely József, Koromzay Annamária alpolgármesterek
dr. Albert István, Ádler György, Bán Imre, Becskei Barbara, Berki Béla, Csontos József,
Fedrid Gábor, Gerenday Ágnes, prof. Dr. Hahn György, dr. Kispál Tibor, Lendvai Béla,
Molnár István, Puskás Attila Sándor, Ripp Ágnes, Vattamány Zsolt, Vajda Gábor képviselők

Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsanna, Hangyál Imre, Holló Mária, Hollósi
Géza, Polgár Endréné, dr. Saáry Tibor, Simon Elza

Távol maradt: Hunvald György polgármester, dr. Bolesza Emőke, Gál György, dr. Kecskés
Gusztáv, Parnó Román, Simon Péter, Solymári Gabriella képviselők

Az ülést vezette: Gergely József alpolgármester és
Devosa Gábor alpolgármester

Jegyzőkönyvet vezette: Danó Jánosné

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

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 4-i rendkívüli nyilvános
ülését megnyitja.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jelen van 19 fő.

A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták a mai ülés napirendjére vonatkozó
javaslatot, amelyet minden képviselőtársa megkapott.

Megállapítja, hogy a napirendi pontokhoz módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontokat, elfogadásához egyszerű
szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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335/2009. (VI.4.) számú határozat:
- Napirendi pontok elfogadásáról -

1.) Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi kulturális programjainak támogatása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2009-2018-ig
terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési tervének módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Gergely József
Bán Imre képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót.

Bán Imre
5 perc frakciószünetet szeretne kérni.

Gergely József
5 perc frakciószünetet rendel el.

S z ü n e t

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

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

1. napirendi pont:
Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi kulturális programjainak támogatása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
A Kisebbségi Önkormányzatok a költségvetésben meghatározott költségkeretet a különböző
programok támogatására felosztották egymás között. Ezt közösen nyújtották be és kérik a
Képviselő-testületet, hogy ezt fogadja el.

Devosa Gábor
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Csontos József
A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.



3/17

Prof. Dr. Hahn György
Azt javasolja, hogy annyi kisebbség, mint ami itt fel van tűntetve a VII. kerületben az a
valóságban szerinte nem létezik. El kellene már végre dönteniük azt, hogy csak azt tekintik
kisebbségnek, ahol a kisebbség tagjai vagy legalábbis a vezetősége hozza a papírt a Rigó
utcából, hogy letették a nyelvvizsgát abból a kisebbségből, amelyet itt szerepeltetni akarnak.
Amíg ez nincs, addig ne adjanak nekik egy vasat sem.

Koromzay Annamária
Szeretné azt mondani, hogy a kisebbségi önkormányzatok létét és a kisebbségi
önkormányzatokat a törvény határozza meg. Ezen kívül ebben vannak meg a jogosítványaik
és tulajdonképpen a kisebbségeknek anyanyelvük az a nyelv, úgyhogy érdekes lenne a Rigó
utcából nyelvvizsgát hozni.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

336/2009. (VI.4.) számú határozat:
- Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi kulturális programjainak támogatásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009. (II.16.) önk. rendeletben szereplő „kisebbségi önkormányzatok kulturális
kerete” előirányzat terhére a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat kulturális
programjait 350 eFt-tal támogatja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. június 12.

Devosa Gábor
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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337/2009. (VI.4.) számú határozat:
- Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi kulturális programjainak támogatásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009. (II.16.) önk. rendeletben szereplő „kisebbségi önkormányzatok kulturális
kerete” előirányzat terhére a Görög Kisebbségi Önkormányzat kulturális
programjait 350 eFt-tal támogatja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. június 12.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

338/2009. (VI.4.) számú határozat:
- Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi kulturális programjainak támogatásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009. (II.16.) önk. rendeletben szereplő „kisebbségi önkormányzatok kulturális
kerete” előirányzat terhére a Horvát Kisebbségi Önkormányzat kulturális
programjait 350 eFt-tal támogatja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. június 12.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

339/2009. (VI.4.) számú határozat:
- Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi kulturális programjainak támogatásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009. (II.16.) önk. rendeletben szereplő „kisebbségi önkormányzatok kulturális
kerete” előirányzat terhére a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kulturális
programjait 350 eFt-tal támogatja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. június 12.
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Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

340/2009. (VI.4.) számú határozat:
- Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi kulturális programjainak támogatásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009. (II.16.) önk. rendeletben szereplő „kisebbségi önkormányzatok kulturális
kerete” előirányzat terhére az Örmény Kisebbségi Önkormányzat kulturális
programjait 350 eFt-tal támogatja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. június 12.

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

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

341/2009. (VI.4.) számú határozat:
- Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi kulturális programjainak támogatásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009. (II.16.) önk. rendeletben szereplő „kisebbségi önkormányzatok kulturális
kerete” előirányzat terhére a Román Kisebbségi Önkormányzat kulturális
programjait 350 eFt-tal támogatja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. június 12.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 7. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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342/2009. (VI.4.) számú határozat:
- Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi kulturális programjainak támogatásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009. (II.16.) önk. rendeletben szereplő „kisebbségi önkormányzatok kulturális
kerete” előirányzat terhére a Szerb Kisebbségi Önkormányzat kulturális
programjait 350 eFt-tal támogatja.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. június 12.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 8. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

343/2009. (VI.4.) számú határozat:
- Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi kulturális programjainak támogatásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009. (II.16.) önk. rendeletben szereplő „kisebbségi önkormányzatok kulturális
kerete” előirányzat terhére a Roma Kisebbségi Önkormányzat kulturális
programjait 1 050 eFt-tal támogatja.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. június 12.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 9. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

344/2009. (VI.4.) számú határozat:
- Kisebbségi önkormányzatok 2009. évi kulturális programjainak támogatásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésben a módosításokat vezesse
át.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. június 12.

2. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2009-2018-ig terjedő
időszakra vonatkozó fejlesztési tervének módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester
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Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Az előző képviselő-testületi ülésen döntöttek arról, hogy a 3,8 milliárdos fejlesztési
bankhitelre szerződést köthetnek az ajánló bankkal. Ez a szerződéskötés azóta meg is történt.
Időközben, hogy a feladatok végrehajthatóak legyenek két közbeszerzési kiírás volt. Az egyik
az a Hernád utcai Baross Gábor Általános Iskolának a felújításáról szól, a másik pedig négy
közterületről: a Szinva utcáról, a Hernád utcáról, a Barcsai utcáról és a Carl Lutz parkról. Az
iskolára vonatkozó közbeszerzésnél az érvényes pályázat az lényegesen meghaladja azt az
összeget, mint amit a Képviselő-testület januárban erre a célra jóváhagyott. A közterületeknél
az érvényes pályázat az magasabb, mint amit a Képviselő-testület jóváhagyott korábban,
viszont mind a két csoportnál vannak más fejlesztési célok is. Az iskola esetén a másik
fejlesztési cél az a Kertész utcai Általános Iskola, ahol a felújítás már folyik. Itt a korábbi
döntéshez képest annyival fog emelkedni a költség, hogy július elsejétől az ÁFA-t emelik,
tehát majd annak idején, amikor a számlázásokra kerül sor, akkor az ÁFA-ra is gondolni kell.
Ennek is szükséges a fedezete. A Hernád utcai iskolánál olyan lényeges a kapott ajánlatnak az
összege, annyival túllép, hogy azt fogja javasolni, hogy ez a pályázat legyen eredménytelen és
vizsgálják felül azt a műszaki tartalmat, ami a felújításra vonatkozik és akkor várhatóan a
tervezett kereten belül ez finanszírozható. Az utcáknál átcsoportosítással megoldható, hogy a
mostani közbeszerzés eredményes lehessen, és akkor rögtön kitér ennek kapcsán a módosító
javaslatára. A módosító javaslatnál az utcákat egy tételben javasolja meghatározni felsorolva
persze, hogy milyen utcákról van szó, de egy összeg legyen, hogy ha egyes utcáknál a
tervezetthez képest több vagy kevesebb van, de egyébként a kereten belül finanszírozható,
akkor ne kelljen külön képviselő-testületi ülést összehívni azért, mert valamelyiknél túllépés
van. Az iskoláknál ott miután a Hernád utcai iskola pályázata eredménytelen lesz,
eredménytelennek javasolja, ezért ebből lehetne fedezni azt a 24 millió forintot, ami a Kertész
utcai iskolánál az ÁFA növekmény és akkor egyrészt a közterületeknek a kivitelezéséhez neki
lehet látni, másrészt akkor a Kertész utcai iskolánál a fedezet teljes egészében rendelkezésre
fog állni és a Hernád utcai iskolánál még ebben a hónapban ismételten kiírják a pályázatot.
Kéri tisztelt képviselő társaitól az előterjesztés elfogadását.

Devosa Gábor
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Ripp Ágnes
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést. A
bizottsági ülésen elhangzott, hogy nagy örömére szolgál minden tagnak, hogy a nyugdíjas
házak megújulhatnak ebből a hitelből, illetve hogy azok a rendelő kialakítások is
megtörténhetnek, amelyre eddig forráshiány, illetve helyhiány miatt vártak.
És mint a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke had mondja el, hogy az iskola
felújítások is milyen nagy örömet jelentenek nemcsak nekik, de azt gondolja, hogy a lakosság
számára is. Csak támogatni tudja Gergely József alpolgármester úr javaslatát, ami a Hernád
utcai iskola pályázatának vagy közbeszerzésének eredménytelenné nyilvánítását forszírozza,
ugyanis tárgyaltak az iskolaigazgatóval, és maga az intézményvezető is azt javasolta, hogy ez
a magas összeg túlzott, úgyhogy Ő is azt kérte, hogy inkább írjanak ki egy új közbeszerzési
pályázatot.

Csontos József
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.
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Valójában a Pénzügyi Bizottság ülésén is nagy örömükre szolgált az, hogy az iskolák, az
óvodák, a közterületek felújítására ebben a nehéz gazdasági helyzetben is tudnak szakítani
pénzt.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Prof. Dr. Hahn György
Két gondolata van az előterjesztéssel kapcsolatban. Az egyik teljesen személyes jellegű, itt az
a terv, hogy ugye 2018-ig döntsenek valamiről, sajnos a személyi igazolványa 2056-ig szól,
gondolja, hogy inkább 2056-ig kellene, hogy döntsenek, hogy a 120 éves életkora benne
legyen. A másik pedig már inkább idetartozó valami és nem személyes. Javasolja, hogy az
ilyen pénzügyi kérdéseket zárt ülésen rendezzék a jövőben, mert nyilván való, hogy innen
kiszivárognak azok az összegek, hogy egy-egy iskolának, útnak, stb.-nek mi lesz a felújítási
költsége és ezt követően az ajánlattevők ehhez igazítják az ajánlataikat. És ez nem szerencsés
dolog, úgyhogy valamit változtatni kellene ezen. Ez már egy helyes dolog, a módosító
indítvány, amit Gergely József alpolgármester úr beterjesztett, hogy ne szabják meg az egyes
útszakaszokra, hogy mit fognak költeni, mert akkor ugye had ne mondja, milyen lesz az
árajánlat is, hanem összességében határozzák meg, hogy ennyit meg ennyit költenek az
útszakaszokra, de hogy az egyes szakaszokra mennyit külön-külön azt ne közöljék se
képviselő társaival, se pedig a nagy nyilvánossággal, mert hát így ennek megfelelően
érkeznek be az árajánlatok.
A másik gondolata az még az iskola felújításokkal kapcsolatban, hogy sajnos 20 éve van itt,
jövőre lesz 20 éve, hogy itt önkormányzati képviselő. Amióta az eszét tudja, minden
ciklusban volt iskola felújítás. Az első ciklusban ezek 40 millió forintos összeget emésztettek
fel, most úgy látszik, nyolcszázat. Szeretné tudni, hogy mi a differencia a negyvenes
felújítások és a mostani nyolcszáz között.

Molnár István
Szeretné kiemelni a körzetét érintő egy-két felújítást. Nagyon fontosnak tartja, hogy a Barcsai
utca megújulhat. Ahogy múltkor is elmondta, csak idén 3 idős lakó törte ott el a lábát azon a
nagyon használhatatlan macskakövön. Ugyanígy, hogy befejeződik végre a Rózsa utca és a
szomszédos Rózsák tere és környéke közterület felújítása és hát, mint kerületi lakó azt
gondolja, hogy a Hernád utca környékén, aki jár, az látja, hogy most már nagyon megérett az
idő, hogy a Hernád utcát is felújítsák végre. Ezeket a feladatokat senki nem fogja támogatni,
vagy átvenni a VII. kerülettől, ezeket a kerületnek kell megcsinálni. Úgyhogy azt kéri
képviselő társaitól, különösen, aki érintett, mondjuk a körzetében, mondjuk a Hernád utca
felújításánál, hogy támogassák az előterjesztést.

Ádler György
Folytatná képviselő társának a gondolatát. Nem csak örül, hanem valóban támogatja, hogy
végre oda elkerültek – Ő maga több, mint 10 éve próbálkozik –, hogy a körzetében lévő
Szinva utca felújítását, illetve – csatlakozva – a Hernád utca felújítását végre elvégezzék.
Soha nem volt a költségvetésükben ugye ennyi pénz. A másik pedig most már úgy néz ki,
mint a tájkép csata után, háborús állapotok vannak, ha valaki végigmenne, akkor csak
felszedett kockakövek vannak. Reméli, nem lesznek ennek következményei, tehát
járhatatlanok ennek a területnek az útjai, az emberek panaszkodnak, és valóban majdnem
minden nap arra megy, és látja, hogy milyen problémák vannak. Tehát azt kéri, hogy minél
előbb kezdődjön meg a felújítás, és reméli a közművekkel, ami alatta van, tehát teljes felújítás
lesz és mindenképpen csak támogatásáról biztosítja ezt az előterjesztést.
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Gerenday Ágnes
Azt szeretné kérdezni, hogy ilyen régebbről tudott gondolatok belefogalmazódnak-e most
ezekbe az új tervekbe, vagy mi történt. Mert Ő maga sem tud róla, holott ott ül a
Kerületfejlesztési Bizottságba. Annak idején tervezve volt a Hernád utcába a troli átvezetése.
Például ez most elvetődött ez a dolog, tehát anélkül lesz a felújítás vagy megint oda jutnak,
hogy majd amikor a Baross téren rendeződik a metróépítés miatt a környék, visszamennek ide
és esetleg úgy lesz felújítva egy utca, hogy megint károsodni fog és megint lehet majd újra
javítani. Tehát neki ilyenekben vannak aggodalmai, hogy egyrészt még mindig nincsenek
rendezve az eddigi beruházásoknál a garanciális dolgok, nincsenek javítások ott ahol
slendriánul végezték el a munkát, nincsen számonkérése a kivitelezőnek, hogy milyen
minőségben adta át a munkát. Ezeket hiányolja, valamint például azt, hogy a Rózsák terei
óvoda, illetve szerb iskola előtt van egy akkora fedlap melletti lyuk, amiben nem tudja, mikor
fogja egy autó is akár a tengelyét törni, mert most már akkora. Megvárják azt, amíg a 40
milliós felújítás ott a környéken megtörténik, vagy például lehet-e arra számítani, hogy egy
ilyennél valóban lesz egy javítás, akkor, amikor az ember szól. Ez kb. már egy legalább
féléves téma, hogy itt-ott felemlíti, és szól. Tehát ezek a kerület közterületei, kéne vele
foglalkozni. Állandóan azt látja, hogy nagy terveink vannak, amik nagyon szépek, de karban
is kell tartani dolgokat. A karbantartások elmaradnak. Tehát a költségvetésnél valahogy azzal
is kéne foglalkozni, hogy ami van, azt megvédjék, ha pedig nem olyan minőségben kapnak
egy munkát, jó lenne, hogy ha a szerződések megkötésénél úgy lennének a döntések, hogy a
szerződésben komoly szankciók legyenek a kivitelezővel szemben a minőségre tekintettel.

Devosa Gábor
Az ülés vezetésének jogát átadja Koromzay Annamária alpolgármester asszonynak.

Koromzay Annamária
Megadja a szót Devosa Gábor alpolgármester úrnak.

Devosa Gábor
Az iskolák kapcsán Prof. Dr. Hahn György képviselő úr tett fel egy kérdést, hogy miért
kerülnek ezek most ennyibe. Minden ciklusban lett valamennyi pénz az iskolákhoz téve, azt
gondolja, természetes, hiszen itt 100 éves iskolaépületekről beszélnek, legyen az a Hernád
utcai vagy legyen az mondjuk egy Kertész utcai vagy Dohány utcai iskolaépület. Ezeknél a
100 éves iskolaépületeknél az elhasználtság foka magasabb, mint mondjuk egy 100 éves
lakóépületnél, hiszen egy iskola e tekintetben sokkal inkább igénybe vett terület. Ezek a 40
millió forintok ezek ha ismeri a képviselő úr is, és gondolja, hogy sokan ismerik, mondjuk a
Baross Iskolát a Hernád 42-46-ban, egy akkora iskolaépületről beszélnek, amely méretében
fővárosi szinten is az egyik legnagyobb iskolaépület. És itt 40-50 millió forintokról 4-5
iskola, illetve még óvodák esetében is van szó, tehát ez olyan mértékben eloszlott, hogy
éppen csak kisebb-nagyobb javítási, toldozási-foldozási munkákat tudtak ellátni. De a Baross
esetében ma már ott tartanak, hogy vannak részek, amelyek baleset- és életveszélyesek
véleménye szerint, ezért kért is ott statikai vizsgálatot pont azért, hogy amíg a közbeszerzés
zajlik, az új közbeszerzési pályázat, addig is legalább azokat a munkákat nézzék meg,
próbálják elvégezni, hogy ott semmilyen személyi sérülés sem az iskolában, sem az iskolán
kívül ne történhessen. Abban bízik, hogy ezek a felújítási összegek lehetővé teszik azt, hogy
további 20-30 évig nem kell majd ezekhez az iskolákhoz hozzányúlni és egy európai szintű,
normálisan felszerelt, szép, esztétikus és a tanulás környezetének megfelelő iskolaépületeket
tudnak visszaadni mind a Kertész utca, mind a Hernád utca tekintetében. És így már 3 iskolát
újítottak fel ebben a ciklusban.
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Koromzay Annamária
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Devosa Gábor alpolgármester úrnak.

Bán Imre
Maga is nagyon örül egyébként, hogy a Hernád és a Szinva utca megújul. Ehhez szeretne egy
kiegészítést is tenni, hogy a helyi lakók – ezt aláírásgyűjtéssel is tudták igazolni – kérésének
megfelelően a Thököly utca felújítása is, ami a VII. kerületi részt érinti, elkezdődik.
Augusztus 20-ig a közmű felújítás meg fog történni és szeptember vége a határidő, hogy
teljes egészében az a beruházási munka befejeződjön, amit a Thököly úttal kapcsolatosan
tesznek. Ez egy faltól falig történő beruházás, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a
kerületnek ezen a területén a Hernád-, Szinva és Thököly úttal kapcsolatban egy rendkívül
jelentős útfelújítási és fejlesztési szakasz indul el, úgyhogy csak üdvözölni tudja egyrészt a
Főváros döntését, és egyrészt, ha a Képviselő-testület a mostani döntést elfogadja.

Devosa Gábor
Prof. Dr. Hahn György képviselő úr személyes érintettség címén kért szót.

Prof. Dr. Hahn György
Válaszolni szeretne Devosa Gábor képviselő társuknak. Talán megkérné egyik volt képviselő
társukat, hogy nem tudja, lehet, hogy csak ő emlékszik rá rosszul, de úgy emlékszik, hogy
minden ciklusban 40 millió forintot adtak, nem egy iskolára, mindegyikre. Az első ciklusban
volt 40 millió, majd duplázódott végig.

Devosa Gábor
A maga nevében azt tudja mondani, hogy nem emlékszik, hogy minden ciklusban iskolánként
40 millió forintot adtak volna, erre költségvetés szerint egyáltalán nem emlékszik, de
utánanéz, biztos benne, hogy ilyen nem volt.

dr. Kispál Tibor
A tisztelt Képviselő-testületnek arra szeretné felhívni a figyelmét, hogy ez a „Sikeres
Magyarországért” önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitelprogram gyakorlatilag a
kerület közintézményeinek, közúthálózatainak, közterületeinek, közparkjainak az integrált
felújításáról szól. Miközben e hitelprogramból több utca, nem csak az a négy utca, amiről
alpolgármester úr beszélt, hiszen maga a program több utcát tartalmaz, felújítására kerül sor,
hanem emellett parkok, illetve ugye ahogy itt elhangzott a korábbi felszólalásokban iskolák
felújítására is kerül sor. Miközben az Önkormányzat saját forrásaiból folytatja ugye a
társasház felújítási programot. Tehát az integrált felújítási program arról szól, hogy minden
olyan területet, amelyek korábban már régóta megérettek arra, hogy megújuljanak, akár
szerkezetében, akár pedig karbantartás szempontjából, ahogy egyébként az előbb Gerenday
Ágnes képviselő asszony ezt elmondta, azt kell mondania, hogy ez mindenféleképpen
indokolja azt, hogy a Képviselő-testület egy hosszú távú fejlesztési program keretében ezt
támogassa.
A másik a 79-es trolival kapcsolatos előbbi felvetéssel tudná azt válaszolni, hogy egyrészt a
79-es trolinak a Hernád utcáról a Thököly útra történő kikanyarodtatása nem kerületi, hanem
fővárosi kompetencia, hovatovább a 78-as troli tekintettel arra, hogy a Baross térig tervezett
útvonala megmaradt, így nagy valószínűséggel a 79-es troli a Garay utcán keresztül fog
közlekedni.
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dr. Albert István
Nem nagyon szeretne csatlakozni ehhez a nagy eufóriához, hogy mindenki örül, habár
kétségtelen, hogy Ő is örül a szociális és egészségügyi intézmények felújítására szánt összeg
nagyságának. Inkább csak a reményeit szeretné kifejezni, hogy ezen belül az egészségügyi
intézmények, tehát konkrétan a háziorvosi rendelők felújítására gondol, amiket már itt évek
óta, mióta benn van a testületben, forszíroz. Tehát reményét szeretné kifejezni, hogy ebben a
felosztásban azért egy megfelelő összeg jut majd a házi orvosi rendelők felújítására, hiszen ott
több ezer beteg fordul meg a kerületből minden évben. Csak a figyelmet szerette volna
felhívni erre, hogy ne feledjék el őket méltatlanul.

Koromzay Annamária
Azt hiszi, hogy ő sem csatlakozni szeretne a nagy örömhöz, ugyanis szeretné elmondani,
hogy azért a szociális intézmények felújítása kb. 10 éve minden évben szerepel a
költségvetésben és ezeknek a felújítása évek óta igazából elmarad. Apró javításokat folyton
végeznek az intézményeken, ezzel tulajdonképpen zavarják az ott élőket. Viszont, ha most
már nem csinálták volna meg a szociális intézményeket, pl.: a Dózsának az ablakait, üvegeit,
abban az esetben komoly problémái is lehettek volna az Önkormányzatnak, mivel, hogy ezek
az ablakok hamarosan ki fognak dőlni az utcára. A felújításnak az értelme elsősorban az
ablakcsere a Dózsa György úti nyugdíjasházon, hisz ezek nem régi épületek, 30 éves
épületek, valamint az energia megtakarítás. Úgyhogy amikor képviselő társai látják ezeket az
összegeket, azt is vegyék figyelembe, hogy a felújítások következtében itt kb. 40%-os energia
megtakarításra van szükség. Úgyhogy azon felül, hogy végre elkezdik, azért az öröme nem
olyan hallatlanul nagy.

Becskei Barbara
Mindenki nagyon örül, Ő azért picit aggodalmát fejezné ki ezzel kapcsolatosan. Nagyon jó
piar mondat, mint piaros el kell ismernie, maga az előterjesztés. Első olvasatra be lehet neki
dőlni. Itt azért beszéljenek a számokról. 3,8 milliárd hitelt vesznek fel, és 20 évre több, mint
20 évre eladósítják ezzel a kerületet. Egy gyereknél is meg szokta gondolni az ember, hogy
most bevállalja-e vagy nem és nagyobb tervezés előzi meg. 20 év az két tinikor. Azt gondolja,
hogy ezt sokkal jobban át kéne gondolni.

Vattamány Zsolt
„Köszönöm Alpolgármester Úr! Tavaly nyáron kaptunk egy 4-5 oldalas előterjesztést, amiben
kértek, hogy 10 milliárd forintot szavazzunk meg fejlesztési célokra. Ugye akkor annyira
komolyan gondolták, hogy még a saját szakbizottságaikkal sem tárgyaltatták le ezeket. Azóta
aztán sok minden történt. Mind a gazdasági-pénzügyi környezet, mind a hitelpiacok terén.
Érveinket is sokszor elmondtuk már ezzel a vállalkozással kapcsolatban: megalapozatlan,
előkészítetlen, tőke- és kamattörlesztések visszafizetésére nincs meg a korrekt fedezet, stb. Az,
hogy itt szükség van egy komoly rehabilitációra az nem kérdés. Önök voltak itt több 10 éven
keresztül hatalmon, nyilván szükség lesz Önök után a rehabilitációra. Az, hogy ez a
városvezetés vállaljon-e fel egy ilyen hosszú távú elkötelezettséget, na, az a kérdés, szerintünk
ne. Itt beszélni kell a rekreációs központ beruházásáról is. Itt jó lenne tudni, hogy valójában
mi is az Önök tényleges szándéka. Tényleg lesz ott valami sporttevékenységre alkalmas
építmény, vagy csak egy-két fitness teremmel megtűzdelt irodaközpont, aminek a tulajdonjogát
majd át is játsszák valaki másnak. Ha viszont ez utóbbi a helyzet, akkor meg kéne
magyarázniuk a kerület lakóinak, hogy miért az ő pénzükön költenek milliárdokat ilyen
célokra és miért éri meg az ő kontójukra, évtizedekre eladósítani Erzsébetvárost.
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Röviden összefoglalva az a véleményünk, hogy ebben a gazdasági környezetben, az
Önkormányzat jelenlegi súlyos pénzügyi helyzetében, korrupciós botrányoktól övezve ennek a
városvezetésnek már nem szabad ilyen volumenű kötelezettségvállalást tennie. Ez a
városvezetés már ne döntsön további súlyos eladósodásról, ha tényleg segíteni akarnak, akkor
támogassák az oszlatást és járuljanak hozzá, hogy egy komoly társadalmi támogatottsággal
bíró képviselő-testület most már tényleg és végre megkezdhesse a kerület pénzügyeinek a
rendbetételét és végre ténylegesen megkezdődhessen a város rehabilitáció.”

Devosa Gábor
Köszöni szépen, ezen vannak, úgyhogy támogassa a javaslatot a képviselő úr.

Ripp Ágnes
Nem tudja, hogy Vattamány Zsolt képviselő társa mikor járt először ebben a kerületben, Ő itt
született és itt nőtt fel. Az elmúlt hét évben olyan fejlődésen ment keresztül a kerület, amit
szerinte még nem is látott a történelme során. Úgyhogy nem tudja, hogy miért ne lehetne ezt a
további fejlesztést erre a városvezetésre bízni, amely eddig is ilyen remekül látta le ezt a
feladatot.
Becskei Barbara képviselő társának pedig azt szeretné mondani, hogy amikor eladósodásról
beszélnek, gondoljanak, mondjuk Debrecen városára, aki felvesz hihetetlen méretű hiteleket
és azt mind működésre költi. Az Önkormányzat olyan hitelt vesz fel, amit csak és kizárólag
értékteremtésre kíván költeni, tehát az utak, parkok, közterületek, intézmények, iskolák,
szociális intézmények felújítására. Ez nem eladósodás, ez fejlesztés. Ez értékteremtés.
Úgyhogy próbálják meg ezeket a fogalmakat megkülönböztetni.

Fedrid Gábor
Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy kétségtelen, hogy rossz a gazdasági helyzet az
országban és az egész világon, de ehhez ez a terv, amit itt letettek az asztalra, és amiről most
beszélnek ez azért munkahelyteremtés is. Az építőipar, ami pillanatnyilag a legrosszabb
helyzetben van és ezzel is tudnak egy kicsi munkát adni és munkalehetőséget adni
mindamellett, hogy a saját kerületük fejlesztését és fejlődését igyekszenek elősegíteni. És azt
hiszi, csatlakozik Ripp Ágneshez, hogy meg is látszik a kerületen ez az erősködés.

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

Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Gergely József
Örül a tartalmas vitának. Nagyon fontos a kérdés, ugye itt Erzsébetváros 10 éves fejlesztési
programjának első üteméről beszélnek. Voltak itt aggodalmak is elsősorban Vattamány Zsolt
képviselő úr és Becskei Barbara képviselő asszony részéről. A képviselő úr 2007-ben már a
képviselő-testület tagja volt, amikor erről a programról döntöttek, és akkor a Képviselő-
testület elfogadta ezeket a fejlesztési célokat, amelyek Erzsébetváros és Erzsébetváros
lakóinak az érdekét szolgálja. Tehát úgy gondolja, hogy amikor egy ilyen hosszú távú
hitelprogramot felvállaltak, nem most, hanem korábban döntöttek erről, akkor pont tisztában
vannak és voltak azzal, hogy Erzsébetváros fejlesztéséhez, ahhoz, hogy az anyagi fedezet
meglegyen, ahhoz egy ilyen hosszú távú hitelprogramot be kell vállalni. Meg kell jegyeznie,
hogy itt a 10 milliárd forintnak az első üteméről van szó, 3,8 milliárdról. Tehát a folytatáson
is dolgozni fognak.
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Vattamány Zsolt képviselő úr említette a sportcsarnok ügyét. Az ugyan nem ennek a
fejlesztési programnak a része, mert annak a 4 milliárd forintos kötvényfedezetéről szintén
már réges-rég döntés született. De 2007. decemberében is képviselő úr – gondolja – itt volt a
Képviselő-testület ülésén, amikor például arról döntöttek, hogy majd az üzemeltetését
bérletben kívánják megoldani, tehát nem eladni, hanem üzemeltetésbe adni. Reméli, hogy a
FIDESZ Frakció az elmondott véleményekkel együtt vagy azok ellenére is támogatja ezt a
fejlesztési programot, mert ha nem, akkor abból az látszik, hogy Erzsébetváros közterületeit
nem akarják támogatni, hogy Erzsébetvárosi iskoláinak a fejlesztését nem támogatnák és
Erzsébetváros egyéb közintézményeinek a fejlesztését nem támogatnák, ami gondolja, egy
elég érdekes dolog lenne képviselők részéről.
Dr. Albert István képviselő úrnak szeretné mondani, hogy háziorvosi rendelő is szerepel itt a
konkrét előterjesztésben, tehát ebben is előrelépés történik.
Gerenday Ágnes képviselő asszony említette a garanciát. Tudomása szerint a felújításoknál a
garanciális munkákat elvégezték, hogyha tud olyat, ahol nem, akkor kéri azt, hogy azt
tételesen és pontosan jelezze. Ugyanúgy, mint azt is, hogy mondjuk nem a Képviselő-testület
üléséig kell ahhoz várni, hogy a Rózsák terén lévő gödröt jelezze, mert az úthibáknak a
kijavíttatása a Városüzemeltetési és Beruházási Iroda feladata, és hogyha ők tudják, akkor a
karbantartási szerződés alapján meg is csináltatják.
Prof. Dr. Hahn György képviselő úrnak az a megjegyzése, hogy hát kiszivároghatnak
információk a Képviselő-testület üléséről, hát most egyrészt ez nyilvános ülés, másrészt arra
sajnos volt példa, hogy zárt ülésről kiszivárogtak információk, de hát miután a Képviselő-
testületnek kell dönteni ilyen kérdésekben, azt nem lehet megtenni, hogy a képviselők meg
nem kapnak róla tájékoztatást. Gondolja, mindenkiben van annyi felelősség, hogy tudja, hogy
mi az, amit jobbra-balra rögtön elmesélhet és mi az, amit azért szelektálni kellene. Az iskolák
40 millió forintos felújítására szintén többen válaszoltak. Úgy gondolja, hogy a 90-es évek
elején lehet, hogy az valamilyen felújításra elegendő volt, bár ezeknek a felújításoknak a
tartalmát most nem ismerik, de hogy ez a későbbi években csak alig haladhatta meg a
karbantartásnak a szintjét, ismerve azokat az árakat, amik az építőiparban vannak, így sajnos
lényegesen nagyobb összegekre van szükség akkor, amikor felújításról van szó. Nyilván
szeretnék ezt is olyan kedvező áron megcsináltatni, itt a Hernád utcai iskoláról beszél, mint
ahogy ugye a Kertész utcai iskolára is nagyon jó ajánlatot adtak. De hát az ajánlat kérő az
Önkormányzat és nem az ajánlattevő. Reméli, hogy a második menetben sokkal kedvezőbb
ajánlatok lesznek.
A bevezetőben nem beszélt a módosító javaslatának a 2. pontjáról, ami arról szól, hogy a
felnőtt fogászatnak az elhelyezésére a továbbiakban is tárgyalást lehessen folytatni a
Terézvárosi Önkormányzattal, mert lényegesen kedvezőbb lenne a mostani Csengery utcai
helyén ennek a megmaradása és finanszírozása, mint a tervezett Thököly úti helyen létrehozni
egy újat. Miután Terézvárossal erről már volt üzenetváltás, ezért úgy gondolják, hogy kellene
egy felhatalmazás ahhoz, hogy itt ebben lépéseket is lehessen tenni.
A többi hozzászólásra egyik képviselő társa válaszolt a másiknak, tehát úgy gondolja, hogy
mindenre kitért, továbbá a határozati javaslatra is. Úgyhogy mindenkitől, minden frakciótól
kéri a fejlesztési programnak a támogatását.

Devosa Gábor
Prof. Dr. Hahn György képviselő úrnak ügyrendi indítványa van. Felhívja a figyelmét a
képviselő úrnak, hogy most már csak a szavazás menetével kapcsolatosan tehet javaslatot,
válaszadásra nincs módja az SZMSZ szerint.
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Prof. Dr. Hahn György
A képviselők felesküdtek arra, hogy a törvényt betartják és betartatják. Az ilyen kérdéseket
legközelebb zárt ülésen szíveskedjenek előterjeszteni.

Devosa Gábor
Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett az előterjesztő Gergely József alpolgármester
úr részéről.

Szavazásra teszi fel az előterjesztő által tett módosító indítvány 1. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített többség szükséges.

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

345/2009. (VI.4.) számú határozat:
- Gergely József módosító indítványáról a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának 2009-2018-ig terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési tervének
módosítására vonatkozó határozati javaslathoz -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az előterjesztő által tett módosító indítványt a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2009-2018-ig terjedő
időszakra vonatkozó fejlesztési tervének módosítására vonatkozó határozati
javaslathoz az alábbiak szerint:

1. Határozati javaslat

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

1.) a 430/2008.(X.17.) határozatával elfogadott átdolgozott részletes fejlesztési
program részeként, a “Sikeres Magyarországért” Önkormányzati
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lefolytatandó 3.8 milliárd Ft
összegben történő közbeszerzési eljárások módosított felosztását az alábbiak
szerint fogadja el és módosítja fejlesztési programját:

“Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési
Hitelprogram keretében a 3,8 milliárd Ft keretösszeg, hitelcélok szerinti
módosított felosztása:

 2. Általános beruházási célok
Szinva utca felújítása 42.000 ezer Ft,
Hernád utca felújítása 262.000 ezer Ft,
Barcsay utca felújítása 105.000 ezer Ft,
Carl Lutz park felújítása, 14.000 ezer Ft,
Utcák felújítása: 350.000 ezer Ft
Síp utca, Kazinczy utca,
Rumbach Sebestyén utca I. ütem,
Rózsa utca felújításának befejezése
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Egyéb intézmény: Okmányiroda és
egyéb önkormányzati helyiségek felújítása, 340.000 ezer Ft,
Szociális és egészségügyi intézmények felújítása 222.000 ezer Ft.
Rózsák tere és környéke közterületei
felújításának I. üteme 40.000 ezer Ft,

 3. Közoktatási célú beruházások
Erzsébetvárosi Általános Iskola és
Informatikai Szakközépiskola
Kertész utca 30. szám alatti
iskolaépület felújítása 620.388 ezer Ft,
Baross Gábor Általános Iskola
Hernád utca 42. szám alatti
iskolaépület felújítása 805.000 ezer Ft.
4. Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása
Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény
udvari épületének a felújítása 200.000 ezer Ft,
Összesen: 3.000.388 ezer Ft,
10 % önrésszel számolva: /-/ 300.388 ezer Ft,
Részösszesen: 2.700.000 ezer Ft,

Százház utcai Rekreációs Központ
beruházása 1.100.000 ezer Ft,
Mindösszesen: 3.800.000 ezer Ft.

2.) felkéri a polgármestert a fejlesztési programhoz kapcsolódó hitelszerződés
módosítására és az 1. pontban elfogadott módosítások költségvetési rendeletben
történő átvezetésére.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által tett módosító indítvány 2. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített többség szükséges.

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

346/2009. (VI.4.) számú határozat:
- Gergely József módosító indítványáról a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának 2009-2018-ig terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési tervének
módosítására vonatkozó határozati javaslathoz -

2. Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy megbízza a polgármestert, hogy a felnőtt háziorvosi
ellátásnak Terézvárosban, tartós bérletben történő elhelyezésének érdekében tegye
meg a megfelelő lépéseket.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, az elfogadott
módosító indítvánnyal együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.

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

347/2009. (VI.4.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2009-2018-ig
terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési tervének módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy
1.) a 430/2008.(X.17.) határozatával elfogadott átdolgozott részletes fejlesztési
program részeként, a “Sikeres Magyarországért” Önkormányzati
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében lefolytatandó 3.8 milliárd Ft
összegben történő közbeszerzési eljárások módosított felosztását az alábbiak
szerint fogadja el és módosítja fejlesztési programját:

“Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési
Hitelprogram keretében a 3,8 milliárd Ft keretösszeg, hitelcélok szerinti
módosított felosztása:
 2. Általános beruházási célok

Szinva utca felújítása 42.000 ezer Ft,
Hernád utca felújítása 262.000 ezer Ft,
Barcsay utca felújítása 105.000 ezer Ft,
Carl Lutz park felújítása, 14.000 ezer Ft,
Utcák felújítása: 350.000 ezer Ft
Síp utca, Kazinczy utca,
Rumbach Sebestyén utca I. ütem,
Rózsa utca felújításának befejezése
Egyéb intézmény: Okmányiroda és
egyéb önkormányzati helyiségek felújítása, 340.000 ezer Ft,
Szociális és egészségügyi intézmények felújítása 222.000 ezer Ft.
Rózsák tere és környéke közterületei
felújításának I. üteme 40.000 ezer Ft,

 3. Közoktatási célú beruházások
Erzsébetvárosi Általános Iskola és
Informatikai Szakközépiskola
Kertész utca 30. szám alatti
iskolaépület felújítása 620.388 ezer Ft,
Baross Gábor Általános Iskola
Hernád utca 42. szám alatti
iskolaépület felújítása 805.000 ezer Ft.
4. Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása
Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény
udvari épületének a felújítása 200.000 ezer Ft,
Összesen: 3.000.388 ezer Ft,
10 % önrésszel számolva: /-/ 300.388 ezer Ft,
Részösszesen: 2.700.000 ezer Ft,
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Százház utcai Rekreációs Központ
beruházása 1.100.000 ezer Ft,
Mindösszesen: 3.800.000 ezer Ft.

2.) felkéri a polgármestert a fejlesztési programhoz kapcsolódó hitelszerződés
módosítására és az 1. pontban elfogadott módosítások költségvetési rendeletben
történő átvezetésére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, az elfogadott
módosító indítvánnyal együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.

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

348/2009. (VI.4.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2009-2018-ig
terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési tervének módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza a polgármestert, hogy a felnőtt háziorvosi ellátásnak
Terézvárosban, tartós bérletben történő elhelyezésének érdekében tegye meg a
megfelelő lépéseket.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület elfogadta a fejlesztéseket. Köszöni szépen a SZDSZ
Frakciónak, SZEM-KDNP Frakciónak és az MSZP Frakciónak, hogy elfogadta és hozzájárult
Erzsébetváros fejlesztéshez. Ezúton tájékoztatná a kerület lakosságát, hogy a FIDESZ Frakció
ezen fejlesztéseket nem támogatta, illetve a szavazásban nem vett részt, illetve Lendvai Béla,
mint független képviselőnek is köszöni, hogy hozzájárult a fejlesztéshez. Ezt csak azért
mondja el, mert később rosszul szoktak ilyenkor emlékezni a frakciók, hogy milyen
fejlesztésekben, és felújításokban vettek részt. Az ülés vezetésének jogát visszaadja Gergely
József alpolgármester úrnak.

Gergely József
Megállapítja, hogy a mai nyilvános ülés részének a végéhez értek. Köszöni képviselő
társainak a munkát. A nézőktől és a vendégektől elköszön. A Képviselő-testület nyilvános
ülését 9 órakor lezárja.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György polgármester helyett
címzetes főjegyző Gergely József alpolgármester


