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Iktatószám: KI/65733/100/2009/XV.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. november 6-án 8 óra 30 perckor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

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

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

Dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Farkas Ferenc, Fitosné Z. Zsuzsanna, Gábor Farkas,
Hangyál Imre, Hollósi Géza, Lantos Péter, Németh Márta, Polgár Endréné, dr. Saáry Tibor,
Simonné Müller Katalin, dr. Szász Eleonóra, dr. Villányi Tibor

Távol maradt: Hunvald György polgármester, Gál György képviselők

Az ülést vezette: Gergely József alpolgármester és
Devosa Gábor alpolgármester

Jegyzőkönyvet vezette: Danó Jánosné és Mayer Szilvia

Gergely József
Köszönti a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, vendégeiket és mindenkit, aki az
Erzsébetvárosi Televízión keresztül figyelemmel kíséri a Képviselő-testület munkáját, akik
most már nemcsak Erzsébetváros lakói, hanem az Önkormányzat honlapjáról bárhonnan
elérthető.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 6-i rendkívüli
nyilvános ülését megnyitja.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jelen van 24 fő.

A kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokhoz négy módosító indítvány érkezett, melyek
közül a FIDESZ Frakció módosító javaslatát, hogy a gazdasági társaságokban a felügyelő
bizottsági tagok létszámának csökkentéséről című napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a
testület, elfogadja. Meg kell jegyeznie, hogy Vattamány képviselő úr által aláírt
előterjesztésen zárt ülés volt javasolva, de valóban nyilvános ülésen kell tárgyalni. Az a
javaslata, hogy ez a napirend a nyilvános ülés utolsó napirendi pontja legyen.

Szavazásra teszi fel FIDESZ Frakció módosító indítványát, melynek elfogadásához egyszerű
szavazattöbbség szükséges.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 0 tartózkodás, 0 nem szavazott.

502/2009. (XI.6.) számú határozat:
- FIDESZ Frakció módosító indítványáról a napirendi pontokhoz -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testület elfogadja a FIDESZ Frakció módosító indítványát, mely szerint a mai
ülés napirendi pontjai közül a 43.) - Gazdasági társaságokban a Felügyelő
bizottsági tagok létszámának csökkentéséről - számú napirendi pontot nyilvános
ülés keretében tárgyalják.

Gergely József
Kecskés Gusztáv frakcióvezető úrnak a meghívó szerinti 8., 9., 10. napirendi pontokra
vonatkozóan van módosító javaslata, melyet nem fogad el.

Kérdezi a Képviselő urat hogy, kívánja indokolni a módosító indítványát.

dr. Kecskés Gusztáv
Saját maga csak a közelgő ünnepnek betudható izgalomnak véli azt – holnap november 7-e -,
hogy felkeverték az előterjesztéseket. Úgy gondolja, hogy normálisan a benyújtás
sorrendjében illik tárgyalni egy-egy napirendi pontot.
A Polgármester illetményével kapcsolatban három előterjesztés érkezett, kiszámítható az
aláírásokból, hogy mikori dátummal, azt gondolja, hogy ehhez a sorrendhez kellene tartaniuk
magukat.

Gergely József
Közli, hogy fenntartja a meghívó szerinti eredeti javaslatot.
Szavazásra teszi fel dr. Kecskés Gusztáv frakcióvezető javaslatát.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 11 igen 3 nem 9 tartózkodás, 0 nem szavazott.

503/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Dr. Kecskés Gusztáv frakcióvezető módosító indítványáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testület nem fogadja el Dr. Kecskés Gusztáv frakcióvezető módosító indítványát,
mely szerint a mai ülés napirendi pontjai közül a 8.) - A polgármester
illetményével és költségtérítésével kapcsolatos átmeneti rendelkezések - 9.) -
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesterének illetményéről és
költségátalányáról - 10.) - A polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapításáról szóló 478/2006.(XI.14) és a 479/2006.(XI.14.) számú
határozatok módosítása - pontjait az előterjesztések benyújtása sorrendjében
módosulnak, tehát az új sorrend a meghívó szerint 9.) 10.) 8.) napirendi pont.

Gergely József
A következő módosító javaslatot Hahn György képviselő úr nyújtotta be, akinek az a
javaslata, hogy a meghívó szerinti 7., 8., 9., 10., 14., 15., 16., 21. és 28. számú napirendi
pontokat ne nyilvános ülésen, hanem zárt ülés keretében tárgyalja a Testület.
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Véleménye szerint egyik előterjesztésnél sem áll fenn az az indok, ami miatt zárt ülés
keretében kellene tárgyalni, tehát a javaslatot nem támogatja.

Kérdezi a Képviselő urat hogy, kívánja indokolni a módosító indítványát.

Prof. Dr. Hahn György
Ezek a napirendi pontok részben a kerület vagyonával kapcsolatos döntések, részben
személyiségi jogokat érintenek, és ez az a két kör, amelyet zárt ülés keretében kell tárgyalni.
Ezek közül különösen a Király utcai házak ügye olyan, amit véleménye szerint zárt ülés
keretében kell tárgyalni, mert olyan módosító indítványt terjesztett elő, aminek mellékletében
jelezte azt, hogy itt korábbi befektető igényével kapcsolatban nagyon meg kell gondolniuk,
hogy mikor mit szavaznak. Tudják nagyon jól, hogy ezek az ingatlanok nemcsak a kerület
érdeklődése középpontjába kerültek, hanem mások is ezzel foglalkoznak. Itt vagyoni
kérdésekről van szó, nem mindegy, hogy mi az ami a lakók igénye, azt tudják, hogy mi az
Önkormányzat igénye, az sem mindegy, hogy a korábbi befektetőnek mi az igénye, és annak
mennyi a megalapozottsága. Fel kell hívnia a figyelmet, hogy a módosító indítványa 3. számú
mellékletében megírja, hogy a befektető igényét nagyon meg kell gondolniuk, mert lehet,
hogy neki van igaza – és azt nem lehet elfelejteni, hogyha itt valakinek az igényét ki kell
elégíteni az legalább 500 millió forinttal terhelné az Önkormányzat költségvetését. Tekintettel
arra, hogy 2009-ben majdnem 3 milliárd volt az Önkormányzat hiánya, nem valószínű hogy
fedezni tudnák, ezért nem gondolná ezt.

Gergely József
Simon Péter képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót.

Simon Péter
Szeretné egy olyan megoldással áthidalni Hahn képviselő úr javaslatát, amely szerint a
javasolt napirendekről külön-külön szavaznának, zárt ülés és nyilvános ülés tekintetében.

Gergely József
Véleménye szerint egy módosító indítványról elég nehéz tíz részletben dönteni, erre módosító
indítványt kellett volna benyújtani – megkérdezi a Jegyző asszony véleményét.

Dr. Kálmán Zsuzsanna
Valóban nem tudja, hogy egy darab módosító indítványt hogyan lehetne szétbontani, és erre
vonatkozóan módosító indítvány nem érkezett.

Gergely József
Tehát, hogyha a Szervezeti- és Működési Szabályzatot komolyan veszik – márpedig kéri
komolyan venni – akkor sajnos egy darab módosító indítványt nem lehet tíz részletben
szavazni.

Szavazásra teszi fel Prof. Dr. Hahn György képviselő úr módosító indítványát, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 4 igen 13 nem 5 tartózkodás, 2 nem szavazott.
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504/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Prof. Dr. Hahn György módosító indítványáról –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testület nem fogadja el Prof. Dr. Hahn György módosító indítványát, mely
szerint a mai ülés napirendjei közül a meghívó szerinti alábbi napirendi pontokat
zárt ülés keretében tárgyalják:

7.) A Bp. Főv. VII. ker. Király u. 25., 27. és 29. szám alatt található épületek ügye
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester
8.) A polgármester illetményével és költségtérítésével kapcsolatos átmeneti
rendelkezések
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester
9.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesterének illetményéről
és költségátalányáról
Előterjesztő: FIDESZ Frakció
10.)A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló
478/2006.(XI.14) és a 479/2006.(XI.14.) számú határozatok módosítása
Előterjesztő: Kecskés Gusztáv frakcióvezető
14.)Egyes nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester
15.)A Holló utca 1. szám alatti ingatlanra kiírt pályázat eredményének
megállapítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester
16.)A Bp. Főv. VII. ker. Csányi u. 5. szám alatt található ingatlan elidegenítésre
történő kijelölése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester
21.)Tőkeemelés végrehajtása a Dohány 31. Kft-ben
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester
28.)A Bp. Főv. VII. ker. Erzsébet krt. 26. szám alatt található, 282 nm alapterületű
helyiség pályázati úton történő bérbeadása
Előterjesztő: Fedrid Gábor Gazdasági Bizottság elnöke

Gergely József
A kövezető módosító javaslatot Berki Béla képviselő úr nyújtotta be, amely Fedrid Gábor
bizottsági elnök úr előterjesztésére vonatkozik. Kéri Fedrid Gábor elnök urat, hogy
nyilatkozzon, hogy elfogadja-e a módosító indítványt.

Fedrid Gábor
Ha valami napirendre kerül a testületi ülésre az a Képviselő-testület feladata, tehát a módosító
indítványról is a Testület fog dönteni.
Azért terjesztette a Gazdasági Bizottság immár az ötödik módosítóját Berki úrnak a Testület
elé, mert ebben olyan méltányossági kérések voltak, amiket a Bizottság nem teljesíthet – tehát
a 700 ezer forintos tartozását 299 ezer forintra levinni nincs joga, nincs felhatalmazása a
Bizottságnak, ezt csak a Testület teheti meg.
Másodsorban a Bizottság nem kapott erre vonatkozólag kérést, csak az irodavezető, az
irodavezetőnek nincs joga megváltoztatni egy Képviselő-testületi határozatot.

Röviden ennyit szeretett volna mondani, a Képviselő-testületre bízza, hogy hogy dönt ebben a



5

kérdésben, hogy tárgyalják, vagy nem tárgyalják az előterjesztést. De azt még el kell, hogy
mondja, hogy mivel 700 ezer forint a tartozás, ez automatikus felmondást jelent az ERVA Zrt.
részéről, amihez se a Képviselő-testületnek se a Bizottságnak már nincs beleszólása.

Gergely József
Kérdezi, hogy Berki Béla képviselő úr kíván-e válaszolni, vagy indokolni – megállapítja,
hogy nem kíván.
Szavazásra teszi fel Berki Béla képviselő úr módosító indítványát, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges, melyet Fedrid Gábor képviselő úr az előterjesztő nem
támogat.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 11 igen 3 nem 7 tartózkodás, 3 nem szavazott.

505/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Berki Béla képviselő módosító indítványáról –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testület elfogadja Berki Béla képviselő módosító indítványát, mely szerint a
meghívó szerint kiküldött napirendi pontok közül a 37. számú - A Budapest VII.
ker. Izabella u. 11. szám alatti, 58 m2-es udvari bejáratú, földszinti helyiség ügye -
tárgyalását leveszi a mai ülés napirendjei közül.

Gergely József
Szavazásra teszi fel a meghívó szerinti napirendi pontokat az elfogadott módosító
indítványokkal együtt, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 1 nem 1 tartózkodás, 5 nem szavazott.

506/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Napirendi pontok elfogadásáról -

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

1.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2009.(………) rendelete az építményadóról szóló 12/1996.
(IV. 26.) számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel
érintett rendeleteinek módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

3.)Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2009. (… ...) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 16/2000. (V.19.) rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

4.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
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testületének …/2009. (… ...) rendelete a szociális ellátások helyi

szabályozásáról szóló 19/2000. (VI.16.) rendelet módosításáról

Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester
5.)Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének …/2009. (…..) rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló
34/2004. (XII.20.) rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

6.)Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2009. (…..) rendelete a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 32/2006.
(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Bán Imre frakcióvezető, Csontos József frakcióvezető

7.)A Bp. Főv. VII. ker. Király u. 25., 27. és 29. szám alatt található épületek ügye
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

8.)A polgármester illetményével és költségtérítésével kapcsolatos átmeneti
rendelkezések
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

9.)Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesterének illetményéről
és költségátalányáról
Előterjesztő: FIDESZ Frakció

10.)A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló
478/2006.(XI.14) és a 479/2006.(XI.14.) számú határozatok módosítása
Előterjesztő: Kecskés Gusztáv frakcióvezető

11.)Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2010. évi
költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Hunvald György polgármester helyett Gergely József alpolgármester

12.)Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2009. évi
költségvetési előirányzatainak szeptember 21.- október 28. közötti időszakban
történt változásairól
Előterjesztő: Hunvald György polgármester helyett Gergely József alpolgármester

13.)Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2009. I-III.
negyedévi költségvetés végrehajtása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester helyett Gergely József alpolgármester

14.)Egyes nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

15.)A Holló utca 1. szám alatti ingatlanra kiírt pályázat eredményének
megállapítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

16.)A Bp. Főv. VII. ker. Csányi u. 5. szám alatt található ingatlan elidegenítésre
történő kijelölése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

17.)Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közbiztonság és közrendvédelmi
feladatokat ellátó intézményrendszerének átalakítása valamint a VII. kerület
rendőrkapitánysággal közös járőrtevékenységre vonatkozó megállapodás
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

18.)Összefoglaló a Klauzál téri heti vásár kialakításával kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

19.)Szép Erzsébetváros Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

20.)Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
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Polgármesteri Hivatala és intézményei 2009-2010. évekre szóló belső
ellenőrzési stratégiai terve és a 2010. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: Hunvald György polgármester helyett Gergely József alpolgármester

21.)Tőkeemelés végrehajtása a Dohány 31. Kft-ben
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

22.)A 703/2000.(XI.30.) számú képviselő-testületi határozat módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

23.)Javaslat TISZK-ben való részvétellel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

24.)Közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

25.)Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, az Erzsébetvárosi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ, az Erzsébetvárosi
Egészségügyi Szolgálat alapító okiratainak módosítása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

26.)Használati és üzemeltetési szerződés a Csengery u. 25-ben lévő fogorvosi
ellátás biztosítására
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

27.)Ellátási szerződés módosítása gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtandó
fogyatékos gyermek bölcsődei ellátására
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

28.)A Bp. Főv. VII. ker. Erzsébet krt. 26. szám alatt található, 282 nm alapterületű
helyiség pályázati úton történő bérbeadása
Előterjesztő: Fedrid Gábor Gazdasági Bizottság elnöke

29.)Önerő biztosítása a "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése" (kódszám:KEOP-2009.7.1.1.1. és KEOP-2009-1.1.1) című
pályázaton való részvételhez
Előterjesztő: Bán Imre Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

30.)Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
kezdeményezése a Fővárosi Közgyűlés felé a Thököly út VII. kerületi
szakaszának mielőbbi felújítása és a Verseny utca burkolatának felújítása
tárgyában
Előterjesztő: Bán Imre képviselő

31.)A Szenes Hanna Parkban elhelyezésre kerülő "Gondolatok Köve" kőtömb tér-
kompozíció feliratának jóváhagyása
Előterjesztő: Kispál Tibor képviselő

32.)50 millió forint feletti értékű önkormányzati ingatlanok értékesítése esetén
Nyomkövető (Monitoring) rendszer felállítása
Előterjesztő: Kecskés Gusztáv frakcióvezető

33.)H1N1 védőoltás biztosítása a polgármesteri hivatal ügyfélfogadást végző
szervezeti egységeiben dolgozók számára
Előterjesztő: Függetlenek Erzsébetvárosért Frakció

34.)Gazdasági társaságokban a Felügyelő bizottsági tagok létszámának

csökkentéséről

Előterjesztő: FIDESZ Frakció
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Zárt ülés keretében:
35.)Szociális ügyekben I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Solymári Gabriella Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

36.)A Függetlenek Erzsébetvárosért Frakció javaslata bizottsági tagcserékre
Előterjesztő: Csontos József frakcióvezető

37.)Tag jelölése az AKÁCFA UDVAR Kft. Felügyelő Bizottságába
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

38.)A Bp. Főv. VII. ker. Kazinczy u. 34. I. emelet 1. szám alatt található lakás
birtokba adásával kapcsolatos kötbér elengedése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

39.)A Garay Üzletközpontban felépített piac-beruházás záró elszámolása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

40.)Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény magasabb vezetői pályázatainak
elbírálása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

41.)Javaslat a 2009. évi " Erzsébetváros Díszpolgára" cím, a "Pro Urbe
Erzsébetváros" díj és az "Erzsébetváros Sportjáért" díj adományozására
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

42.)Helyi támogatás ügye
Előterjesztő: Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző

Gergely József
Az első nyolc napirendi pont előterjesztője saját maga, ezért átadja az ülés vezetésének jogát
Devosa Gábor alpolgármester úrnak.

1. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2009.(………) rendelete az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.) számú rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Az előterjesztés két lényeges pontban kívánja az építményadó rendeletet módosítani.
Az egyik arról szól, hogy azoknál a lakásoknál, amit lakás célra használnak ott teljes körben
mentesség lesz, a másik pedig az, hogy ezek után a helyiségekre vonatkozó építményadót 74
forinttal javasolják emelni.

Devosa Gábor
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Fedrid Gábor
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

Csontos József
A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.
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Devosa Gábor
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.

Kéri a képviselők türelmét a szavazások előtt, mivel a THK program összeomlott, így a
papíralapon készült anyagokból kell szavaztatni a módosító indítványokat és az előterjesztés
határozati javaslatait is.

Dr. Kecskés Gusztáv frakcióvezető úrtól érkezett módosító javaslat a rendelettervezethez,
melyet az előterjesztő nem fogadott el.

Kérdezi a Képviselő urat hogy, kívánja indokolni a módosító indítványát.

dr. Kecskés Gusztáv
Itt egy emelésről lenne szó, hogy az adó mértékét megemelik – ezt a részt nem kívánják
megváltoztatni, egyébként az összes többit, tehát hogy ki fizessen, vagy ki kapjon könnyítést,
azzal egyet értenek, de az adóemeléssel nem értenek egyet, erre az egy sorra vonatkozik a
módosító indítványuk.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel dr. Kecskés Gusztáv frakcióvezető módosító indítványát, melyet az
előterjesztő nem fogadott el, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 8 igen 6 nem 6 tartózkodás, 4 nem szavazott.

507/2009. (XI.6.) számú határozat:
- dr. Kecskés Gusztáv módosító indítványáról az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.)
számú rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet módosításához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el dr. Kecskés Gusztáv módosító indítványát – melyet az
előterjesztő sem fogadott el - az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.) számú
rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet módosításához az alábbiak
szerint:
A benyújtott rendelettervezet 2. számú paragrafusa törlésre kerül, azaz az eredeti
rendelet 4. § (3) bekezdése változatlan marad.

Devosa Gábor
A következő módosító indítvány Hahn képviselő úrtól érkezett, akinek megadja a szót.

Prof. Dr. Hahn György
Mindannyian tudják, hogy a kerület állandóan bejelentett lakossága radikálisan csökken, ma
már a 60 ezer főt sem éri el, hol ott több mint 80 ezer ember él életvitelszerűen a VII.
kerületben – de bejelentetlenül.
A módosító indítványa – amelyet ismertetni fog – véleménye szerint növelhető lenne 2010.
január 1-ig az állandó bejelentett lakcímmel rendelkező választópolgárok száma, akik a jövő
évi választásokon biztosíthatnák törvényességi lehetőségeiket.
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A normatív támogatás is 60 ezer fő fölött magasabb mint alatta, a jelenlegi törvények szerint
pedig lehetőség van arra, hogy építményadót tulajdonképpen mindenkire kivethetnének,
akinek ingatlana van a VII. kerületben, mint ahogy jövőre. Azt gondolja, hogy azok akik az
építményadó fizetése alól csak azok mentesülhetnek, akik kerületi lakástulajdonosok, akik
állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek a tulajdonukban álló ingatlanban. Ezzel a
módosítással tudná elfogadni azt a rendeletet, hogy ne mindenki fizessen építményadót, vagy
hogy ne mindenki mentesüljön.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel Hahn képviselő úr módosító indítványát a rendelettervezethez, melyet az
előterjesztő nem fogadott el, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 4 igen 3 nem 16 tartózkodás, 1 nem szavazott.

508/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Prof. Dr. Hahn György módosító indítványáról az építményadóról szóló 12/1996. (IV.
26.) számú rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet módosításához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el Prof. Dr. Hahn György módosító indítványát – melyet az
előterjesztő sem fogadott el - az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.) számú
rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet módosításához az alábbiak
szerint:

„6. §
Az Ör. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az építményadó fizetése alól csak az a kerületi lakástulajdonos mentesül, aki
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik a tulajdonában álló ingatlanban.”

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 12 igen 4 nem 8 tartózkodás, 0 nem szavazott.

509/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.) számú rendelet módosításáról –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.) számú
rendelettervezet módosítására vonatkozó előterjesztést, az alábbiak szerint:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2009. (.....) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.) számú rendelet módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) és (2) bekezdései, 5. §-a,
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valamint a 6. § a) pontjában foglaltak alapján az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.)
számú önkormányzati rendeletét - a továbbiakban Ör. - az alábbiak szerint módosítja:

1. §
Az Ör. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az adó alanya a Htv. 3.§ (1) bekezdésben felsorolt adóalany.

2. §
Az Ör. 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az adó mértéke 1.240.-Ft/m2 /év.
3. §

Az Ör. 5. § (1) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre
emelkedését követő év első napján keletkezik.

4. §
Az Ör. 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az adóalanyok az építményadót- külön értesítés nélkül – évi két egyenlő részletben,
március 15 – ig, illetve szeptember 15 – ig fizethetik meg adópótlék - mentesen.

5. §
Az Ör. 7. § (1) bekezdésének b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b.) a Htv. 13. § és a Htv. 13/A. § - ban meghatározott építmény.
6. §

Az Ör. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Mentes az építményadó megfizetése alól az a magánszemély, akinek az ingatlana az
ingatlan-nyilvántartásban lakásként van nyilvántartva és a lakást kizárólag lakás céljára
használja.

7. §
Az Ör. 7. § (3) bekezdése hatályát veszti.

8. §
Az Ör. 9. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 133. § - ban foglaltak alapján biztosítható.

9. §
E rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba.

Hunvald György
polgármester

dr. Kálmán Zsuzsanna
címzetes főjegyző

Általános indokolás
A rendelet jelen módosítását szükségessé teszi egyrészt az időközben módosult
jogszabályokkal összefüggő helyi rendelet aktualizálása, másrészt az építményadó
négyzetméterenként megállapítható mértékének korrigálása a fogyasztói árszínvonal
változásának megfelelően.

Részletes indokolás
1. § - hoz

A Htv. idevonatkozó rendelkezése került átvezetésre.
2. § - hoz

A Htv. 6.§ c) pontja alapján az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat
gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességeihez igazodóan a
törvényben meghatározott felső határokra,- adómaximumokra- figyelemmel kell
megállapítani.
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A Htv. 16.§ a) pontja 900 Ft/m2/évben maximálja az építményadó mértékét abban az esetben,
ha az adó alapja az építmény m2 –ben számított hasznos alapterülete.
A hivatkozott törvény 6. § c) pontja alapján 2006. évtől az adómaximumokat a 2003. évre és
az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával
növelt összegében lehetséges megállapítani. Ezzel a lehetőséggel élve került korrigálásra az
adó mértéke.

3. § - hoz
A Htv. idevonatkozó rendelkezése került átvezetésre. Új építésű ingatlanok esetében korábban
a használatbavételi engedélyek kiadását követő évtől, jelenleg az ingatlanra kiadott jogerős
használatbavételi engedélyt követő év január l - jétől kezdődik az adókötelezettség.

4. § - hoz
A rendelet második mondata időntúli szabályozás, ezért az elhagyható.

5. § - hoz
A Htv. külön szabályozza a műemlék épületek felújításával kapcsolatos adómentességet, ezért
célszerű a helyi rendeletbe átemelni ezt a szabályozást.

6. § - hoz
A megváltozott nehéz gazdasági helyzet a 2009. január 1-jétől hatályos rendelkezés
felülvizsgálatát kívánta meg az Önkormányzattól, melynek eredményeként úgy döntött, hogy
az építményadóval nem terheli a magánszemélyek egyéb más területen jelentkező
megnövekedett kiadásait. A rendelet módosítása alapján az a magánszemély mentesül az adó
megfizetése alól, aki lakóingatlanát lakás céljára használja.

7. § - hoz
A rendelet az adómentességet nem köti lakcímlétesítéshez.

8. § - hoz
Az adó megfizetésére vonatkozó könnyítések szabályozása azonos az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 133. § rendelkezéseivel.

9. § - hoz
Hatályba léptető rendelkezés.”

2. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel érintett rendeleteinek
módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Ez a rendelettervezet arról szól, hogy az uniós irányelvek alapján az Önkormányzat
rendeleteit felül kellett vizsgálni az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából Két olyan
rendelet van, amiben módosítani kellett, ezek módosítása után illetve az összes többinél
belekerül az a szöveg, hogy az oniós irányelvnek a rendelet megfelel.

Devosa Gábor
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Fedrid Gábor
A Gazdasági Bizottság elfogadásra és tárgyalásra javasolja a napirendi pontot.
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Kispál Tibor
A Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
napirendi pontot.

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, 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 24 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 3 tartózkodás, 0 nem szavazott.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2009. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelvvel érintett rendeleteinek módosítása

A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

Devosa Gábor
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Gergely József alpolgármester úrnak.

3. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2009. (… ...) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti ellátásokról szóló 16/2000. (V.19.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Koromzay Annamária
Szeretné egyben elmondani, hogy 3., 4., 5. és a 27. napirendi pontokra ugyanaz vonatkozik, a
Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal által végzett vizsgálat után apróbb
kiegészítések történnek a rendeletekben.
Kéri, hogy az előterjesztéseket fogadják el.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.
Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalása és elfogadásra javasolja a napirendet.
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Gergely József
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 24 fő.
A szavazás eredménye 24 igen 0 nem 0 tartózkodás, 0 nem szavazott.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2009. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 16/2000. (V.19.) rendelet
módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

4. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2009. (… ...) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2000. (VI.16.)

rendelet módosításáról

Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Gergely József
Az előterjesztő már korábban kiegészítette az előterjesztést.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalása és elfogadásra javasolja a napirendet.

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

Prof. Dr. Hahn György
Szeretné megkérdezni az Alpolgármester urakat, hogy komolyan gondolják-e azt, hogy
miután nem mentek ki emailon ezek a napirendi pontok, itt kapták meg a képviselők –
azonnal kell szavazni minden ügyben és csak egyetlen egy percig indokolhatják az
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványukat a képviselők, akkor hogyan lehet itt
komoly vitát folytatni.

Gergely József
Közli Hahn úrral, hogy azt hiszi, hogy tévedésben van, mert minden előterjesztést időben
emailban megkapott mindenki.

A rendeleteket 8 nappal az ülés előtt – tehát múlt hét csütörtökön – az előterjesztéseket pedig
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hétfőn délután kiküldték. A módosítást pedig írásban olvashatja, de egyébként tegnap minden
frakcióirodán rendelkezésre állt. A módosító indítványok között viszont van olyan amit ma
reggelig adtak be, amelyet elég nehéz lett volna tegnap megbeszélni.

Javasolja, hogy folytassák a munkát.

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

Olyan kérdés nem volt, amelyet az előterjesztőnek kellene megválaszolnia.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, a felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2009. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló 19/2000. (VI.16.) rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

5. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2009. (…..) rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 34/2004. (XII.20.)
rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Gergely József
Az előterjesztő már korábban kiegészítette az előterjesztést.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalása és elfogadásra javasolja a napirendet.

Gergely József
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, a felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás, 4 nem szavazott.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
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29/2009. (XI. 15.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló
34/2004. (XII.20.) rendeletének módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

6. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2009. (…..) rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni
juttatásáról és költségtérítéséről szóló 32/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Bán Imre frakcióvezető, Csontos József frakcióvezető

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőknek szóbeli kiegészítésre.

Csontos József
Valószínűlnek tartja, hogy kivétel nélkül mindannyian tudják a gazdasági helyzet tükrében,
hogy nekik képviselőknek példát kell mutatniuk a lakosság előtt – ezért terjesztették elő ezt a
napirendi pontot.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy ezt a napirendi pontot fogadják el, támogassák.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Fedrid Gábor
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja a napirendi pontot.

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

dr. Kecskés Gusztáv
Hasonló tárgykörben az év elején karcsúsítás címszó alatt több javaslatuk volt, amelyeknek
egy részét elfogadták, volt ami bizottsági struktúrára vonatkozott, csökkentette a testület
külsős helyek számát bizonyos helyeken. Emlékezetnie kell a képviselőket, hogy mindig jó,
hogyha a Testület magán kezdi ezeket a dolgokat, de nem ment tovább akkor, amikor az
Önkormányzat cégeinél kellett volna ilyen jellegű leépítéseket vagy fizetés visszavágásokat
elvégezni. Most egyetlen egy téma a kérdés az, hogy a képviselői telefonhasználat legyen-e
maximálva, vagy ne legyen – ez véleményük szerint eltörpül ahhoz képest a csomaghoz
képest, amit az év elején benyújtottak.
A képviselőknek lelkiismereti szavazást engedélyeztek.

Fedrid Gábor
Tulajdonaképpen tudja, hogy ez a rendelet csak a képviselőkre vonatkozik és csak a
képviselőkre vonatkozhat.
Kérdése volna – hasonló, mint a Kecskés úré -, a Jegyző Asszonyhoz, hogy tulajdonképpen
sokkal több telefon van kint, például irodai-, hivatali dolgozóknál, azoknál a telefonoknál
milyen hasonló dolgok vannak.
Maximálisan támogatja, mert már hat évvel ezelőtt nyújtott be módosítót, hogy milyen
lépcsőzetesen csökkentsék a telefonhasználatot.
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Ezt most szívesen támogatja, de szeretné tudni, azt hogy a többi helyen is megvalósul-e ez.

Gergely József
Megadja a szót a Jegyző Asszonynak.

Dr. Kálmán Zsuzsanna
A felvetett kérdésre válaszolva közli, hogy természetesen megvalósul.

Vattamány Zsolt
Természetesen támogatni fogják ezt a javaslatot, de emlékeztetné a képviselőket, hogy egy
évvel ezelőtt Berki Béla képviselőtársa ettől nagyobb vágásra tett javaslatot, akkor a napirend
lekerült a tárgyalásról.

Gergely József
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megállapítja,
hogy az előterjesztők nem kívánnak válaszolni.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 1 tartózkodás, 1 nem szavazott.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2009. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 32/2006. (XI.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

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

Devosa Gábor
Bán Imre képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót.

Bán Imre
Kéri, hogy a levezető elnök úr rendeljen el öt perc frakció szünetet.

Devosa Gábor
Bán Imre frakcióvezető úr kérésének megfelelően öt perc frakció szünetet rendel el.

S z ü n e t
Devosa Gábor



18

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

7. napirendi pont:
A Bp. Főv. VII. ker. Király u. 25., 27. és 29. szám alatt található épületek ügye
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Az Önkormányzat korábban kiírt pályázatot ennek a három háznak az értékesítésére,
eredménytelen volt. Miután a három ház lakói – a múlt héten történt megbeszélés alapján
arról személyesen meggyőződött – továbbra is a pályáztatást szeretnék, ezért ezt javasolja a
Képviselő-testületnek. Korábban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz fordultak egy
testületi határozat kapcsán, ezt az Örökségvédelmi Hivatal nem fogadta el, javasolja ennek a
határozatnak a visszavonását. Illetve volt egy vita perfeljegyzés ügyben, itt az ügyvéd
megindokolta azt, hogy miért nem tartja megoldhatónak ezt a testületi döntést. A jelenleg
kiírandó pályázat feltételeit szintén az érdekelt lakókkal leegyeztette, két módosítás lesz
benne a korábbihoz képest az egyik az a perfeljegyzésnek az előzetes megegyezéséről szól, ez
nem lesz a pályázatnak az előfeltétele, hanem a nyertesnek kell majd megvalósítani, erre majd
kap határidőt természetesen. A másik feltétel pedig arról szól, hogy a pályázatba be lesz írva,
hogy mennyi a három ingatlan forgalmi értéke, tájékoztató adatként be lesz írva az, hogy a
különböző kártalanításokkal együtt a pályázónak milyen összeggel kell számolni, de lesz arra
lehetősége, szintén megszabott határidőn belül, hogy esetleg lefele alkudozzon a bérlőkkel. A
pályázatot úgy szeretnék kiírni, hogyha a Képviselő-testület ezt ma elfogadja, akkor december
elejére be lehessen nyújtani pályázatot, azoknak, akik erre jelentkezni szeretnének és a
következő decemberi testületi ülésen az eredményre vissza tudnak térni.
A benyújtott módosító javaslatokra is szeretne most kitérni.
Dr. Kecskés Gusztáv képviselő úrnak van egy javaslata, amiben a Jegyzőt kötelezné arra,
hogy a bíróságnál eljáró ügyvéd megbízatását szüntesse meg. Úgy gondolja, hogy a
Képviselő-testület a Jegyzőt nem utasíthatja, a Jegyző Asszony majd eldönti, hogy mi a
teendője.
Puskás Attila Sándor képviselő úr és Vajda Gábor képviselő úr a házakban lévő jogcím
nélküli lakók kiköltöztetésére tett módosító javaslatot, ezt elfogadja.
Dr. Albert István képviselő úr, Gerenday Ágnes képviselő asszony, dr. Kecskés Gusztáv
képviselő úr, Parnó Román képviselő úr, Puskás Attila Sándor képviselő úr, Vajda Gábor
képviselő úr, Lendvai Béla képviselő úr tett módosító javaslatot, mely szintén a
perfeljegyzésről szól, próbálják meg, tehát támogatja.
Lendvai Béla képviselő úr és dr. Kecskés Gusztáv képviselő úr az üres önkormányzati
tulajdonra tesz javaslatot. Ez is elfogadható, azt kell figyelembe venni, hogy kisebb lesz a
pályázat eredményességének a lehetősége.
Prof. Dr. Hahn György képviselő úr határozati javaslatait sajnos nem tudja támogatni.

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

dr. Kecskés Gusztáv
Azt később fogja az előterjesztő elmondani, hogy melyiket fogadta be?

Devosa Gábor
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Most mondta el az előterjesztő. De fogja mondani, hogy melyiket fogadta be az előterjesztő.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Fedrid Gábor
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja a napirendi pontot.

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

Prof. Dr. Hahn György
Az előterjesztő tévedésben van, a Király utcai három házat nem lehet azonosan kezelni és
egyben értékesíteni, mert ezeknek az ingatlanoknak az összértéke a számítása szerint és a
lakók igényei alapján számított bérleményenkénti 24 millió forinttal az 52 lakás beszorozva 3
milliárd forint, ha saját már kiürített lakásokat is ugyanolyan értékűnek veszik, mint a bérelt
lakásokat. Ez a Király utca 25. esetében, ahol a lakók igénye kb. 300 millió forint, a kiürített
rész 29 lakása 700 millió forintot ér. Talán emlékeztetné a képviselő társait, volt olyan család,
aki 4 lakást kapott, a bérlő 7 gyerekéből négy bent volt a börtönben, azoknak nem kellett.
Viszont hozott helyette Kelet-Magyarországról 100 beköltöztetett lakót, akikre Koromzay
Annamária biztos emlékszik, hogy hogyan kellett kitelepíteni. Úgyhogy ennek az értéke
szerinte a kiürített részére legalább 700 millió, a lakóké 300 millió, 1 milliárd forint ez a ház.
Egyébként az olyan ingatlanokat, nyilatkozott a Népszavában a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal elnöke Mezősi úr, amelyek műemléknek helyet adó telek, el lehet érni
Magyarországon, nem kell mást tenni, mint jelzáloggal terhelve kell az ingatlant megvenni és
meg kell várni, hogy az épület összedőljön. A közreadott melléketekben megmutatta, hogyan
kell csinálni az összedőlést: ki kell kapkodni a tetőről a világítóablakokat és a cserepeket el
kell húzni, hogy összedőljön a ház és meg van az is, hogy perrel legyen terhelve az ingatlan,
azzal van terhelve. Ez a Király utca 25-re vonatkozik. Szeretné elmondani még a 27-re és a
29-re vonatkozó észrevételeit is.

Devosa Gábor
Prof. Dr. Hahn György képviselő úr az észrevételeit a módosító indítványnál tudja megtenni,
nem tud mást tenni az SZMSZ értelmében ennyi ideje állt rendelkezésre.

Prof. Dr. Hahn György
Az előterjesztőnek több volt.

Devosa Gábor
Az előterjesztőnek mindig több van. Ismeri az SZMSZ-t, több éve ezt az SZMSZ-t
használják, tehát ne most találja ki a képviselő úr, hogy ebben a percben romlott el. Mert négy
éve így használják az SZMSZ-t, 8 éve.

Becskei Kovács Barbara
Hitetlenkedve olvasta ezt az előterjesztést újra. Minthogyha egy ilyen regény lenne, ami
dinamikusan változik, olykor ezt, olykor azt mondják. Két dolog ütötte meg igazából a
szemét, amin nem tud napirendre térni.

Az egyik az, hogy a pályázóknak előzetesen nem kell megállapodnia a korábbi vevővel.
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Továbbá nem kell kötelezettséget vállalni ugye a bérlők felé a meghatározott megváltási
összegre. Olyan régóta dobálóznak már ezekkel a Király utcai házakkal és lakóikkal, nem
tudja ezt így támogatni. Szeretné Ő is, ha megoldás lenne, de egy jól átgondolt koncepció
keretében.

Dr. Kecskés Gusztáv
Nem érti, hogy a Becskei Kovács Barbara képviselő asszony miért az előző nem is pályázó
személynek az érdekeit akarja képviselni, hogy vele állapodjon meg a leendő nyertes, Ő meg
ezt nem érti a hozzászólásban. És azt nem érti a Hivatal részéről, mert mindenhova szeretne
egy-két jelzést elküldeni, hogy hogyan lehet az, hogy amikor a Testület arról dönt, hogy
megpróbálja éppen a képviselő társnője által körülírt csoportnak a perfeljegyzését levakarni a
Testületnek a tulajdonáról, vagy az Önkormányzatnak a tulajdonáról, akkor ezt a határozatot
nem teljesíti az, aki megbízásos viszonyban van. És ahelyett, hogy ezt benyújtaná a
bíróságnak, amit vagy elfogad a bíróság vagy nem fogad el a bíróság, e helyett inkább levelet
ír az Önkormányzatnak, hogy mégsem szeretné ezt benyújtani. Úgy gondolja, hogy az
Önkormányzat érdekei, a Képviselő-testület határozatai abban a bírósági teremben nincsenek
megfelelően képviselve, ahol arról megy a vita, hogy 600 millió forintért meg lehet-e majd
szerezni utólagosan azt az ingatlant, aminek a jelenlegi kiírásáról beszélnek, és amelyre
képviselőtársa, a körzet képviselője 3 milliárdot számolt be, az alapján, amilyen m2 ár
igények jelenleg összeadhatóak az épületen belül. Ezért tette azt a javaslatot, hogy úgy
gondolja, jogi képviselő cserére van szükség, és még egyszer az Önkormányzatnak meg kell
kísérelnie azt, hogy miután van egy olyan bírósági határozat, hogy a műemlékek esetében a
perfeljegyzés – teljesen mindegy, hogy milyen szempontból került oda – nem elfogadható,
ameddig ez a bírósági határozat nincsen felülvizsgálva Magyarországon, addig igen is
próbáljanak ezzel az eszközzel élni.

Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen Alpolgármester Úr! Azt gondolom, hogy be kellene már fejezni azt, amit
itt a Király utcai ingatlanokkal művelnek. Minden ülésen újabb és újabb próbálkozások
jönnek egy Önök által reménytelenségre jutott helyzetre. A lakók sem látják ennek az egész
folyamatnak a megnyugtató végét, mindig csak hitegetéssel, és mindig csak megoldatlan
helyzettel találják majd szemben magukat. Azt már többször kifejtettük, hogy szerintünk ez a
vezetés a Király utcai ingatlanokkal kapcsolatban hiteltelenné vált, nem is gondoljuk, hogy
megnyugtatóan rendezni tudják majd ezeket a dolgokat. Az a megoldás, amit mi javaslunk,
vagy amit Önök javasolnak, az nem megoldás, azért ezt nem fogjuk támogatni. Egyébként ez
egy olyan szövevényes történetté vált az egész Király utcai ingatlanokkal kapcsolatos – én
nem tartom annyira egyszerűnek, én ezt egy nagyon szövevényes történetnek tartom és nem is
tudjuk ezt mi itt 2 percben kifejteni, úgyhogy én meggondolásra ajánlom, hogy erről az egész
történetről egy egész vitanapot tartsunk, ahol az összes érdekelt fél ki tudja fejteni a
véleményét, és úgy tudunk majd egy álláspontot kialakítani.”

dr. Bolesza Emőke
Először is megfontolásra ajánlaná Prof. Dr. Hahn György képviselő társa módosító
indítványait, mert nagyon részletesen és nagyon felkészülten készíti el a javaslatait, ami még
többé-kevésbé úgy néz ki, hogy megvalósítható is lenne. Egyébként ezekkel a folytatásos
történetekkel az említett házakban nagyon rossz tapasztalataik vannak így a lakókkal együtt
áruba bocsátani a házat. A körzetében sokkal kisebb épületek voltak és nem voltak jogilag
ennyire szövevényesek, tehát perfeljegyzés, hasonlók és 6 évig tartott az ügy és még
szerencsésnek mondhatja magát, hogy sikerült a lakóknak elköltözni.
És nagyon sok ilyen probléma van még a kerületben, csak említené a Kertész 24-28-at a
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körzetében, azzal is kellene valamit kezdeni és rengeteg ház van még ilyen. Úgyhogy, ha ez
így átmegy, ami ez a javaslat, akkor garantálja, hogy ez még legalább 6 év és a lakóknak nem
sikerül megoldást találni a helyzetükre.

Bán Imre
„Köszönöm szépen a szót. Vattamány képviselő társamnak szeretném felhívni a figyelmét egy
apróságra. Az, hogy elhúzódott ez az ügy, az nyilvánvalóan abból fakadt, hogy más-más
igények merültek fel. Ugye a legutóbbi ülésen is, Ön is látta, hogy az az előterjesztés, ami
most itt van, az kifejezetten a lakók kérésének a teljesítésére vonatkozik. Tehát Ön, amikor
arról beszél, hogy próbálja képviselni a lakók véleményét, akkor legyen szíves, figyeljen oda a
lakók véleményére, ugyanis az előterjesztés kifejezetten az ott élőknek a szándékát fogalmazza
meg és gyakorlatilag a határozati javaslat – nem egy bonyolult előterjesztés – ezt az igényt
próbálja kielégíteni.”

Devosa Gábor
„Hahn képviselő úr, Ön már hozzászólt egyszer. SZMSZ-ünk értelmében nem tudok szót adni.
Képviselő úr mondja el, nyugodtabbak leszünk mi is, mondja el.”

Prof. Dr. Hahn György
Azt gondolja, hogy nem azon kell alkudozni, hogy a lakóknak sok-e a 25 millió, vagy kevés.
Nemrég adtak ugyanis lakást el valakinek, szintén ilyen lakottat 37 millióért. Korábban
eladtak ugye 94,4 millióért is. Tehát nem az a problémája, hogy sok vagy kevés. Az a
problémája, hogy nem lehet megvalósítani, értsék meg. Minden háznak más az adottsága.

Devosa Gábor
Vattamány Zsolt képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót.

Vattamány Zsolt
„Nem ügyrendi, személyes érintettség, egy három mondat, imént megszólítattam Bán
képviselő úr által. Azt gondolom, nem annyira egyszerű ez a helyzet, mint ahogy Önök látják.
Önök tették bonyolulttá és nem olyan egyszerű megoldani. Ezért javasoltam, hogy tartsuk
erről egy egész vitanapot majd.”

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

Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Gergely József
Érdekes véleményeket lehetett hallani. Prof. Dr. Hahn György képviselő úr beszélt arról,
hogy az ingatlanoknak mi volt a korábbi története, itt viszont az ingatlan értékéről van szó, és
nem a korábbi bérlőknek a történetéről, úgyhogy az ingatlan értékénél ezt sajnos nem lehet
figyelembe venni. Becskei Kovács Barbara képviselő asszony és Vattamány Zsolt képviselő
úrnál azt látja, hogy a dolgot nem megoldani akarják, hanem elhúzni, mert azt, hogy
vitanapot tartsanak döntés helyett, ez kifejezetten arról szól, hogy a bérlők érdekei egyáltalán
nem érdeklik őket, és arról akarnak vitatkozni – ezt is lehet egyébként –, hogy beszéljenek
róla, ahelyett, hogy csinálják. Itt most az előterjesztés arról szól, hogy csinálják, mégpedig a
bérlők érdekeinek megfelelően. És az Önkormányzat érdeke is ez, mármint az, hogy a
bérlőknek sorsa megoldódjon.
Konkrétan pont azt a két módosítást kifogásolja, ami véleményük szerint az eredményesség
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irányába vezet, egyébként ezt a bérlők is elfogadták, tehát marad az eredeti javaslatnál. A
módosító javaslatoknál elmondta azt, hogy melyeket támogatja, és melyeket nem, úgyhogy az
a kérése, hogy a Képviselő-testület a támogatott javaslatokat támogassa, és ezekkel az
elfogadásra kerülő javaslatokkal együtt pedig az egészet is fogadja el, hogy a jövő hétfőn ki
lehessen írni a pályázatot.

Devosa Gábor
Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett dr. Kecskés Gusztáv frakcióvezető úr
részéről, melyet az előterjesztő nem fogadott el.

Kérdezi, az indítványt tevőt, hogy kíván-e indokolni.

dr. Kecskés Gusztáv
Volt már példa arra, egy Baross téri palotaépület esetében, amikor az Önkormányzat pert
vesztett. Egyesek szerint azért vesztett, mert nem megfelelően képviselte a jogi képviselője. Ő
ilyet nyilván nem mondhat, kollegáknak azt a munkáját szakmailag nem kívánja minősíteni,
de képviselőként úgy gondolja, hogy a Testület határozott valamiről, akkor azt tessék
továbbítani. Hogyha ezt nem továbbítják, akkor a jegyzőnek saját magától, vagy ha a
jegyzőnek nem jut eszébe, akkor felhívásuk nyomán szeretné, hogyha ezt a konzekvenciát
levonná. Egy szakvélemény, egy féloldalas válaszszakvélemény, ami arról szól, hogy a
bíróság úgysem fogadná el, ez egy számára teljesen érthetetlen. Majd hogyha másodfokon
megjárta ez a kérelem, és jogerős döntés születik, akkor beszéljenek arról, hogy ez egy jó
vagy rossz javaslat volt, egyébként lehet, hogy rossz javaslat, csak a hozzáállás nem tetszik.
Azért nem tetszik, mert itt egy tiszta ingatlant kell teremteni, egy minél tisztább ingatlant. Aki
nem érti, annak elmondja. És éppen azért, aki nem arra törekszik, hogy tiszta ingatlan legyen,
az Önkormányzat érdekével ellentétesen cselekszik.

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Gergely József
Sajnálja, hogy képviselő úr az ügyvéd levelét nem értette meg. Az nem arról szólt, hogy a
bíróság mit szólna hozzá, hanem arról, hogy milyen jogi feltételek vannak, amik nincsenek
meg. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy a több képviselőtársa által beadott módosító
indítvány, amit elfogad, az rendezi ezt a kérdést, úgyhogy szerinte külön-külön fölösleges
erről dönteni.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel dr. Kecskés Gusztáv frakcióvezető által tett módosító indítványt, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 12 igen 4 nem 8 tartózkodás.

510/2009. (X.6.) számú határozat:
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- dr. Kecskés Gusztáv módosító indítványáról a Budapest Főváros VII. kerület Király
utca 25., 27. és 29. szám alatt található épületek ügye című előterjesztés határozati
javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el dr. Kecskés Gusztáv módosító indítványát – melyet az
előterjesztő nem fogadott el - a Budapest Főváros VII. kerület Király utca 25., 27.
és 29. szám alatt található épületek ügye című előterjesztés határozati javaslatához
az alábbiak szerint:
„A határozati javaslatok kiegészülnek egy új ponttal:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a Címzetes Főjegyző asszonyt, hogy a Király utca 25., 27. és 29.
ingatlanok ügyében esetében folyó polgári perben a bíróságnál eljáró ügyvéd
megbízatását szüntesse meg és új ügyvéd megbízásáról intézkedjen, a Képviselő-
testület határozatának végre nem hajtása miatt.
Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző
Határidő: azonnal”

Devosa Gábor
Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett Puskás Attila Sándor képviselő úr és Vajda
Gábor képviselő úr részéről, melyet az előterjesztő elfogadott.

Kérdezi, az indítványt tevőt, hogy kíván-e indokolni.

Vajda Gábor
Indoklás helyett csak egy rövid megjegyzést szeretne tenni. Szeretné, hogyha a jogcím nélküli
használókat minél hamarabb kiköltöztetnék, és szeretné, ha erre az ERVA Zrt. minden
törvényes eszközt bevetne, meg is adná a címet: Király utca 27-ről beszél.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel Puskás Attila Sándor képviselő úr és Vajda Gábor képviselő úr által tett
módosító indítványt, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás, 2 nem szavazott.

511/2009. (X.6.) számú határozat:
- Puskás Attila Sándor képviselő és Vajda Gábor képviselő módosító indítványáról a

Budapest Főváros VII. kerület Király utca 25., 27. és 29. szám alatt található épületek
ügye című előterjesztés határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Puskás Attila Sándor képviselő és Vajda Gábor képviselő
módosító indítványát – melyet az előterjesztő is elfogadott - a Budapest Főváros
VII. kerület Király utca 25., 27. és 29. szám alatt található épületek ügye című
előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak szerint:
A határozati javaslatok kiegészülnek egy új ponttal:
A Király utca 25., 27, és 29. ingatlanok esetében az értékesítési pályázat feltétele
a jogcím nélküli lakók kiköltöztetése.
A bérleti szerződés nélküli helyiséghasználók használati díjat kötelesek fizetni a
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használat időtartamára, amelyből részlet és halasztott fizetés nem lehetséges.
Ezen célból a Képviselő-testület felkéri az ERVA Zrt-t a szükséges intézkedések
megtételére.

Devosa Gábor
Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett dr. Albert István képviselő úr, Gerenday
Ágnes képviselő asszony, dr. Kecskés Gusztáv képviselő úr, Parnó Román képviselő úr,
Puskás Attila Sándor képviselő úr, Vajda Gábor képviselő úr és Lendvai Béla képviselő úr
részéről, melyet az előterjesztő elfogadott.
Kérdezi, az indítványt tevőt, hogy kíván-e indokolni.

dr. Kecskés Gusztáv
Az előbb a tisztelt Testület az éppen, hogy 12:12 arányban nem tudta elfogadni, hogy
menesszék azt a jogi képviselőt, aki nem vette komolyan a testületet, de most ugye arról szól
– tehát most nem fejeket kívánnak –, hogy még egyszer benyújtja az Önkormányzat és kéri,
hogy legyen ez az előterjesztve nyilvánvalóan ugyan azzal az ügyvédi irodával, ami ha jól
emlékszik a tájékoztatás Krasznai Ügyvédi Iroda néven szerepel.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel dr. Albert István képviselő úr, Gerenday Ágnes képviselő asszony, dr.
Kecskés Gusztáv képviselő úr, Parnó Román képviselő úr, Puskás Attila Sándor képviselő úr,
Vajda Gábor képviselő úr és Lendvai Béla képviselő úr által tett módosító indítványt,
melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 1 tartózkodás, 2 nem szavazott.

512/2009. (X.6.) számú határozat:
- dr. Albert István, Gerenday Ágnes, dr. Kecskés Gusztáv, Parnó Román, Puskás Attila
Sándor, Vajda Gábor, Lendvai Béla képviselők módosító indítványáról a Budapest
Főváros VII. kerület Király utca 25., 27. és 29. szám alatt található épületek ügye című
előterjesztés határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja dr. Albert István, Gerenday Ágnes, dr. Kecskés Gusztáv, Parnó
Román, Puskás Attila Sándor, Vajda Gábor, Lendvai Béla képviselők módosító
indítványát – melyet az előterjesztő is elfogadott - a Budapest Főváros VII.
kerület Király utca 25., 27. és 29. szám alatt található épületek ügye című
előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak szerint:
A határozati javaslatok kiegészülnek egy új ponttal:
Az ingatlanok pályáztatásának feltétele, hogy az Önkormányzat képviseletében
eljáró új jogi képviselő kísérletet tesz a perfeljegyzés töröltetésére a Budapest VII.
kerület Király utca 25. (Hrsz 34140), 27. (Hrsz 34139), 29. (Hrsz 34138) számú
ingatlanokról.
A Képviselő-testület 448/2009. (IX. 21) számú határozata szerint törlését kéri a
műemléki jellegre való hivatkozással. A perfeljegyzés törlésének esetleges jogerős
elutasítása esetén ezen információt szerepeltetni kell a pályázati kiírásban.
Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
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Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett Lendvai Béla képviselő úr és dr. Kecskés
Gusztáv képviselő úr részéről, melyet az előterjesztő elfogadott.
Kérdezi, az indítványt tevőt, hogy kíván-e indokolni.

dr. Kecskés Gusztáv
Nyilvánvalóan abba az Önkormányzat nem szól bele, hogy a bérlők hogyan fognak
megállapodni a leendő nyertessel, pályázóval és befektetővel. Viszont nyilvánvaló az is, hogy
a közvagyon érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell, hogy az ott kialakuló piaci ár,
tehát amit el lehet kérni az üres, a kiürítendő lakásokért, azt a m2 árat az üres lakások estében
is tartani kell. Általában a piac egy 10%-os elmozdulást elfogad, tehát úgy gondolja, hogy
ilyen százalékban az Önkormányzat is kevesebb összeggel beérheti az üres lakások és
üzlethelyiségek m2 ára tekintetében.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel Lendvai Béla képviselő úr és dr. Kecskés Gusztáv képviselő úr által tett
módosító indítványt, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 3 tartózkodás, 2 nem szavazott.

513/2009. (X.6.) számú határozat:
- Lendvai Béla, dr. Kecskés Gusztáv képviselők módosító indítványáról a Budapest
Főváros VII. kerület Király utca 25., 27. és 29. szám alatt található épületek ügye című
előterjesztés határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Lendvai Béla, dr. Kecskés Gusztáv képviselők módosító
indítványát – melyet az előterjesztő is elfogadott - a Budapest Főváros VII.
kerület Király utca 25., 27. és 29. szám alatt található épületek ügye című
előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak szerint:
A határozati javaslatok kiegészülnek egy új ponttal:
A Király utca 25., 27. és 29. szám alatti ingatlanokra szóló pályázat kiírásában és
azon ingatlanok végleges adásvételi szerződésében is szerepelnie kell, hogy a
szerződés érvényességének feltétele, hogy bérlők által lakott ingatlanok
kiköltöztetésére fordított kártalanítás nm-re jutó átlagösszegétől lefelé 10%-nál
nagyobb mértékben nem térhet el az önkormányzat részére (üres lakások és
üzlethelységek után) fennmaradó és megfizetett összeg nm-re lebontott aránya.

Devosa Gábor
Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett Prof. Dr. Hahn György képviselő úr részéről,
melyet az előterjesztő nem fogadott el.

Kérdezi, az indítványt tevőt, hogy kíván-e indokolni.

Prof. Dr. Hahn György
A Központi Nyomozó Főügyészség látókörébe került N-nék nyomására, valamint a bérlők
kérésére kerülnek ide ezek a dolgok, az eladási árak perbeli terhelt ingatlanok. Ezek közül a
Király 25-öt már részletesen elmagyarázta, a 29-nél az a helyzet, hogy 6 vagy 8 lakó van.
Gyakorlatilag hatan lakják, nyolcan vannak bejelentve. Ott is véleménye szerint a Dob utca
23-25-27. 14 üres lakásába ezek kihelyezhetők. A házban nincs gáz és életveszélyes, úgyhogy
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meg kellene gondolni, hogy ezt a kihelyezést felajánlják feléjük. Amennyiben nem, hát az az
képviselő felelőssége.
A Király 25. véleménye szerint 1 milliárd forint értékű, így kellene meghirdetni és nem pedig
úgy, hogy 300 millió forintot kérnek csak a benne lakók. Ugyan ez a helyzet a Király 27.
esetében is, ott 1,2 milliárd forint az ingatlan értéke, 800 millió körül van a lakók igénye, 400
millió az Önkormányzaté. A Király 29. esetében 200 millió forint a lakók érdeke és 500
milliót ér az üres telek. Minden esetbe pedig az üres részek eladásából vagy pedig az
üzlethelyiségek értékesítéséből kell biztosítani azt, hogy ezek a házak eladható állapotba
kerüljenek, vagy lakható állapotba kerüljenek, utána dönteni, hogy mit csinálnak vele. A
lakók igényét nem kevesli, most fizettek ki 37 milliót egy lakónak a Dob utca 29-be, a nevét
nem mondhatja, akkor abszolút nem érdekli, hogy itt 25 milliót kérnek átlagban. Persze van,
aki 30-at, meg 50-et meg 60-at fog kérni, meg van, aki két lakást igényel, mert két lakása van.
Kéri, hogy egyenként szavazzanak ezekről az épületekről, mert ezek egyenként valók.

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Gergely József
„Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt lakók! Hahn képviselő úr téved, készülhet előterjesztés
ezekre az ingatlanokra, mert az árakkal is foglalkozik, és tájékoztatja a leendő pályázókat a
perbeli terhekről is. Téved abban a vonatkozásban is, hogy mi a bérlők szándéka. Nem azt
kérik, hogy a házakat újítsuk fel és megvehessék a lakásaikat, hanem arra, hogy pénzbeli
kártalanítás fejében elmehessenek. Erről szól az előterjesztés, és erre kérem a Testület
támogatását. Köszönöm.”

Devosa Gábor
Prof. Dr. Hahn György képviselő úr kérésének megfelelően a módosító indítvány
határozatiról egyenként szavaznak, 5 szavazás lesz, mert 5 határozati javaslat van.

Szavazásra teszi fel Prof. Dr. Hahn György képviselő úr által tett módosító indítvány 1.
határozati javaslatát, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 3 igen 9 nem 7 tartózkodás, 5 nem szavazott.

514/2009. (X.6.) számú határozat:
- Prof. Dr. Hahn György módosító indítványáról a Budapest Főváros VII. kerület
Király utca 25., 27. és 29. szám alatt található épületek ügye című előterjesztés
határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el Dr. Prof. Hahn György módosító indítványát – melyet az
előterjesztő sem elfogadott - a Budapest Főváros VII. kerület Király utca 25., 27.
és 29. szám alatt található épületek ügye című előterjesztés határozati javaslatához
az alábbiak szerint:

1.számú határozati javaslat:
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy képviselő-testületi ülésenként nem változtatja meg a Képviselő-testület
2009. évi Király 25. 27. 29-re vonatkozó határozatait, sem bérlői nyomásra,
sem a Központi Nyomozó Főügyészség látókörébe került N-ék nyomására.
Nem készülhet előterjesztés konkrét eladási árak és perbeli terhelésű
ingatlanokra.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel Prof. Dr. Hahn György képviselő úr által tett módosító indítvány 2.
határozati javaslatát, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 9 igen 7 nem 5 tartózkodás, 3 nem szavazott.

515/2009. (X.6.) számú határozat:
- Prof. Dr. Hahn György módosító indítványáról a Budapest Főváros VII. kerület
Király utca 25., 27. és 29. szám alatt található épületek ügye című előterjesztés
határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el Dr. Prof. Hahn György módosító indítványát – melyet az
előterjesztő sem elfogadott - a Budapest Főváros VII. kerület Király utca 25., 27.
és 29. szám alatt található épületek ügye című előterjesztés határozati javaslatához
az alábbiak szerint:
2.számú határozati javaslat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy felkéri a Gazdasági Bizottságot, hogy szíveskedjék
megvizsgálni – az 5-ös körzet lakóihoz hasonlóan –, hogy nem lehet-e kihelyezni
a Király 29. csaknem életveszélyes állapotú ház 8 lakóját, vagy a Király 25 még
visszamaradt 12 lakóját a Dob u. 23. 25. 27. házak 14 még üres lakásába, vagy a
korábban a Király 29-nek beígért Kisdiófa 16-ba.

Felelős: Gazdasági Bizottság elnöke
Határidő:2009. november 20.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel Prof. Dr. Hahn György képviselő úr által tett módosító indítvány 3.
határozati javaslatát, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 9 igen 6 nem 5 tartózkodás, 4 nem szavazott.
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516/2009. (X.6.) számú határozat:
- Prof. Dr. Hahn György módosító indítványáról a Budapest Főváros VII. kerület
Király utca 25., 27. és 29. szám alatt található épületek ügye című előterjesztés
határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el Dr. Prof. Hahn György módosító indítványát – melyet az
előterjesztő sem elfogadott - a Budapest Főváros VII. kerület Király utca 25., 27.
és 29. szám alatt található épületek ügye című előterjesztés határozati javaslatához
az alábbiak szerint:
3.számú határozati javaslat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy felkéri a Vagyongazdálkodási Irodát és az ERVA Zrt.
vezetését, hogy szíveskedjék megvizsgálni a fenti napirendi pont
megtárgyalásához írt számadataim helyességét, illetve pontosítását az épületen és
szíveskedjék külön előterjesztést készíteni a véleményem szerint kb. 1 Milliárd Ft
értékű Király 25 lakóinak kártalanítására az épület hátsó részének és
üzlethelyiségeinek árára és ezt az összeget feltüntetve jelezzék a KÖH-nek, hogy
a Vagyonátadó Bizottság határozatát csak úgy tudjuk végrehajtani, ha az épület
kiürített és helyrajzilag is különválasztott részét értékesítve újítjuk fel az egész
objektumot.
Felelős: jegyző
Határidő:perfeljegyzés törlését követően

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel Prof. Dr. Hahn György képviselő úr által tett módosító indítvány 4.
határozati javaslatát, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 2 igen 8 nem 9 tartózkodás, 5 nem szavazott.

517/2009. (X.6.) számú határozat:
- Prof. Dr. Hahn György módosító indítványáról a Budapest Főváros VII. kerület
Király utca 25., 27. és 29. szám alatt található épületek ügye című előterjesztés
határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el Dr. Prof. Hahn György módosító indítványát – melyet az
előterjesztő sem elfogadott - a Budapest Főváros VII. kerület Király utca 25., 27.
és 29. szám alatt található épületek ügye című előterjesztés határozati javaslatához
az alábbiak szerint:
4.számú határozati javaslat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Király 27. esetében a KÖH engedélye alapján értékesíti
pályázat útján az épület földszinti részeit és esetleges tetőtér beépítési
lehetőségeit, valamint felkéri a Vagyongazdálkodási Irodát és az ERVA Zrt.
vezetését, hogy szíveskedjék megvizsgálni a fenti napirendi pont
megtárgyalásához írt számadataim helyességét, illetve pontosítását az épületen és
szíveskedjék külön előterjesztést készíteni a véleményem szerint kb. 1,2 Milliárd
Ft értékű ház felújítására.
Felelős: jegyző
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Határidő:perfeljegyzés törlését követően
Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel Prof. Dr. Hahn György képviselő úr által tett módosító indítvány 5.
határozati javaslatát, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 9 igen 7 nem 4 tartózkodás, 4 nem szavazott.

518/2009. (X.6.) számú határozat:
- Prof. Dr. Hahn György módosító indítványáról a Budapest Főváros VII. kerület
Király utca 25., 27. és 29. szám alatt található épületek ügye című előterjesztés
határozati javaslatához –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el Dr. Prof. Hahn György módosító indítványát – melyet az
előterjesztő sem elfogadott - a Budapest Főváros VII. kerület Király utca 25., 27.
és 29. szám alatt található épületek ügye című előterjesztés határozati javaslatához
az alábbiak szerint:
5.számú határozati javaslat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Király 29. esetében a KÖH engedélye alapján értékesíti
pályázat útján az épület beépíthető autóparkoló részét, valamint felkéri a
Vagyongazdálkodási Irodát és az ERVA Zrt. vezetését, hogy szíveskedjék
megvizsgálni a fenti napirendi pont megtárgyalásához írt számadataim
helyességét, illetve pontosítását az épületen és szíveskedjék külön előterjesztést
készíteni a véleményem szerint kb. 0,7 Milliárd Ft értékű ház felújítására.

Felelős: jegyző
Határidő:perfeljegyzés törlését követően

Devosa Gábor
A módosító javaslatok végére értek, úgyhogy az eredeti határozati javaslatról fognak
szavazni, természetesen az elfogadott módosító indítványokkal együtt. Egy szavazás lesz, és
egyszerű szavazattöbbséget igénylő szavazásról van szó.

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

dr. Kecskés Gusztáv
Három pontot látott, nem három szavazás lesz? Mert akkor ügyrendi indítvány keretében
javasolja, hogy külön szavazzanak a határozatokról.

Devosa Gábor
Kettő határozati javaslatot lát a 7. napirendi pontnál. Külön fog szavaztatni a két határozati
javaslatról.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.



30

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 12 igen 1 nem 8 tartózkodás, 3 nem szavazott.
519/2009. (X.6.) számú határozat:
- A Budapest Főváros VII. kerület Király utca 25., 27. és 29. szám alatt található
épületek ügyéről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete visszavonja a Budapest VII. kerület Király u. 25., 27. és 29. szám alatti
ingatlanok hasznosítása tárgyában hozott 364/2009.(VI.18.) számú határozatának
2. és 3. pontját, valamint a 448/2009.(IX.21.) és 449/2009.(IX.21.) számú
határozatait.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, az elfogadott
módosító indítvánnyal együtt, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 1 nem 0 tartózkodás, 5 nem szavazott.

520/2009. (X.6.) számú határozat:
- A Budapest Főváros VII. kerület Király utca 25., 27. és 29. szám alatt található
épületek ügyéről -

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

1.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 34140
helyrajzi számú természetben a Király u. 25., a 34139 helyrajzi számú,
természetben a Király u. 27. és 34138 helyrajzi számú, természetben a Bp.
Főv. VII. ker. Király u. 29. szám alatt található ingatlanok együttes
tulajdonjogát nyilvános pályázaton értékesíti.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2.) A Király utca 25., 27, és 29. ingatlanok esetében az értékesítési pályázat
feltétele a jogcím nélküli lakók kiköltöztetése.
A bérleti szerződés nélküli helyiséghasználók használati díjat kötelesek fizetni
a használat időtartamára, amelyből részlet és halasztott fizetés nem lehetséges.
Ezen célból a Képviselő-testület felkéri az ERVA Zrt-t a szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

3.) Az ingatlanok pályáztatásának feltétele, hogy az Önkormányzat
képviseletében eljáró új jogi képviselő kísérletet tesz a perfeljegyzés
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töröltetésére a Budapest VII. kerület Király utca 25. (Hrsz 34140), 27. (Hrsz
34139), 29. (Hrsz 34138) számú ingatlanokról.

A Képviselő-testület 448/2009. (IX. 21) számú határozata szerint törlését kéri a
műemléki jellegre való hivatkozással. A perfeljegyzés törlésének esetleges jogerős
elutasítása esetén ezen információt szerepeltetni kell a pályázati kiírásban.

Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

4.) A Király utca 25., 27. és 29. szám alatti ingatlanokra szóló pályázat kiírásában
és azon ingatlanok végleges adásvételi szerződésében is szerepelnie kell, hogy
a szerződés érvényességének feltétele, hogy bérlők által lakott ingatlanok
kiköltöztetésére fordított kártalanítás nm-re jutó átlagösszegétől lefelé 10%-
nál nagyobb mértékben nem térhet el az önkormányzat részére (üres lakások
és üzlethelységek után) fennmaradó és megfizetett összeg nm-re lebontott
aránya.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
dr. Kecskés Gusztáv képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót.

dr. Kecskés Gusztáv
A 3 milliárdos ingatlanokat nem követi olyan nagy érdeklődés, mint a milliós fizetéseket,
viszont úgy látja, hogy három konkuráló előterjesztés van, ezért szünetet szeretne kérni, hogy
hátha sikerül a frakcióvezetőkkel és az előterjesztőkkel beszélnie, hogy a három előterjesztés
közül melyik az amelyik megkaphatja esetlegesen a többséget. Tehát öt perc frakció szünetet
kér.

Devosa Gábor
dr. Kecskés Gusztáv frakcióvezető úr kérésének megfelelően öt perc frakció szünetet rendel
el.

S z ü n e t
Devosa Gábor
Szünet után megállapítja, hogy az ülés határozatképes, folytatják a munkát.

8. napirendi pont:
A polgármester illetményével és költségtérítésével kapcsolatos átmeneti rendelkezések
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
A napirend tárgya a Polgármester illetményével és költségtérítésével kapcsolatos átmeneti
rendelkezések. A költségtérítés egyszerűbben elintézhető, mivel arról a Polgármester úr már
korábban lemondott – tehát ezt nem kapja. Ami az illetményét illeti az előterjesztésben
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részletesen le van írva, hogy erről az utóbbi hetekben elég nagy jogi vita van részben a
sajtóban részben azon kívül. Miután a jogtudósok nem jutottak dűlőre ezért az Igazságügyi-
és Rendészeti Minisztert kérték arra, hogy a Képviselő-testületnek segítsen abban, hogy az
illetmény megvonható-e vagy sem, illetve ha megvonható, akkor ez kinek a feladata. Az első
kérdésre a sajtóirodája válaszolt, amiben levezették azt, hogy nem jár a pénz. A második
kérdésre nem válaszolt, ezért ez a kérdést ismételten feltette a Miniszter úrnak, de az elmúlt
három hétben erre nem kaptak választ.
Ezzel szemben szintén tudja mindenki, hogy két parlamenti frakció ebben a tárgykörben
törvényjavaslatot nyújtott be, amiből teljesen egyértelmű az, hogyha ez egy ilyen eldöntött
egyszerű dolog lenne, akkor fölösleges a parlamentet foglalkoztatni vele.
Tehát az előterjesztése és a határozati javaslat arról szól, hogy a jelenlegi jogi környezetben a
Képviselő-testületnek nincs módjában erről a kérdésről dönteni, viszont amikor valamelyik
törvényt elfogadják, akkor ezt követően az Önkormányzat végrehajtja a rá vonatkozó
feladatot. A határozati javaslat másik pontja az, hogy tudomásul veszi a Képviselő-testület,
hogy a költségátalány letéti számára kerül egészen addig, amíg jogszabály, vagy majd a
bíróság döntése másról nem rendelkezik. A harmadik határozati javaslat pedig az amelyben a
képviselő testület kötelezi Őt, hogyha a parlamentben elfogadásra kerül valamelyik
törvényjavaslat, akkor vagy erről tájékoztassa a Képviselő-testületet amennyiben másutt van a
döntési feladat, vagy előterjesztés nyújtson be arra, hogy a Képviselő-testületnek mi a dolga.
Kéri a határozati javaslatsor elfogadását.

Devosa Gábor
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

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

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

Vattamány Zsolt
Másfél hónapja még szédületes pofátlanságnak nevezte Alpolgármester úr a FIDESZ
problémafelvetését is. Most eljutottak odáig, hogy Ő maga nyújt be hasonló tárgyú, igaz más
végkimenetelű előterjesztést. A szándéka is világos dacolni mindennel és mindenkivel, ami és
aki sérti egy szűk kör személyes érdekeit sértené. Világos álláspontot fogalmaz meg a
Minisztérium törvényi hivatkozásokkal, de úgy tesznek mintha nem is értenék – véleménye
szerint inkább csak nem akarják érteni.
A helyzet egyszerű, ezt a problémát nem akarják megoldani. Nem veszik azonban észre, hogy
a kétségbeesett próbálkozásokkal csak saját magukat leplezik le – egyfajta gondolkodás
módot lepleznek le, így válik igazán érthetővé, hogy ezen gondolkodásmód követően miért
nem jelent százmilliós vagy több tízmilliós végkielégítések kifizetése a köztudatban levő
cégeknél. Miért nem jelent gondot a közösség számára hátrányos szerződések megkötése, és
ebbe a sorba nagyon jól beleillik, hogy körműk szakadtáig harcolnak egy súlyos
bűncselekménnyel gyanúsított polgármester juttatásaiért – bárcsak a rászorulókért
küzdenének így.
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A helyzet egyre méltatlanabbá válik és nekik az az álláspontjuk, hogy ennek a méltatlan
helyzetnek a feloldására a Képviselő-testület kérje fel Hunvald Györgyöt és kérje meg Őt,
hogy mondjon le a polgármesteri tisztségéről. Nekik ez a javaslatuk, amelyet be is nyújtottak
módosító indítványként, amelyről majd szavazni kell.
Még egyszer mondja Hunvald György munkát nem végez, súlyos bűncselekménnyel
gyanúsítják, háromnegyedéve van börtönben, és a kerületnek pedig polgármesterre lenne
szüksége. Tudja, hogy nem tudják Őt erre kötelezni, de a Testület legalább kérje Őt fel a
Fővárosi Közgyűlésnek sikerült Őt lemondatnia.

dr. Kecskés Gusztáv
Volt egy álma, hogy a 8., 9. és 10. napirendi pontokat, az MSZP, a FIDESZ és a SZEM-
KDNP terjesztette elő – most is hallottak előterjesztőtől választ erre, azon gondolkodik,
amikor az MSZP-nek a FIDESZ-KDNP-nek sikerült már együttműködnie olyan jól a
frekvenciák elosztásában, hogy ők saját maguk ilyen témában miért nem tudnak előre jutni.
Erre tett kísérletet a szünetben, hátha nem ilyen milliárdos ügyekben, de talán ilyen milliós
ügyekben talán nekik Erzsébetvárosban sikerül – sajnos nem.
Mindenképpen kitartanak az előterjesztésük mellett, amit jelezné, hogy nem utolsóként
nyújtottak be.

Bán Imre
Javasolja, hogy beszéljék ezt meg a FIDESZ parlamenti képviselők csoportjával és tegyék fel
nekik azt a kérdést, hogy akkor miért nyújtottak be ilyen jellegű törvényjellegű módosító
indítványt, hogyha ez ennyire egyértelmű helyzet.
A másik miután többször etikai kérdést feszegetett Frakcióvezető úr, azt szeretné
megkérdezni, hogy beszéltek-e például a saját kerületi elnökükkel, Deutsch Tamással, aki egy
éven keresztül be sem tette a lábát és feltételezi, nem akadályoztatás végett a Képviselő-
testület ülésére, és egyetlen egy sort nem tud azzal kapcsolatosan, hogy Deutsch Tamás, vagy
ahogyan lemondását írta akkor még Deutsch Für Tamás azt a pénzt, amit ezzel kapcsolatban
tiszteletdíjként felvett mire fordította. Ennyit az etikai kérdésekről.

Prof. Dr. Hahn György
Sem a Polgármestert sem Deutsch Tamást nem akarja itt ütni, megmondja miért, mind a kettő
papája a Madách Gimnáziumban évfolyamtársa volt – úgyhogy vegyék úgy, hogy ettől
tekintsen el.
Attól viszont nem tud eltekinteni, hogy felhívta az előző napirendi pontnál a képviselőtársai
figyelmét, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség elé tett egy papírt, 115 millió forintra volt
értékelve a Király utca 25. kiürített része. 29 lakást ürítettek ott ki, talán Koromzay
Annamária alpolgármester asszony emlékszik, hogy ott a B. családnak adtak három lakást,
négynek nem kellett, mert azok börtönben voltak a hét gyerek közül, három kapott, nem
elégedtek meg vele, hanem hoztak Kelet-magyarországból száz önkényes beköltözőt. A
térképet megmutatta, mindenki láthatta az ajtó-ablak be volt falazva, de a válaszfalakon
átmásztak és az egész szintet lakták. Azokat újra ki kellett helyezni, talán emlékszik az
Alpolgármester asszony, hogy aki gyerekkel költözött be, annak szintén kellett lakást adni.
Tehát nem igaz az, hogy ez a hátsó ingatlan 115 millió forintba kerül, ennek az ürítése jóval
többe került, mint az a 12 lakó, mint aki még benn van az épületben.
Szeretné tudni, hogy miért kellene ezektől az értékektől eltekinteni akkor, amikor érték nélkül
próbálják ezeket az ingatlanokat értékesíteni.



34

A befektetői megjegyzést szeretnék elfelejteni, nagyon jól tudják, hogy a befektetővel úgy
egyeztek meg, hogy határidő nélkül fizethet bármikor, hogy nem tud fizetni az egy más lapra
tartozik, de ez a per nincs befejezve. Itt több százmillió forinttal úszhatnak el, csak ebben az
egy tételben. Úgyhogy gondolkozzanak legközelebb, amikor szavaznak, vagy nem szavaznak.

Devosa Gábor
Közli, hogy Hahn úr hozzászólása semmilyen módon nem kötődött a napirendi ponthoz, de a
Képviselő úrnak jogában áll ez.

Simon Péter
Ellentétben mélyen tisztelt képviselőtársával saját maga visszatér a napirendhez.
Nyolc hónapos késésben van a Képviselő-testület ezzel a napirendi ponttal valószínűleg, nem
közelítené ezt meg kifejezetten a jog oldaláról – itt nyolc hónapja etikai alapon kellett volna a
többségi frakciónak kezdeményeznie, függetlenül attól, hogy esetleg jogi szakértőkkel
megvizsgáltatták az ügyet és független attól, hogy jogilag mi az elfogadható, vagy mi az
elfogadhatatlan álláspont. Itt akkor kellett volna kezdeményezni a többségi frakcióknak, hogy
ebben az ügyben érintett személyek, akik azóta sem vesznek részt a Képviselő-testület ülésein
ne kapják meg az illetményüket, és aztán majd nyilván született volna egy jogi állásfoglalás,
de őket ez valamennyire mentesítette volna itt az etikátlanság látszatától és tényétől. Nagyon
kíváncsi lesz arra, hogy ez az ügy hogy fog eldőlni, nem is a személyek illetménye, hogy a
zsebükbe kerül-e vagy nem, több is veszett nyílván Mohácsnál, hanem itt valószínűleg
mindenkinek egy erkölcsi és etikai álláspont alapján kellett volna dönteni, sőt az érintetteknek
is valószínűleg átmenetileg letéti számlára kellett volna utaltatni a pénzüket, vagy valamilyen
hasonló módon kellett volna eljárniuk.

Becskei Kovács Barbara
Szeretne mindenkit emlékeztetni az eredeti napirendre és idézne belőle, hogy eszükbe jusson,
hogy miről is szól, mert egy picit eltérnek.
Az IRM leveléből szeretne idézni; az első oldalon: nem jár díjazás az előzetes letartozás
idejére. Következő oldal: a 151. szakasz kapcsolódó rendelkezése alapján a munkavégzés
elmaradása tehát igazolt, de erre az időre díjazás nem jár. Következő oldal: előzetes
letartozás esetén a Munkatörvénye Könyve 107. szakasz (1) bekezdés g) pontjának és 151.
szakaszának fentiek szerinti szabályrendszere az illetmény kifizetését álláspontunk szerint
kizárja. Következő oldal: az előzetes letartoztatásban lévő polgármester számára tehát a
fentiekkel azonos módon álláspontunk szerint szintén nem jár illetmény.

Ripp Ágnes
Fel szeretné hívni a figyelmet arra, hogy ők is olvasták az IRM levelét, amely azonban nem
tér ki arra az igen egyszerű kérdésre, hogy kinek van joga eljárni ebben a kérdésben. A
polgármester jogállása egy teljesen speciális jogállás a Munkatörvénye Könyvének csak
bizonyos passzusai vonatkoznak rá, közvetlenül választják a választópolgárok, ilyen
formában egy bizonyos tekintetben ők a munkáltatói nemcsak a Képviselő-testület. Erre a
második kérdésükre az IRM azóta sem küldött választ. Egyébként ezt az állásfoglalást az IRM
Sajtóosztálya adta ki – az IRM Sajtóosztályát nem tekintik jogforrásnak.
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Simon Péter hozzászólására reagálva pedig saját maga nagyon nem szeretne képviselőként
olyan döntéseket, amelynek nincs meggyőződve a jogszerűségéről. Azt gondolja, hogy igenis
feladatuk az, hogy jogszerűen járjon el ez a Képviselő-testület, nem véletlen ismételten
elmondja, akkor hogy a két legnagyobb parlamenti frakció is benyújtott ezzel kapcsolatban
törvényjavaslatot, mert ők sem látják tisztázva ennek a kérdésnek a jogi oldalát. Amennyiben
ez a törvény megszületik számukra is világossá válik és tiszta lesz, hogy hogyan járhatnak el
jogszerűen.

Devosa Gábor
Prof. Dr. képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót.

Prof. Dr. Hahn György
Kérdése lenne – azt kérdezi, hogy mi a helyzet Gál Györggyel.

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

Gergely József
Többen is említették, hogy a jogot félre kellene tenni és dönteni akárkinek az érzése alapján.
Úgy gondolja, lehet hogy ez a FIDESZ-ben szokás erről jó néhány tapasztalatuk van korábbi
évekből, jó néhány olyan FIDESZ vezető megnyilvánulását ismerik, ahol azt mondták, hogy
majd az ügyvédek elintézik a dolgot – nem ezt az utat kívánják követni, hanem azt, hogy a
Képviselő-testületnek minden határozata jogszabályon alapuljon.
Szeretne idézni saját maga is - mert a Képviselő asszony idézett a Minisztérium
Sajtóosztályának levélből – a saját leveléből, amelyet a Miniszter úrnak október 13-án
küldött: „arra is választ vártam, hogy a döntésre jogosult erre a nem mindennapos ügyben
határozatot hozni.” Ma november 6-a van és mai napig erre válasz nem született, továbbra is
áll az, hogy két parlamenti frakció törvényjavaslatot nyújtott be erre. Lehet konkrét
jogszabályi hellyel idejönni és akkor a Képviselő-testület dönteni fog.
Az előterjesztésében pontosan erre vállal kötelezettséget, hogy abban a pillanatban ahogy van
erre jogszabály, akkor a Képviselő-testületnek ha itt a feladat akkor a feladatot hozza ide, ha
pedig csak tájékoztatni kell mert másutt van a döntés, akkor pedig tájékoztatni fogja a
Testületet.
Azt nem tudta egyébként, hogy a FIDESZ bevette Torgyán urat, akinek a szokásos „mondjon
le – mondjon le” mondását ismerik, azt hitte, hogy ennél körültekintőbbek, és egy ilyen
anyagba nem hoznak be ilyen módosító javaslatot, amit egyébként nem fog támogatni, mert
egyrészt nem kapcsolódik ide, másrészt semmi értelmét nem látja.
Kéri a határozati javaslatok elfogadását.

Devosa Gábor
Azt gondolja, hogy az a probléma ezzel, hogy mint ahogy ezt látják, hogy egyik parlamenti
párt sem igyekszik ezt megoldani és e közben az országos politika a VII. kerületbe üzenget.
Azt gondolja, hogy egyszerűbb, hogyha azok, akiknek a kezükben van a döntéshozatal, azok
erre a döntést meghoznák és ezt a joghézagot kiküszöbölnék és akkor viszonylag valóban
egyszerű jogkövető magatartással meghozhatnák azokat a döntéseket, amelyeket az az
országos politika vár tőlük, amelyik nem teszi meg ehhez a szükséges lépéseket.

Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett az FIDESZ Frakció részéről, melyet az
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előterjesztő nem fogadott el.
Kérdezi, az indítványt tevőket, hogy kívánnak-e indokolni.

Vattamány Zsolt
Néhány dolgot azért helyre tenne.
Azt mondták, hogy egyik parlamenti frakció sem látja jól a dolgot – nem tudja, lehet hogy a
sajátjuk nem látja jól, de az övéké tisztán és világosan elmondta, hogy a törvényjavaslat azért
szükséges, hogy automatizmust vigyen a rendszerbe, ne legyenek olyan kiskapuk, amikkel
most itt operálnak, hogy vagy megvonják, vagy nem értik a jogot, vagy értik a jogot. A
FIDESZ parlamenti törvény módosítási javaslata arról szól, hogy automatikussá tegye, hogy a
börtönben lévő polgármesterek, alpolgármesterek számára ne járjon fizetés.
A másik – mivel nincs sok ideje még egyszer megismétli amit az imént elmondott – ez a
nagyon méltatlan helyzet, ami előállt, ez megoldást kíván, ezt Hunvald György egy elegáns
mozdulattal meg tudná oldani, mint ahogy megoldotta a fővárosi közgyűlési tagságával
kapcsolatban is. Kérjék fel, hogy mondjon le – tudja hogy nem tudják erre kötelezni, de
kérjék fel testületileg, hogy mondjon le és ezzel ezt a helyzetet tegye teljesen rendbe.

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Gergely József
Válaszként elmondja, hogy a két parlamenti frakciónak olyan törvénymódosítása van, ami ezt
a helyzetet kívánja megoldani – egyenlőre egyikről sem született törvény, tehát sajnálatos
módon nincs semmilyen jogszabályi felhatalmazásuk arra, hogy döntsenek benne.
A módosító javaslatot nem tudja támogatni, és kéri hogy az eredeti határozati javaslatot
szavazzák meg.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel a FIDESZ Frakció módosító javaslatát, amelyet az előterjesztő nem
fogadott el - melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 10 igen 9 nem 3 tartózkodás, 2 nem szavazott.

521/2009. (XI.6.) számú határozat:
- A FIDESZ Frakció módosító indítványáról a polgármester illetményével és

költségtérítésével kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről szóló előterjesztés határozati
javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el a FIDESZ Frakció módosító indítványát – melyet az
előterjesztő sem fogadott el - a polgármester illetményével és költségtérítésével
kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről szóló előterjesztés - határozati javaslatához
az alábbiak szerint:
Az előterjesztés eredeti határozati javaslata törlésre kerül.
Új határozati javaslat:
Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy felkéri Hunvald György polgármestert, hogy mondjon le polgármesteri
tisztségéről.
Felelős: Gergely József alpolgármester
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Határidő: azonnal
Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját – melyet ismertet -
melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 11 igen 10 nem 2 tartózkodás, 1 nem szavazott.

522/2009. (XI.6.) számú határozat:
- A polgármester illetményével és költségtérítésével kapcsolatos átmeneti

rendelkezésekről –
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el A polgármester illetményével és költségtérítésével
kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről szóló előterjesztés 1.) számú határozati
javaslatát az alábbiak szerint:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi azzal, hogy a jelenlegi
jogi környezetben a polgármester illetménye folyósításának szüneteltetéséről vagy
megszüntetéséről nem áll módjában dönteni.
A törvénymódosítás hatálybalépését követően a Polgármesteri Hivatal az abban
foglalt szabályok szerint köteles eljárni.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal”

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját – melyet ismertet -
melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 5 tartózkodás, 2 nem szavazott.

523/2009. (XI.6.) számú határozat:
- A polgármester illetményével és költségtérítésével kapcsolatos átmeneti

rendelkezésekről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi, hogy a Hunvald György polgármester részére
megállapított költségátalány az Önkormányzat által nyitott letéti számlára kerül
átutalásra mindaddig, amíg az előterjesztésben említett indítványok alapján
elfogadott és kihirdetett törvény másként nem rendelkezik.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Vattamány Zsolt képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót.

Vattamány Zsolt
Véleménye szerint az előterjesztés 3. számú határozati javaslatáról nem kell szavazni – a
Jegyző asszonyt kérdezné – mert hogyha megszületik egy törvényt, akkor azt be kell
tartaniuk. Most arról szavaznak, hogyha megszületik, egy törvény azt be kell tartania az
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Alpolgármester úrnak.

Devosa Gábor
Közli a Képviselő úrral, hogy most feladatot adnak, nem a törvény betartásáról szavaznak,
hanem feladatot adnak a Hivatalnak, hogy azt a legközelebbi első testületi ülésre terjesszék be
a Testület elé.

Vattamány Zsolt
Véleménye szerint ez magától adódik.

Devosa Gábor
Javasolja, hogy szavazzanak róla – ez a legbiztosabb.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját – melyet ismertet -
melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 0 nem 6 tartózkodás, 2 nem szavazott.

524/2009. (XI.6.) számú határozat:
- A polgármester illetményével és költségtérítésével kapcsolatos átmeneti

rendelkezésekről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete kötelezi a polgármester jogkörében eljáró alpolgármestert, hogy a
Parlament által elfogadásra kerülő törvény hatálybalépését követően, az azt
követő legközelebbi testületi ülésre készítsen előterjesztést, és adjon tájékoztatást
a törvény alapján megtett intézkedésekről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Gergely József alpolgármester úrnak.

9. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesterének illetményéről és
költségátalányáról
Előterjesztő: FIDESZ Frakció

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Vattamány Zsolt
Ugyanaz a téma, nem is kívánja ezt sokkal bővebben kifejteni, hogy majdnem átment a
javaslatuk, hogy szólítsák fel, vagy kérjék fel a lemondásra.
Ha a Testület nem tette ezt meg akkor a FIDESZ Frakció nevében megteszi, tehát felkérik a
Polgármester urat, hogy mondjon le a mandátumáról.
A javaslatuk ugyanazt tartalmazza, amit tartalmazott egy hónappal ezelőtt. A kifizetések ne
történjenek meg a továbbiakban. Ezzel kapcsolatban mindent elmondtak már, most is az
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elmúlt időszakban is – ehhez várják a támogató szavazatokat.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Csontos József
A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra sem javasolja joghézag és jogi háttér ismerete nélkül a
napirendi pont tárgyalását.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 10 igen 9 nem 3 tartózkodás, 2 nem szavazott.

525/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesterének illetményéről és

költségátalányáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Polgármesterének illetményéről és költségátalányáról szóló előterjesztés
határozati javaslatát az alábbiak szerint:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Erzsébetváros Polgármestere részére a Képviselő-testület
478/2006 (XI.14.) számú határozatában meghatározott alapilletmény kifizetését
felfüggeszti, valamint a Képviselő-testület 479/2006 (XI.14.) számú határozatában
meghatározott költségátalányt megvonja.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal”

10. napirendi pont:
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 478/2006.(XI.14)
és a 479/2006.(XI.14.) számú határozatok módosítása
Előterjesztő: dr. Kecskés Gusztáv frakcióvezető

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

dr. Kecskés Gusztáv
A változatosság kedvéért ugyanazt a témakört járják körül a harmadik napirend keretében is,
korántsem olyan nagy egyetértésben, ahogy együtt tudtak pártjaik szavazni az ORTT-ben, de
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hát nyilvánvalóan itt a volumenek eltérnek egymástól.
A javaslatuk az úgy gondolja, hogy leginkább szakmailag és jogilag megalapozott,
amennyiben vitatható követelés áll fen ebben az esetben a késedelembe esés terhei nélkül
választható a bírói letétnek a technikája. Azt javasolják, hogy az Önkormányzat ilyen esetben
ilyen bírói letéti számlát nyisson, ez majd egy bizonyos büntető ügy eljárása végén fog
szerinte kiderülni, hogy ezzel kapcsolatban akár egy külön munkaügyi perhez hasonló vita
végén, hogy ez az összeg jár vagy nem. Addig az Önkormányzat ide folyósíthatná és akkor
minden jogi szempontot figyelembe vettek, a politikaiakra most nem tudott kitérni, nem
tudott kilépni a saját szakmájából, úgyhogy ezért elnézést kér azoktól, akik kifejezetten
politikai vehemenciát vártak ennél a napirendi pontnál, amely véleménye szerint az első
kettőnél már megvolt.

Gergely József
Szeretné azért arra az előterjesztőt emlékeztetni, hogy a Jegyzői ellenjegyzést ez az
előterjesztés sem kapta meg, törvényességi szempontból, mint ahogy az előző FIDESZ-es
előterjesztés sem.

Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Csontos József
A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendi pontos sem javasolja tárgyalásra jogi háttér információ
hiánya miatt.

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

Prof. Dr. Hahn György
Ismételten megkérdezi mi a helyzet Gál úr illetményével – akkor tud rendesen szavazni, ha
tudja hogy Ővele mi a helyzet, Ő felveheti az illetményét, vagy a bankszámlája, az Övé
letetében van, vagy nincs letétben? Ő vállalt kötelezettséget, hogyha esetleg itt a házakkal
kapcsolatban, melyből legalább három vagy négy a körzetében van, az egyik 150 millió
forintot kér azért, hogy ebből az ügyből kiszálljon például a Király utca 21-ben. Hogyan
vannak ezek a dolgok? Itt 900 millió forintot keresnek ezeken a házakon. Hát azért szeretnék
tudni, hogy akik ebben az ügyben döntöttek korábban azok anyagilag hogyan felelnek,
nemcsak a Polgármester van itt ebben az ügyben érintett, hanem nagyon sokan, még azok is,
akik most időnként „igen”-nel szavaznak mikor saját maga pedig „nem”-et mond.

Gergely József
Reméli, hogy a további hozzászólások a tárgyra vonatkoznak.

Simon Péter
Ennél a napirendi pontnál is úgy érzi, hogy itt az etikának kellene megszólalnia a jog helyett,
hiszen a Jegyző Asszony állásfoglalásban is amely úgy szól: összegezve a leírtakat
megállapítom, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatokat a jelenlegi hatályos
jogszabályok egyértelműen nem alapozzák meg. Tehát itt olyan jogszabályokról van szó,
amelyek nem értelműen mondanak ki döntést ebben az ügyben. Úgy gondolja, hogy ilyen
esetben igenis az etikai érzékének kellene működnie a Testületnek és a szerint kellene
szavazni.
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Vattamány Zsolt
Kérdése lenne az előterjesztőhöz a határozati javaslattal kapcsolatban. A határozati javaslat
nincs megszámozva, ez két különböző határozati javaslat kell, hogy legyen. A másodikat
mindenféleképpen tudják támogatni, hiszen ez a saját javaslatuk is, hogy ne folyósítsák a
költségátalányt. Az első arról rendelkezne, hogy folyósítsák, de egy számlára, amelyet
szerinte nem fognak megszavazni. Felmerült a kérdést Gál Györggyel kapcsolatban, saját
maguk is gondoltak erre. Az a gond, hogy Képviselő-testület a munkáltatója a
Polgármesternek – tehát a Polgármesternek ez a munkahelye, míg egy képviselőnek pedig
nem ez a munkahelye. Ez egy óriási különbség – de egyébként szeretnék, hogyha Gál György
is visszafizetné ezt a pénzt, tehát természetesen várják tőle is.

Gergely József
Azt hiszi, hogy a Képviselő úr tudja azt, hogy a jogszabályok szerint a polgármestert
közvetlenül választják és nem a képviselő-testület, amelye 1994. óta így van – de hát
mindegy.

Saját maga is szeretne hozzászólni a vitában, ezért átadja az ülés vezetésének jogát Koromzay
Annamária alpolgármester asszonynak.

Koromzay Annamária
Megadja a szót Gergely József alpolgármester úrnak.

Gergely József
Ismételten szeretné megerősíteni, reméli, hogy a Magyar Köztársaság jogállam, ahol a
jogszabályok szerint járnak el.

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

Gerenday Ágnes
A sok bölcselkedés és a jogi hozzászólás és érvelés mellett valahogy azt kellene tekintetbe
venni, hogy hány olyan ember van ma Magyarországon és semmi más jövedelme nincs. Tehát
ugyanúgy sok gyerekkel és ott áll megoldatlan helyzetbe. Ez az ami azt hiszi motiválja azt,
aki egyéni erkölcsi hozzáállásra apellál és saját maga azt gondolja, nem gondolja, hanem
szeretné tulajdonképpen hinni azt, hogy valóban megfontolásra kerül az a lehetőség, hogy
valóban a Polgármester úr saját maga lemondjon erről az összegről. Saját magának is érdekes
valóban, hogy miért pont szeptemberben merült fel egyesekben, hogy miért kapja meg a
fizetését, holott az ártatlanság vélelme azt hiszi, ugyan nem jogtudó, de mégis honpolgárként
annyi esze van, hogy addig még mindenkinek jár az az elismerés, hogy majd dönt a bíróság.
Tehát ezért a saját maga szempontjából, ezt a bizonyos letétbe helyezést jónak tartaná és úgy
gondolja, hogy jogot tudó kollégája alaposan utána nézett annak, hogy ez egy lehetőség
volna. Nem egészen érti, hogy Vattamány Zsolt miért mondja azt, hogy ez egy helytelen
dolog, és ehhez nem járulnának hozzá. Mindenféleképpen tényleg azt szeretnék, azt hiszi
kérni most, és nem volt rossz ez a felvetés, hogy Gál úrnak a helyzetében ugyanezt fel kellene
vetni, hogy az Ő nem munkában töltött szorgos már idestova egy éve a szorgos az most
idézőjelben volt miért van valamilyen módon honorálva, illetőleg hogy áll ez a helyzet. Tehát
tulajdonképpen azt hiszi megkérhetik Jegyző Asszonyt, hogy nézzen utána, hogy az Ő
helyzetében mi történt, hiszen ott is van egy vagyonzárolás, de nem tudja, hogy Ő nála
milyen más jövedelmek vannak.
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Kispál Tibor
Véleménye szerint pontosan erről van szó, mint ahogy Képviselő asszony elmondta, hogy
nem érti a FIDESZ Frakcióvezetőnek az álláspontját. Saját maga sem érti ezt a kétkulacsos
hozzáállást ehhez a kérdéshez, mert emlékezete szerint egyetlen egy alkalommal sem szólalt
fel a FIDESZ Frakció, amikor Deutsch Tamás nem jelent meg ebben a kerületben, nem
érdekelte a kerület problémája, egyetlen egy testületi ülésen sem vett részt, a döntésekben
nem vett részt, a bizottsági ülések munkájában nem vett részt. Akkor, amikor letelt az a
tizenkét hónap, ami egyébként Gál György esetében is érvényes, hiszen a munkáltatója nem a
Képviselő-testület, akkor sem egyetlen egy se pozitív se negatív hozzászólása – tehát erről
van szó. Egyébként ennek az ügynek a megoldása, hogyha arról van szó, hogy az előző
javaslatokban a Frakcióvezető úr azt mondta, hogy nem kell róla szavazni, hiszen hogyha
törvény van róla, akkor végre kell hajtani, tehát akkor ha törvény van róla akkor hajtsák végre
és ez az Önkormányzat ezt végre is fogja hajtani. Jelen pillanatban nincs olyan
jogszabályozás, ami szerint egyértelműen ezt a kérdést rendezni tudnák. Ez a Testület ezt a
kérdést, abban a pillanatban, amikor jogszabályok szerint, mint ahogy eddig is tette, helyre
fogja tenni, akkor ezt meg fogja tenni ez a Testület.

Fedrid Gábor
Két kiegészítést tenne hozzá.
Az egyik, hogy az 1946-os Béke Szerződés törvényerejű, tehát mindenkire vonatkozik, be
kell tartani, még Molnár úrnak is, hogyha Ő polgármester, akkor is be kell tartani azokat a
kijelentéseket, amit ez a Béke Szerződés ír.
A másik, kiegészítené Vattamány úr hozzászólását, a sajátjával – saját maga is szeretné
Deutsch úr fizetését itt látni, hogy visszafizeti.

Vajda Gábor
A szavazás előtt szeretné felhívni a Testület figyelmét, hogy ebben a témában nincs akkor
még elfogadott konkrét javaslat, úgyhogy szeretné, hogyha a KDNP-SZEM javaslatát
elfogadnák.

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

dr. Kecskés Gusztáv
Valóban az utolsó lehetőségük, hogy ebben a témában döntésre jussanak. Miközben a
Fővárosban hatalmas egyetértéssel sikerült a FIDESZ és a MSZP frakciónak a 17 milliárdos
Margit híd felújítást, az ORTT-ben sikerült szintén közös álláspontot kialakítani, az igazi
kemény csaták a helyi önkormányzatokban zajlanak, ez most már egyértelmű számára.
Hahn képviselő társa ismét eléjük hozta azokat a házakat, amelyekre most külön nem szeretne
válaszolni, de egyért vele, valóban több milliárdos pénzösszegek sorsa nem dőlt el, és sajnos
néhány képviselőtársuk ma sem találta meg a megfelelő gombot, mert úgy gondolták, hogy
régi személyek érdekeit esetlegesen így képviselni jobban lehet.
Az MDF hozzászólására azt tudja mondani, hogy a nép igazságszeretete nagyon fontos
szempont volt különösen a sztálini és a hitleri diktatúrákban volt egy ilyen jellegű érvelési
rendszer, még a bírósági ítéletekben is.
Saját maga a jog területén próbál mozogni és valóban miután egyértelmű, kiolvasható konkrét
jogszabály nincs ezért saját maga is próbált egy jogszabályi hátteret keresni, éppen ezért a
javaslata, miután nagyszerűen rátapintott nem együttes, de párhuzamos hozzászólás
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Vattamány és Kispál képviselőtársa, hogy mi van Gál úr, és annak idején Deutsch úr
tiszteletdíjával. A javaslata szerint a Polgármestert is megilleti az az illetményrész, tehát a
képviselői illetményrész fölötti rész az ami munkajellegű és a képviselő illetményrészig az,
ami pedig egy választott tisztségviselőre vonatkozik – de ez is csak a saját feltevése, és
egyáltalán nem biztos hogy így van, ezért javasolja, hogy ezt az összeget helyezzék bírói
letétbe.
A másik javaslata pedig részben okafogyottá vált, de nem teljesen, amelyik a költségtérítésre
vonatkozik. Ebben a témában valamit elfogadtak az előző napirendnél, de nem biztos, hogy a
kettő ütközik egymással, tehát fenntartja a javaslatot.

Gergely József
A szavazás előtt Jegyző Asszony segítségét kéri.
Korábban Polgármester úr a költségtérítésével kapcsolatban azt kérte, hogy ne Ő kapja,
hanem letétbe menjen – tehát a második határozati javaslatról kell-e szavazni vagy sem,
fenntartva egyébként a Jegyző Asszony törvényességi észrevételét.

Dr. Kálmán Zsuzsanna
Azt gondolja, hogy a törvényességi észrevétele mind a díjazására – mindig munkabérről
beszélnek, és a jogszabály díjazást említ, ez a kis különbség sajnos jogszabályi
következményekkel is jár. Azt gondolja, hogy mivel a költségtérítés is ebbe a körbe tartozik –
egyébként megjegyzi, hogy a parlamenti előterjesztésben mind a két kérdést próbálja a
jogszabály módosítás rendezni. Azt gondolja, hogy az észrevétele továbbra is mind a két
határozatra vonatkozik, tehát ugyan olyan helytelen dolog volna a költségtérítéssel
kapcsolatos ebben lévő határozati javaslatot megszavazni.
Tehát a véleményét fenntartja, amit leírt.

Gergely József
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját – melyet ismertet -
melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 10 igen 8 nem 4 tartózkodás, 2 nem szavazott.

526/2009. (XI.6.) számú határozat:
- A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló
478/2006.(XI.14) és a 479/2006.(XI.14.) számú határozatok módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el A polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapításáról szóló 478/2006.(XI.14) és a 479/2006.(XI.14.) számú
határozatok módosításáról szóló előterjesztés 1. számú határozati javaslatát az
alábbiak szerint:
„478/2006. (XI.14.) számú határozatot az alábbiak miatt módosítja
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete Hunvald György polgármester alapilletményét 2006. október 1-től havi
571.200.- Ft-ban állapítja meg.
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Felkéri az Alpolgármester Urat, hogy a 2009. november 1-ével esedékes
polgármesteri illetménynek a képviselői tiszteletdíjat meghaladó részének nettó
összegét a Magyar Államkincstár bírósági letétbe helyezve folyósítsa,
amennyiben a polgármesterrel kapcsolatban tartós akadályoztatás áll. Ezen
összeg felvétele a büntetőeljárás jogerős befejezésétől függően felmentés esetén
kerüljön kifizetésre.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal”

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját – melyet ismertet -
melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 10 igen 8 nem 4 tartózkodás, 2 nem szavazott.

527/2009. (XI.6.) számú határozat:
- A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló
478/2006.(XI.14) és a 479/2006.(XI.14.) számú határozatok módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el A polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapításáról szóló 478/2006.(XI.14) és a 479/2006.(XI.14.) számú
határozatok módosításáról szóló előterjesztés 2. számú határozati javaslatát az
alábbiak szerint:
„479/2006. (XI.14.) számú határozatot az alábbiak miatt módosítja:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete Hunvald György polgármester havi költségátalányát 2006. október 1-től
illetménye 30%-ban, azaz 171.360.- forintban állapítja meg.
Ezen összeget a polgármester számlájára 2009. november 1-ével nem folyósítja,
amennyiben a polgármesterrel kapcsolatban tartós akadályoztatás áll fenn.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal”

Gergely József
A következő napirendi pont tárgyalása előtt tíz perc szünetet rendel el.

S z ü n e t

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

Úgy látja, hogy áttérnek a teljesen érdektelen napirendek tárgyalására, mert a sajtó eltávozott
a teremből.

A következő napirendi pontok előterjesztője saját maga, ezért átadja az ülés vezetésének jogát
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Devosa Gábor alpolgármester úrnak.
11. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2010. évi költségvetési
koncepciója
Előterjesztő: Hunvald György polgármester helyett Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
A költségvetési koncepció készítéséhez képest történt egy-két pozitív lépés. Mint közismert a
Parlament a költségvetés főszámainak elfogadásakor döntött olyan módosító javaslatok
támogatásáról, amelyek az Önkormányzatnál valamelyest növelik a normatív támogatásokat.
Összességében azt kell megállapítani, hogy miután az ország gazdasági teljesítménye is
csökken így nyilvánvaló, hogy akkor az adóbevételek is csökkennek, és ebből sajnos az
következik, hogy az állami normatívák is csökkeni fognak.
A költségvetési koncepció arról szól, hogy a 2010. évi költségvetés készítésénél szem előtt
kell tartaniuk, hogy az alapfeladataikat tehát a kötelező feladataikat természetszerűleg
végrehajtják, az önként vállalt feladatokat pedig felülvizsgálják és dönteni kell majd arról,
hogy melyek azok amelyeket fenntartanak, melyek azok amelyeket esetleg csökkenteni kell,
illetve melyek azok amiket 2010-ben szüneteltetni kell.
A másik lényeges szempont, hogy az elnyert UNI-os támogatásoknál a munkát vinni kell,
mégpedig úgy hogy az önrész biztosítva legyen hozzá.
A harmadig nagyon lényeges szempont pedig az, hogy a folyamatban lévő illetve a
megkezdendő fejlesztési hiteleknél részben a törlesztést garantálniuk kell, részben pedig a
felhasználásnál az önrészt biztosítani kell.
A feladat nem egyszerű, de meg kívánják csinálni, és a 2010. évi költségvetés tervezését ezen
szempontok szerint kell végrehajtani, feltéve ha a Képviselő-testület a koncepciót elfogadja,
de ebben bízik, úgyhogy kéri a tisztelt képviselőtársai támogatását.

Devosa Gábor
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Fedrid Gábor
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

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

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalásra javasolja a napirendi pontot.

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

Fedrid Gábor
Említette Gergely úr, hogy az előterjesztésben volt változás mivel hogy a keddi napon hagyta
jóvá a Parlament a főszámokat, és a sarokpontokat, amelyben nemcsak negatív, hanem néha
pozitív is volt, ilyen a gyermekétkeztetés, ami megmarad a jelenlegi színvonalon.
Természetesnek tartja, hogy a költségvetésnél tervezésénél ezt be fogják számítani.
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Simon Péter
Az előterjesztésben olvasható az adósságállomány összetevőiről szóló kimutatás, amely egy
igen komoly tétel. A kötvénykibocsátás, amely ha emlékei nem csalnak, Sportcsarnok
építésére. A leendő sportcsarnok helyén most is egy sivatag van, nem történik semmi.
Szeretné megkérdezni ennek az előterjesztésnek, hogy mi tudható erről, hogy miért nem
történik ott valamilyen mozgás. Szóbeszédek vannak róla, mindenféle perekről, és
szomszédsági kifogásokról – kérne erről felvilágosítást.

Devosa Gábor
Meg fogja kapni Képviselő úr a felvilágosítást.

dr. Kecskés Gusztáv
Hiányérzete van, most hogy megfeleződött a kamerák száma, nem igazán tud teljes gőzzel
dolgozni.

Devosa Gábor
Az országos sajtót ilyen fontos ügyek, apró-cseprő ügyek mint a kerület költségvetése már
nem nagyon érdekli.

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

Gergely József
A 2010-es költségvetés része az a mai első napirendi pontos döntés, mely szerint az
építményadót a Képviselő-testület nem javasolja növelni. Erre majd akkor, amikor a
működési kiadásokról beszélnek, akkor vissza kell térni rá, hogy körülbelül 50 millió forinttal
kevesebb lesz a felhasználható összeg.
Simon Péter képviselő úr kérdésére szeretné elmondani azt, hogy a sportcsarnoknak volt egy
jogerős, de végre nem hajtható építési engedélye, azért mert a Murányi utca 1. szám alatti
társasház néhány tulajdonosa az engedélyt megtámadta. A bíróság október utolsó napjaiban
arról döntött, hogy a felfüggesztésnek nem ad helyt, mert nem látja indokoltnak, ha jól tudja
ez a végzés a jövő héten lehet jogerős, amennyiben nem támadják meg, mert itt a
kézbesítéstől számított 15 napról van szó, amit nem tudnak napra pontosan, mert nem az
elsősorban érdekeltek. Egyébként a bíróság februárra tűzött ki ebben vitát, de nagyon reméli
azt, hogy végrehajtható lesz az építési engedély és akkor nagyon rövid időn belül elkezdődhet
az a munka, amiről annak idején döntöttek és meg lett tervezve.

Devosa Gábor
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1 pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 2 nem 6 tartózkodás, 2 nem szavazott.
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528/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2010. évi költségvetési
koncepciójáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a költségvetési koncepcióban megfogalmazott elveket elfogadja.
Az abban foglaltakat a 2010. évi költségvetés tervezési munka folyamatában
szigorúan és következetesen érvényesíti. A tervezést a koncepció szellemében
kiadandó Polgármesteri és Jegyzői együttes utasítás alapján kell elvégezni.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2010. február 15.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 4 nem 6 tartózkodás, 0 nem szavazott.

529/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2010. évi költségvetési
koncepciójáról -

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

a) a szociális ellátásokhoz és a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó állami
támogatások és hozzájárulások miatt az érintett ágazatok 2010. évi bázis
előirányzatát csökkenteni kell.

b) a globális jogcímekhez rendelt feladatmutatóknál a települési
önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, szociális, sport- és kulturális
feladatai jogcím 2010. évi előirányzat csökkenés hatását az önkormányzat
kommunális, igazgatási, szociális, sport, kulturális (közművelődési és
közgyűjteményi) területein érvényesíteni kell.

c) az a) és b) pont alatti feladatok végrehajtására, az előirányzatok csökkentésére
az érintett ágazatok tesznek javaslatot.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2010. február 15.
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Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 4 nem 6 tartózkodás, 0 nem szavazott.

530/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2010. évi költségvetési
koncepciójáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a nem kötelező feladatok felülvizsgálatával, átmeneti
szüneteltetésével vagy végleges elhagyásával felszabaduló pénzeszközöket az
adósságszolgálat teljesítéséhez kell tartalékolni.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2010. február 15.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 3 nem 5 tartózkodás, 2 nem szavazott.

531/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2010. évi költségvetési
koncepciójáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetés tervezés
megalapozottsága érdekében gondoskodjon az ágazati feladatokat érintő
szükséges előterjesztésekről, rendelet-módosításokról, az új rendeletek
benyújtásáról.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: következő képviselő-testületi ülés

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 12 igen 1 nem 3 tartózkodás, 7 nem szavazott.
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532/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2010. évi költségvetési
koncepciójáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal irodavezetőit és az intézményvezetőket,
hogy felelősségteljes javaslatokkal és döntésekkel segítsék elő a kiadások
csökkentését a költségvetési egyensúly érdekében.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: folyamatos

12. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2009. évi költségvetési
előirányzatainak szeptember 21.- október 28. közötti időszakban történt változásairól
Előterjesztő: Hunvald György polgármester helyett Gergely József alpolgármester

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

Csontos József

A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

Bán Imre
A Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
napirendi pontot

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

Prof. Dr. Hahn György
Bejelenti, hogy visszavonja a benyújtott módosító indítványát, tekintettel arra, hogy tegnap
beszéltek a Pénzügyi Bizottság ülésén, és az Irodavezető asszony mondta, hogy ennek a
javaslat a végrehajtása tulajdonképpen folyamatban van, vagy már meg is van.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, az
előterjesztőnek nem szükséges választ adnia.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 1 nem 6 tartózkodás, 3 nem szavazott.
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533/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2009. évi költségvetési
előirányzatainak szeptember 21.- október 28. közötti időszakban történt változásairól -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a költségvetési előirányzatok 2009. szeptember 21. - október
28. közötti időszakban történt változásait, jóváhagyja a feltüntetett előirányzat-
módosításokat.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 0 nem 7 tartózkodás, 3 nem szavazott.

534/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2009. évi költségvetési
előirányzatainak szeptember 21.- október 28. közötti időszakban történt változásairól -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-módosításokat a következő
költségvetési rendelet-módosításban szerepeltesse.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

13. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi
költségvetés végrehajtása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester helyett Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
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.
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Prof. Dr. Hahn György
Itt is ugyanaz a helyzet, mint az előző napirendi pontnál ezek a javaslatai már elfogadásra
kerültek vagy részben teljesültek, úgyhogy visszavonja a benyújtott módosító indítványát.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, az
előterjesztőnek nem szükséges választ adnia.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 4 nem 5 tartózkodás, 1 nem szavazott.

535/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi

költségvetés végrehajtásáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásának I-III. negyedéves alakulásáról
szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

14. napirendi pont:
Egyes nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Néhány helyiség elidegenítési javaslata van a Testület előtt, ez a Wesselényi utca 49., a
Thököly út 22., a Rózsa utca 36., illetve a Thököly út 24., Murányi utca 8-ban lévő egyes
helyiségek.
Ezek közül csak egyre szeretné felhívni a figyelmet, hogy a Murányi utca 8. szám alatti
ingatlanra van már olyan ajánlat, ami a forgalmi értéket meghaladja. Amennyiben ez
realizálódhat, akkor legalább 700 millió forint hitel felhasználásához adja meg az önrészt.

Devosa Gábor
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Fedrid Gábor
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Devosa Gábor
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Prof. Dr. Hahn György
Az ingatlanokkal kapcsolatban szóba került a Nefelejcs utca 39. Emlékeztetni szeretné
képviselőtársait, hogy a Nefelejcs utca 39. szintén összefügg a Király utcai házak ügyével,
mert az volt a helyzet, hogy amikor a Király utca 25-ből kihelyezték a 22 lakót és utána az
önkényeseket is, akkor Horvát Aladár megnyugtatására kellett valami ingatlan adni neki,
hogy az irodáit berendezze. Senkit az önkényesek közül nem fogadott be oda, bár ezt
javasolta neki. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Nefelejcs utca 39-et tíz évre bérbe
adja – gondolja semmit nem fizetett és fel sem újította. Úgyhogy itt volna az ideje annak,
hogy ezt az ingatlant visszaigényeljék tőle és a kiürítésre valamilyen intézkedés szülessen.

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

Saját maga nyújtott be kettő módosító javaslatot a napirendhez, ezért átadja az ülés
vezetésének jogát Koromzay Annamária alpolgármester asszonynak.

Koromzay Annamária
Megadja a szót Devosa Gábor alpolgármester úrnak a módosító indítványa indoklására.

Devosa Gábor
Az első módosító indítványát indokolná. A harmadik határozati javaslatban döntenek arról,
hogy a Rózsa utca 36. szám alatti épület földszintjén található 199 m2-es helyiségeit
értékesítik, amely egykoron a Dob utca 85. Magyar-Angol Kéttannyelvű Iskola helyiségei
voltak, mert annak használatáról az iskola lemondott. Ugyanakkor azt is kérte az Iskola, hogy
ennek a helyiségnek az eladásából érkező bevételből most már a Testület vagy a Hivatal oldja
meg végre az Iskolában lévő gondnoki lakásban lakó bérlő kihelyezését, amire egyébként
érvényes Gazdasági Bizottsági döntés már volt, csak forrás nem volt ehhez, így most
megteremtődhet ez.
Ez a módosító javaslata, hogy kerüljön be a határozatba, hogy ebből megoldják ezt a
problémát végre, ha már az Iskola ezt a helyiséget maga leadja.

Koromzay Annamária
Szavazásra teszi fel Devosa Gábor módosító indítványát - az egyes nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítésre történő kijelölése című napirendi pont 3. számú határozati
javaslatához, melyet az előterjesztő elfogadott - melynek elfogadásához egyszerű
szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 12 igen 0 nem 5 tartózkodás, 6 nem szavazott.

536/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Devosa Gábor módosító indítványáról az egyes nem lakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítésre történő kijelölése című napirendi pont határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Devosa Gábor módosító indítványát – melyet az előterjesztő is
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elfogadott - az egyes nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő
kijelölése című napirendi pont határozati javaslatához az alábbiak szerint:

Az előterjesztés 3. számú határozati javaslata:
3. Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy
1. a 33959/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. ker. Rózsa u. 36.
szám alatti épület földszintjén található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint
199 m2 alapterületű, „óvoda” megnevezésű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget
elidegenítésre kijelöli.
2. Kötelezettséget vállal arra, hogy a Dob u. 85. Magyar-Angol Kéttannyelvű
Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola gondnoki lakás bérlőjének kihelyezése
az ingatlan elidegenítéséből származó bevétel terhére valósul meg.

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a helyiségre vonatkozó
ingatlanforgalmi értékbecslés elkészíttetését követően az Önkormányzat
Versenyeztetési Szabályzatának előírásai szerint gondoskodjék a helyiség
tulajdonjogának értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázat közzétételéről és a
pályázat eredményének megállapítására vonatkozó javaslatának a Képviselő-
testület elé terjesztéséről.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő:azonnal

Koromzay Annamária
Megadja a szót Devosa Gábor alpolgármester úrnak a másik módosító indítványa indoklására.

Devosa Gábor
Módosító javaslatot tett a további 4., 5-ös határozati javaslatokhoz, amelyben azt kérte, hogy
az eredeti 4. és 5. határozati javaslatok kerüljenek törlésre és egy új 4. határozati javaslat
kerüljön be, amely arról szól, hogy abban az esetben kerül eladásra a Thököly út 24. –
Murányi utca 8. alatti ingatlan egy volt óvoda emeleti rész, amennyiben teljesíteni tudják a
Testület előző évben döntését, miszerint az Erzsébetvárosi Sport Csoportot és az MTK Sport
Egyesületet egy új helyre el tudják helyezni. Úgy látja, hogy ezt az elhelyezést megoldható a
majdani Nefelejcs utca 39-ben, azt szeretné, hogy csak abban az esetben kerüljön eladásra a
Murányi utca 8. szám alatti ingatlan, amennyiben a Nefelejcs utca 39. kiürítésre kerül és ott
ezen feladatokra a Testület már elfogadott költségvetési cím szerint a felújítása, vagy a
kialakítása is megtörténik a helyiségnek erre a célra. Kéri, hogy a Testület fogadja el a
módosító indítványát.

Koromzay Annamária
Az előterjesztő nem fogadta el Devosa Gábor módosító indítványát, megadja a szót az
előterjesztőnek válaszadásra.

Gergely József
Érti Alpolgármester társa szándékát, maga is úgy gondolja, hogy a Sport Csoport és az MTK
Sport Egyesület elhelyezése egy rendkívül fontos dolog. A Nefelejcs utca 39. lenne itt a
megoldás kulcsa, egyébként ez valakinek a kérdésében szerepelt is. A Nefelejcs utca 39-nél
jelenleg a Hivatal, a Vagyongazdálkodás és az ERVA Zrt. eljár a jelenlegi ház belső
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felmérésével kapcsolatban. Itt közel tíz évvel ezelőtt volt egy olyan bérletbe adás ami végül is
elég furcsa módon realizálódott, tehát inkább használónak nevezné azt aki most ott van mint
bérlőnek. Szeretnék ezt az állapotot tisztázni, mégpedig úgy hogy Ő onnan kijön és oda tehát
a Nefelejcs 39-be pedig az Önkormányzat céljainak megfelelő - beleértve a sportcélokat is –
elhelyezések oldódhatnának meg. Ugyanakkor viszont sok képviselőtársa – ebbe bele érti
Devosa Gábor alpolgármester urat is – rendszeresen kérdezi, hogy a fejlesztési
hitelfelhasználásokkal mi van? Itt 700 millió forint hitel válna lehetővé, hogyha ezt nem kötik
össze ebbe a sorba, ahogy a módosító javaslat van. Saját maga szeretne azoknak eleget tenni,
akik fejlesztési hitelt szeretnék felhasználni, ezért nem támogatja ezt a javaslatot.

Koromzay Annamária
Szavazásra teszi fel Devosa Gábor módosító indítványát - az egyes nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítésre történő kijelölése című napirendi pont 3. számú határozati
javaslatához, melyet az előterjesztő nem fogadott el - melynek elfogadásához egyszerű
szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 8 igen 5 nem 6 tartózkodás, 4 nem szavazott.

537/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Devosa Gábor módosító indítványáról az egyes nem lakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítésre történő kijelölése című napirendi pont határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el Devosa Gábor módosító indítványát – melyet az
előterjesztő sem fogadott el - az egyes nem lakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítésre történő kijelölése című napirendi pont határozati javaslatához az
alábbiak szerint:

Az előterjesztés eredeti 4. és 5. határozata törlésre kerül, helyette új 4. számú
határozati javaslat

4. Határozati javaslat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a természetben a Bp. Főv. VII. ker. Thököly út 24. –
Murányi u. 8. szám alatti ingatlan egyes albetéteinek hasznosítása tárgyában,
abban az esetben ír ki nyilvános pályázatot az értékesítésére ha a Nefelejcs u. 39-
ben található önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlőjének kihelyezése
megvalósul és ezen ingatlanban maradéktalanul teljesülhet a Képviselő-testület
442/2008.(XI.17.) számú határozata, mely a Polgármesteri Hivatal Sport
Csoportja és az MTK Sport Egyesület elhelyezését rendezi.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő:azonnal

Koromzay Annamária
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Devosa Gábor alpolgármester úrnak.
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Devosa Gábor
Az el nem fogadott módosító indítvánnyal kapcsolatban jelzi a Testületnek, hogy 1980. óta
szinte minden sportlétesítményüket eladták, jelen pillanatban semmijük nem nagyon van – ezt
csak úgy mondja, de ezek szerint ez sem lesz az.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 8 nem 0 tartózkodás, 2 nem szavazott.

538/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Egyes nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelöléséről –

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 33689/0/A/14 helyrajzi számú, természetben a Bp.
Főv. VII. ker. Wesselényi u. 49. I. emelet 12. szám alatt található, az ingatlan-
nyilvántartás adatai szerint 299 m2 alapterületű, „iroda” megnevezésű, nem lakás
céljára szolgáló helyiséget elidegenítésre kijelöli.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a helyiségre vonatkozó
ingatlanforgalmi értékbecslés elkészíttetését követően az Önkormányzat
Versenyeztetési Szabályzatának előírásai szerint gondoskodjék a helyiség
tulajdonjogának értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázat közzétételéről és a
pályázat eredményének megállapítására vonatkozó javaslatának a Képviselő-
testület elé terjesztéséről.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 8 nem 0 tartózkodás, 2 nem szavazott.

539/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Egyes nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelöléséről –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 33008/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv.
VII. ker. Thököly út 22., az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint Ü-4 ajtó alatt
található, 284 m2 alapterületű, „posta” megnevezésű, nem lakás céljára szolgáló
helyiséget elidegenítésre kijelöli.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a helyiségre vonatkozó
ingatlanforgalmi értékbecslés elkészíttetését követően az Önkormányzat
Versenyeztetési Szabályzatának előírásai szerint gondoskodjék a helyiség
tulajdonjogának értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázat közzétételéről és a
pályázat eredményének megállapítására vonatkozó javaslatának a Képviselő-
testület elé terjesztéséről.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, az elfogadott
módosító indítvánnyal együtt, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 4 nem 2 tartózkodás, 2 nem szavazott.

540/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Egyes nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelöléséről –

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

1. a 33959/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. ker. Rózsa u. 36.
szám alatti épület földszintjén található, az ingatlan-nyilvántartás adatai
szerint 199 m2 alapterületű, „óvoda” megnevezésű, nem lakás céljára szolgáló
helyiséget elidegenítésre kijelöli.

2. Kötelezettséget vállal arra, hogy a Dob u. 85. Magyar-Angol Kéttannyelvű
Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola gondnoki lakás bérlőjének
kihelyezése az ingatlan elidegenítéséből származó bevétel terhére valósul meg.

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a helyiségre vonatkozó
ingatlanforgalmi értékbecslés elkészíttetését követően az Önkormányzat
Versenyeztetési Szabályzatának előírásai szerint gondoskodjék a helyiség
tulajdonjogának értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázat közzétételéről és
a pályázat eredményének megállapítására vonatkozó javaslatának a Képviselő-
testület elé terjesztéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő:azonnal

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 9 igen 6 nem 3 tartózkodás, 5 nem szavazott.

541/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Egyes nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelöléséről –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el az Egyes nem lakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítésre történő kijelöléséről szóló előterjesztés határozati javaslatának 4.
pontját az alábbiak szerint:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy visszavonja a természetben a Bp. Főv. VII. ker. Thököly út
24. – Murányi u. 8. szám alatti ingatlan egyes albetéteinek hasznosítása
tárgyában hozott 442/2008.(XI.17.) számú határozatát.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal”
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Devosa Gábor
Megállapítja, hogy az előterjesztés 5. határozati javaslata okafogyottá vált, így ezt nem teszi
fel szavazásra.

15. napirendi pont:
A Holló utca 1. szám alatti ingatlanra kiírt pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Ez egy formális döntés a pályázatra nem volt jelentkező, tehát eredménytelen – ezt kellene
megállapítaniuk.

Devosa Gábor
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Fedrid Gábor
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

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

Prof. Dr. Hahn György
A Holló utca 1. tetőtér beépítése figyelmeztethetné a kerület vezetőit arra, hogy ezeknek a
pályázatoknak az eredményessége azzal, hogyha kiírják őket még nincs lejátszva. Tehát hiába
etetik a lakókat már hat éve azzal, hogyha pályáznak, akkor rögtön megkapják a 20-30
millióikat némelyek két lakás után az 50-60 millióikat, ide bolondítják őket, a Nagyékat kérik
fel, hogy képviseljék fel az ők érdekeit, akik egyébként megvették a Gyémánt Ház tetejét 60
millióért, aztán tovább is passzolták egy máltai befektetőnek, aki azóta beáztatja a tetőt, be is
zárta természetesen, hogy ne lehessen a Gyémánt Házat javítani. 1200 m2-ről van szó, ahol a
lakók beáznak és 20 millió forint közös költséggel tartozik az új máltai befektető,
gondolhatják, hogy mikor fogják ezt behajtani rajta. Körülbelül ilyennek néz elébe az a
három Király utcai ház, amelyről ma már szavaztak – Holló utca tapasztalat.

Fedrid Gábor
Emlékeztetné a Képviselő-testületet, hogy itt arról van szó, hogy a háznak a padlásterét úgy
alapították be, hogy az az Önkormányzat tulajdona. A ház keresett egy vevőt, a vevőt
megtalálta, de mivel hogy nem neki kell kötni a szerződést, hanem az Önkormányzatnak,
ezért kellett nekik már múltkor is pályázatot kiírni az összeg nagysága miatt. Akkor sem volt
jelentkező, most sem volt jelentkező, tehát az Önkormányzat tovább fizeti a társasház
padlásterének a közös költségét.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót az előterjesztőnek válaszadásra.
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Gergely József
Ahogy elhangzott itt valamelyik hozzászólásban a társasház kezdeményezéséről van szó –
tehát a pályázat eredménytelen, majd akkor érdemes ezzel újra foglalkozniuk, ha a
társasháznál lesz olyan jelentkező, akinek egyáltalán szándéka van erre a beépítésre.

Devosa Gábor
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 1 nem 1 tartózkodás, 7 nem szavazott.

542/2009. (XI.6.) számú határozat:
- A Holló utca 1. szám alatti ingatlanra kiírt pályázat eredményének megállapításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület Holló u. 1. szám alatti ingatlan
tetőtéri albetétjére kiírt nyilvános pályázatot – ajánlat hiányában –
eredménytelennek nyilvánítja, egyben felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanra
új pályázatot írjon ki.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 60 nap

16. napirendi pont:
A Bp. Főv. VII. ker. Csányi u. 5. szám alatt található ingatlan elidegenítésre történő
kijelölése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Egy üres önkormányzati lakóház elidegenítése a javaslat – kéri, hogy támogassák.

Devosa Gábor
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Fedrid Gábor
A Gazdasági Bizottság tárgyalása és elfogadásra javasolja a napirendet.

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

Prof. Dr. Hahn György
Közölni szeretné, hogy saját maga soha nem volt bizottsági elnök, úgyhogy soha semmihez
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nem szólhatott hozzá elsőnek húsz éve óta.
Csak felhívná a figyelmet, hogyha valamit, a Képviselő-testület valamit nem szavaz meg,
akkor a következő ülésre nem biztos, hogy be kell terjeszteni, hogyha akkor ott
megszavazzák.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, az
előterjesztőnek nem szükséges választ adnia.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 0 nem 2 tartózkodás, 8 nem szavazott.

543/2009. (XI.6.) számú határozat:
- A Budapest Főváros VII. kerület Csányi utca 5. szám alatt található ingatlan
elidegenítésre történő kijelöléséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 34105
helyrajzi számú, természetben a Budapest VII. kerület Csányi utca 5. szám alatti
ingatlant elidegenítésre kijelöli, egyben felkéri a Polgármestert, hogy az
ingatlanokra – az értékbecslések aktualizálása, illetve elkészítése után - a
Versenyeztetési Szabályzat előírásai szerint nyilvános pályázatot tegyen közzé, a
pályázat eredményének megállapítására vonatkozó javaslatát pedig terjessze a
Képviselő-testület elé.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 60 nap

17. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közbiztonság és közrendvédelmi feladatokat
ellátó intézményrendszerének átalakítása valamint a VII. kerület rendőrkapitánysággal
közös járőrtevékenységre vonatkozó megállapodás
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Egy jelentős napirendi pontról van szó, az elmúlt években a térfigyelő rendszer segítségével a
közterületi bűncselekmények száma örvendetesen csökkent Budapesten a biztonság
tekintetében az élvonalban van a kerület.
Az elmúlt időszakban szeptember 1-i hatállyal a közterület-felügyeletről szóló törvény úgy
változott, hogy a térfigyelőt a közterület-felügyeletnek kell üzemeltetni – ezt a törvény
szeretnék végrehajtani az itteni előterjesztéssel. Ez azt jelenti, hogy a kerületi Közbiztonsági
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Kft-től a térfigyelő átkerülne a Közterület-felügyelet irányítása alá, ez egyúttal lehetővé teszi,
azt is, hogy nemcsak a rendőrség, hanem a közterület-felügyelők is a monitor előtt ülhetnek,
és ahogy a rendőrök figyelnek arra, hogy bűncselekmény gyanúja esetén intézkedjenek úgy a
közterület-felügyelők pedig intézkednének arra, hogy például illegális lomlerakás ne történjen
és ne kelljen egy évben 6 millió forintot elkölteni. A Közbiztonsági Kft-nél ezek után csak a
kerületőrség maradna, ami szerződéses alapon működik. Azt a racionális megoldást javasolja,
hogy az is kerüljön át a Közterület-felügyelethez, így akkor egységes szakmai irányítás alatt
lesz a térfigyelő, a kerület őrség és a kerület felügyelet. A Közbiztonsági Kft. ezek után
feladat nélküli társaságként maradna, ezért 2010. január 1-jétől a végelszámolását javasolja.
Az előterjesztés még egy közbiztonsági kérdésről szól, mégpedig arról, hogy a VII. kerületi
Rendőrség a Kerületőrséggel közösen együtt működne, ami azt jelenti, hogy amikor nem két
rendőr van párban, hanem egy rendőr és egy kerületőr, akkor gyakorlatilag az utcai járőrök
száma megduplázódna, ami szintén Erzsébetváros közbiztonsága szempontjából lényeges
dolog.
Amennyiben képviselőtársai a javaslatait elfogadják és reméli, hogy így lesz, akkor a
decemberi testületi ülésre a végrehajtásra vonatkozó előterjesztést fogja behozni.

Devosa Gábor
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
napirendi pontot.

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

Prof. Dr. Hahn György
Nem tudja, hogy a rendőrséget a kerületben mire tartják, a közmeghallgatáson volt egy
támadás, aminek az ügyében feljelentést tett két tanú jelenlétében, és az óta sem történt
semmilyen intézkedés.

Kispál Tibor
Az előző ciklustól kezdve, akik még emlékeznek rá, szinte minden rendőrkapitányi
beszámolónál felvetette azt a problémát, hogy a kerületben működő térfigyelő kamera
rendszer sok az utcán előforduló különböző bűncselekmények számában valóban jelentős
csökkenést okozott a működése. Felvetődött az a kérdés azonban, hogy ezen bűncselekmény
formák közül jó néhány beszorul a társasházak kapualjába, a lépcsőházakba és az udvarokba –
ezt minden alkalommal elmondta és kérte azt, hogy akkor amikor a rendőrség a kerületőrség,
a polgárőrség őrködik a kerület biztonsága felett, akkor tegyék meg azt, hogy egyeztetnek és
integrált együttműködés formájában, például erre a problémakörre is odafigyelnek. Példát is
mondott rá, hiszen a Dob utca 84., a Dob utca 87. szám alatti társasházakban drogdíler
központok működnek, a Jósika utcában ugyanez történik. A közterületen elhelyezett illegális
szemétlerakás ügyében a térfigyelő kamera rendszer esetében javaslatát követően már a
Vörösmarty utcában történt is egy elfogás.
Nagyon örvend annak, hogy ez az együttműködés most már papírra is vetődik és egy
összehangolt munka keretében talán ezen a területen is történik majd előterjesztés, így az
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előterjesztést javasolja támogatni a Képviselő-testület számára.

Koromzay Annamária
Kispál Tibor már részben elmondta, amit szeretett volna, de azért néhány gondolatot szeretne
elmondani.
Ennek az intézményrendszer a kialakítása nagyon szép dolog, de azért jó volna tudni, hogy
ennek az intézményrendszernek milyen feladatai lesznek. Úgy érzi, hogy lehet, hogy a
bűnmegelőzési feladatok előtérbe kerülnek, és ez így helyes, viszont van egy másik feladat is
a kerület közrendje. Itt például az illegális lomlerakásról szeretne beszélni. A térfigyelő
kamera érdekes módon ezeket a lomlerakókat nem látja, holott például a Cserhát utca
környékén, ahol folyamatosan hatalmas lomok kerülnek az utcára a kerületőrség tudomásuk
szerint ott van a Garay piac környékén, de egyszerűen nem teszik meg azt a három lépést, ami
a Cserhát utcához vezet. Tehát nagyon jó volna, hogy amikor az intézményrendszer
kialakításáról beszélnek, az intézmény feladatait is meghatároznák.

Gerenday Ágnes
Nem kapott értesítést az e heti megfelelő bizottsági ülésre, úgy látszik ódzkodtak tőle, hogy
ne tegyen fel sok kérdést, mert saját maga csak kedvtelésből jár be. Azt gondolja, hogy nem
egészen látja pontosan, hogy hogy fog ez a három szervezet, mert most három szervezetről
van szó, együttműködni. Egyrészt nem érti azt, hogy egyszer probléma volt a kameráknál a
személyiségi jogok miatt, ki nézheti a kamerát, és ki az aki tud intézkedni. Ha most
közterület-felügyelők fogják üzemeltetni akkor ki ül a kamerák előtt. Saját maga üdvözölte
volna azt, hogyha itt látnak egy olyat, hogy már elképzelés van arra, hogy itt lesz, ott lesz, így
lesz, úgy lesz, ki mit csinál, hogyan. Ezt fájlalja, persze kell gondolkodni róla, és érti a
törvényi hátterét is, hogy mihez ad lehetőséget, viszont olyan dolgokkal kellene foglalkozni,
ami valóban a hathatós működést segíti, tehát azonnal lehessen valahová bejelenti és ne egy
30-as számot hívhassanak, ami egy üzenetrögzítő, mert azzal mehetnek a sóhivatalba. Tudja,
hogy a rendőrség kérhet vissza kamera felvételt, de jelenthesse valaki azt rögtön, hogy ott
történik valami, tehát tessék a kamerát úgy állítani, hogy az felvehesse – ha van erre lehetőség
-, hogy az felvehesse azt a történést. Hétvégeken meg lesz-e oldva a közterület felügyelete –
ez is állandó gondjuk volt, hogy egy bizonyos idő után lejár a szolgálat és utána nincs semmi,
tehát a hétvége pontosan a lomlerakásnak és egyebeknek is az időszaka. A Dohány utcában
mondják azt, hogy ott van az hektikus borlerakat 7-8 autója, amelyet sokszor felvet, de a
múltkor megjelent egy rendőrautó és akkor eltűntek az autók, de amikor rendőrautó utána
megint ott voltak az autók. Egy csomó olyan dolog van, amit nem tudnak megoldani, nem
tudja, hogy lesz-e erre megoldás, de millió ilyen konkrét dolgot szeretne majd felvetni, hogy
ezeket is megoldja-e majd ez a kérdés. Örvend, hogyha valami jó változás van, csak kérdés
hogy belekalkulálják-e ezeket a problémákat.

Ádler György
Saját maga is támogatná ezt az intézményi átalakítást, azt reméli, hogy sokkal hatékonyabban
és jobban fog ezt működni – az ördög a részletekben van, ahogy szokták mondani, tehát
ezeket várja.
Két megjegyzése lenne, bár az előbb beszéltek róla, az egyik a hétvégi munkavégzésről
szeretné kérni, hogy például a körzetében a Garay téren, mivel ott vasárnap folyik a
legnagyobb munka a környéken, akkor járnak a kereskedők, és szabálytalanul parkolnak
végig, amelyet már tucatszor elmondott, és akkor pont nincs közterület-felügyelet aki meg
tudná büntetni őket. Tehát nekik valami úton-módon a munkarendjükben is kellene segítséget
nyújtani, mert úgy tudja, hogy a köztisztviselőknek, vagy a közalkalmazottaknak a hétvégi
munkavégzését nem teszik lehetővé – tehát ezen gondolkodni kell.
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A másik pedig, hogy ebben a rendszerben összevonásra került majd a kerületőrség, akiknek
itt és most szeretné megköszönni a munkájukat, amit pontosan a Garay téren tettek. Azóta van
rend és nyugalom a Garay téren mióta állandó felügyelet van, ma már járőröznek is, tehát
nemcsak ott állnak egész nap 24 órán keresztül, a mellékutcákban is járnak, de úgy érzi, hogy
inkább a közterület-felügyeletnek volna a dolga az illegális szemétlerakóknak az ellenőrzése.

Molnár István
Egy újabb térrel folytatná, az Almássy térrel – elnézést kér, hogyha hasonlítani fog Hahn
úrhoz, de azt gondolja, hogy a mai hozzászólásai közül, hogy bármikor elmondhatta volna
ezt. Szintén közbiztonságilag 189 családtól kapott egy levelet, ami arról szól, hogy nagyon
örültek, amikor két éve befejeződtek az Almássy téri Szabadidő Központban az éjszakáig,
hajnalig tartó rendezvények, az azóta béke és nyugalom van. Most azonban úgy értesültek,
hogy a tulajdonos a válság miatt el akarja tolni a szállodaépítést és addig ott egy hatalmas
non-stop kocsmaépületet szeretne nyitni az egész első emeleten. Ez a 189 család szeretné
kérni Jegyző Asszonyt, Alpolgármester urat és a Képviselő-testületet, hogy tegyenek meg
mindent, ami a módjukban áll ennek a megakadályozására, és erről a tiltakozásról
tájékoztassák az épület tulajdonosát is.

dr. Kecskés Gusztáv
Támogatja az előterjesztést, mert itt szemmel láthatóan két dolog fog egybeérni, az egyik
oldalról valóban, és az dicséretes, hogy vannak körzeti képviselők, ilyen például Kispál Tibor
úr is, hogy tudják, hogy hol követik el a bűncselekményeket, beazonosítják a körzetükben a
kritikus helyeket, és emellett a térfigyelő rendszer módszer működtetésében az úgymond a
Képviselő-testület egy Önkormányzat alá tartozó kerületőrség fog eljárni. Tehát ezt a kettőt
alkalmasint a bizottsági üléseken, akár amint a Molnár képviselőtársa a saját körzetéről is
beszámolt. Tehát ha vannak valóban Erzsébetvárosban olyan képviselők, akik ismerik a
körzetüket és az Önkormányzat alá tartozik innentől a térfigyelő rendszer működtetése
szorosabb, mivel ők rendszeres vendégek a Közrendvédelmi Bizottság ülésein, akkor egy
jobb eredmény születhet, hiszen a számon kérhetőség és a gyors reakcióidő nagyon fontos,
hogy ilyen bűncselekményeket megelőzzenek.

Solymári Gabriella
Csak megerősíteni tudja az előtte felszólaló képviselőtársak hozzászólásait. Saját maga is a
reményét szeretné kifejezni, hogy így a közbiztonsági intézményhálózat talán hatékonyabban
tud működni és az eddig a közterületeken elért eredményeket most már a társasházakban is
tudják biztosítani. Az elmúlt időszakban sajnos nagyon-nagyon sok telefont kapott az 1-es
választókörzet házaiból, hogy elszaporodtak a lépcsőházakba történő behatolások, mind a
hajléktalanok mind a rongálók részéről. Elkeserítő azt hallani, hogy a Károly körút 7.
gyönyörű dísznövényeit az aulából ellopták – igazából elképzelése sincs, hogy kinek szúrta a
szemét az a sok gyönyörű zöldnövény, és mire tudta őket felhasználni, mégis azt hiszi, hogy
az ott élőknek egy nagy szívfájdalom, főleg az azután elkövetett rongálásokat látni. Ugyanígy
reméli azt, hogy az együttműködés kapcsán felszámolásra kerülnek azok az illegális
szemétlerakók, ami például Rumbach Sebestyén utca 6-al szembe az ELMÜ épülete előtt
található rendszeresen, illetve a Dob utca 5-el szemben a kisbeugró sarokban. Úgyhogy
reméli, hogy a most tervezett átalakítás mindezekre megoldást fog találni.

Bán Imre
A legvégén akart hozzászólni, mivel az érintett bizottság elnöke.
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Először is szeretné Gerenday képviselő asszonynak – személyesen érezte magát megszólítva –
elmondani, hogy legutóbbi bizottsági ülés egy technikai bizottsági ülés volt, mivel a
képviselő-testületi anyagot tárgyalták, ezért nyílván csak az érintetteket hívták meg.
Egyébként itt szeretné a televízió nyilvánossága előtt is megerősíteni, hogy nagyon hasznos
javaslatokat szokott tenni, meg szokták hallgatni – köszönik és várják az elkövetkezendő
időszakban is az ilyen építőjellegű megszólalásait.
A másik, amit szeretne elmondani, mert felmerült ez a kérdést, hogy konkrétabban kellett
volna ebben az anyagban a tényleges lépések megfogalmazni. Az előterjesztést határozati
javaslata kifejezetten szól, hogy a legközelebbi testületi ülésen már konkrétan legyen
kidolgozva az együttműködés és a hogyan tovább – tehát pontosan ez a lényege ennek a
javaslatnak.
Harmadrészt pedig csak megerősíteni kívánja a régi szándékukat, hiszen jogszabályi
akadályba ütközött, hogy a Közterület-felügyelet és a Rendőrség közösen figyelje a térfigyelő
kamerákat, így nyilvánvalóan még jobb, még hatékonyabb előrelépés lehet, hogy a közterületi
szabálysértésekre olyan határozottan fel tudjanak lépni, mint a közterületi bűncselekmények
tekintetében. A legutóbbi adatok alapján a legfontosabb közterületi bűncselekmények alapján
most a VII. kerület ismét a legbiztonságosabb kerületnek számít a Fővárosban – bármilyen
meglepő. Nagyon-nagyon bízik benne, hogy a Rendőrség és a Közterület-felügyelet hasonló
jellegű együttműködésével a közterületi szabálysértések tekintetében is hasonló eredményeket
tudnak majd produkálni.

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

Gergely József
Engedjék meg, hogy ne mindenkinek egyenként válaszoljon.
Amit Hahn képviselő úr, illetve Kispál képviselő úr a Rendőrséggel kapcsolatban mondott,
azt kéri, hogy amikor a testületi ülés jegyzőkönyve elkészül, akkor a Rendőrségre vonatkozó
rész, tehát ami tulajdonképpen konkrét dolgokra vonatkozik, azt a kerületi Rendőrkapitány
úrnak küldjék meg, kérve azt, hogy intézkedjenek.
Az összes többi hozzászólásra azt szeretné mondani, hogy a szervezeti változtatásnak a célja
azon túlmenően, hogy egy törvényi kötelezettség végrehajtásáról van szó, pontosan a
hatékonyság növelése, ami konkrét feladatokat elmondtak, azokat majd a szervezeti- és
működési szabályzatban szabályozni fogják, illetve ahol konkrét címekről volt szó, például
Rumbach Sebestyén utca 6. és más helyek ott természetesen vissza fognak térni a feladatra.
Részletesen azért nem volt a mai előterjesztés kidolgozva, hiszen először az elvi
hozzájárulásra van szükség, utána a decemberi testületi ülésre jön az előterjesztés, amely elég
nagyméretű lesz, ami már a konkrétumokat tartalmazza, tehát kéri most a Képviselő-testület
hozzájárulását ahhoz, hogy folytathassák ezt a munkát.

Devosa Gábor
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.
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544/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közbiztonság és közrendvédelmi

feladatokat ellátó intézményrendszerének átalakításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- úgy dönt, hogy az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet feladatkörét kibővíti a

kerületi térfigyelő-rendszer üzemeltetésével és kezelésével valamint a
kerületőrség működtetésével és ellenőrzésével,

- felkéri a polgármestert, hogy készítse elő a szükséges intézkedéseket és a
soron következő ülésre terjessze azt a testület elé döntéshozatalra.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: következő képviselő-testületi ülés

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

545/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közbiztonság és közrendvédelmi

feladatokat ellátó intézményrendszerének átalakításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

- úgy dönt, hogy az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági,
Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságot végelszámolással, jogutód nélkül megszünteti, 2010. január 1-jei
kezdő nappal,

- felkéri a polgármestert, hogy készítse elő a szükséges intézkedéseket és a
soron következő ülésre terjessze azt a testület elé döntéshozatalra.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: következő képviselő-testületi ülés

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 23 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.
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546/2009. (XI.6.) számú határozat:
- A VII. kerület rendőrkapitánysággal közös járőrtevékenységre vonatkozó

megállapodásról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a bűnmegelőzési tevékenység hatékonyabbá tétele
érdekében a BRFK. VII. kerületi Rendőrkapitányságával közös
járőrtevékenységet kíván végezni a VII. kerület közigazgatási területén, a
kerületőrség bevonásával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Közrendvédelmi és Környezetvédelmi
Bizottságot a közös járőrtevékenységről szóló együttműködési megállapodás
részleteinek kidolgozására és elfogadására, valamint a polgármestert annak
aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Vattamány Zsolt képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót.

Vattamány Zsolt
Tíz perc frakció szünetet kér.

Devosa Gábor
Vattamány Zsolt képviselő úr kérésének megfelelő tíz perc frakció szünetet rendel el.

S z ü n e t

Devosa Gábor
Szünet után megállapítja, hogy az ülés határozatképes, folytatják a munkát.

18. napirendi pont:
Összefoglaló a Klauzál téri heti vásár kialakításával kapcsolatos eljárásról
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József

A dolognak az a lényege, hogy a Klauzál téri heti vásár működik, a korábbi testületi ülés azt

a feladatot adata, hogy az előtörténetét kell megvizsgálni – ennek a dokumentálása van a

képviselők előtt.

Kéri a tájékoztató elfogadását.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.
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Prof. Dr. Hahn György

Tudják jól, hogy a Klauzál téri piac bezárása körülbelül egy évvel ezelőtt történt, szombati

napon szokott ott piac működni, 20-25 őstermelő dolgozott azon a piacon, jelenleg most 5

működik körülbelül – úgyhogy a megnyitás teljes sikerrel zárult még, mire azok

visszajönnek, akik itt valaha árultak ez egy nagy probléma.

A másik pedig, hogy a bezárás délelőtt ½ 11-kor történt és az árus nem tudta a fele portékáját

eladni és azt visszavitte, ennek a kára nem tudja, hogy kit fog terhelni.

Bolesza Emőke

Mivel ennek az újra nyitásában Hahn György mellett saját maga vett részt azért gondolja,

hogy hozzászól, de csak annyiban, hogy csatlakozik Gergely József alpolgármester úrhoz. Az

a lényeg, hogy most már megnyílt ez a piac, annyira még nem sikeres, nincsenek olyan sokan

még, de idő kérdése, és véleménye szerint visszajönnek az árusok.

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

Gergely József

Saját maga is olyan optimista, mint Bolesza képviselő asszony, a piac most már működik, az

őstermelők pedig majd visszajönnek – azt nem ígérték, hogy őket is beszervezik, de lehet

jelentkezni.

Devosa Gábor
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 0 tartózkodás, 5 nem szavazott.

547/2009. (XI.6.) számú határozat:
- A Klauzál téri heti vásár kialakításával kapcsolatos eljárásról összefoglalójáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budapest, VII. kerület Klauzál tér 11. szám alatti (hrsz: 34306) ingatlan
előtti parkoló területén hetivásár kialakításával kapcsolatos beszámolót elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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19. napirendi pont:
Szép Erzsébetváros Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Korábban már volt a Testület előtt ez az anyag, akkor nem tudtak javaslatot tenni arra, hogy a
megszűnő alapítványnak a kicsi vagyonkáját ki vegye, amelyet most a bíróság bölcs döntésére
bízzák.

Devosa Gábor
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

Devosa Gábor
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, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 1 tartózkodás, 4 nem szavazott.

548/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Szép Erzsébetváros Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos döntésről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy módosítja a 641/2007. (XI. 16) sz. határozatát oly
módon, hogy a Szép Erzsébetvárosért Közalapítvány vagyonáról való
rendelkezésre felkéri az eljáró bíróságot.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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20. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
és intézményei 2009-2010. évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai terve és a 2010. évi belső
ellenőrzési terve
Előterjesztő: Hunvald György polgármester helyett Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
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.

Vattamány Zsolt
Az elmúlt időszakban azért itt sok mindenre fény derült, drága autók, repülőgép, közpénzen
mentek eladások, luxus utak, satöbbi; egyes önkormányzati vezetők kezén felhalmozódott
magánvagyonok, bűncselekményekkel gyanúsított bizottsági elnökök, polgármester.
Kérdése, hogyha jól működött volna a belső ellenőrzési rendszer nem kellett volna-e
mindezekből észrevennie valamit, legalábbis csak morzsákat – vagy hibásan működött ez a
dolog is. Ha hibásan működött eddig, akkor miért működnek most másképpen, amelyre nem
ad választ az előterjesztést, ezért nem is fogják tudni megszavazni.

Prof. Dr. Hahn György
Vattamány képviselő társa még csak egy ciklusú képviselő, így nem tudja, hogy korábban is
voltak ilyen problémák, had ne mondja, hogy annak idején az Akácos Otthonban, meg a
Király utcai öregek házában is volt ilyen ügylet. A Király utcát saját maga vizsgálta akkor, ott
20 millió forintot loptak el az ebédpénzekből, úgy csinált a vezető, mintha a dologról semmit
sem tudna, ővele nem is tudtak fegyelmileg eljárni, hanem csak azzal, akire sikerült
rábizonyítani az ügyet. Tehát ezek az ügyek nem mai dolgok, minden pillanatban volt ilyen,
úgyhogy nem kell meglepődni ezen.

Kispál Tibor
Ennek az előterjesztésnek az a címe, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és
Intézményei belső ellenőrzési stratégiája, illetve belső ellenőrzési terve – következésképpen
ez az ellenőrzés magánvagyonokra és magánbefektetésre nem terjed ki, és nem is terjedhet ki,
hiszen önkormányzat magánemberek, magánvagyonával nem foglalkozik.
Ellenben valóban és itt azért kéri Hahn képviselőtársa figyelmét, mert, hogy nem a
Frakcióvezető úr által említett esetek fordultak elő az elmúlt években, ebben az
Önkormányzatban, hanem az Önkormányzat intézményrendszerében fordultak elő
szabálytalanságok. Egyébként, hogyha az ellenőrzési rendszer nem működne, akkor ezek a
szabálytalanságok pedig nem derültek volna ki a mai napig.

Koromzay Annamária
Sokszor van megszólítatva Hahn képviselő úrtól, amelynek tudja az okát, de azért had mondja
el, hogy az Akácfa utca 61-ben és a Király utcai nyugdíjasházban bekövetkezett dolgozói
fegyelemsértések miatt a Király utcai intézmény vezetője fegyelmi büntetéssel, vezetői
megbízása visszavonásra került. Az Akácfa utcai nyugdíjasház vezetőjétől tulajdonképpen
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megváltak. A nyomozati szakasz most ott tart, hogy bizonyos dolgozók esetében, és szeretné
hangsúlyozni, hogy a Király utcai nyugdíjasház vezetője nem volt bűnös, csak, mint vezető
nem felelt meg, mert nem vette észre azt, hogy a kolleganő a számítógépen bizonylatokat
hamisít – ennek ellenére ez az ügy bíróság előtt van, és a jövő évben tárgyalják.

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

Gergely József
Koromzay alpolgármester asszony a válaszok egy részét megadja, Kispál képviselő úr, aki elolvasta az
anyagot és megértette eltérően az előtte szóló két képviselőtársával szintén megadta a választ egy
részét.
Annyit szeretne még hozzáfűzni, hogy az Önkormányzatnak nincs nyomozati jogköre, majd az
kiderül, hogy akik nyomoznak, azok találnak-e valamit.

Devosa Gábor
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 0 nem 4 tartózkodás, 3 nem szavazott.

549/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala és intézményei 2009-2010. évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai tervéről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzatra vonatkozó belső ellenőrzési Stratégiai tervet
elfogadja.

Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 0 nem 4 tartózkodás, 3 nem szavazott.

550/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2010. évi belső
ellenőrzési tervéről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzatra vonatkozó 2010. évi belső ellenőrzési tervet az 1/a.
és az 1/b. számú mellékletek szerint elfogadja.

Felelős: dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző
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Határidő: 2010. december 31.
21. napirendi pont:
Tőkeemelés végrehajtása a Dohány 31. Kft-ben
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
Csak két momentumra szeretné felhívni a figyelmet, mert egyébként mindenki ismeri ezt a
témát.
Az egyik az, hogy amennyiben ebben előre jutott a bevitt apport ellenértékeként kapnak 13
lakást, a másik az, hogyha a szerződést nem módosítják az előterjesztésnek megfelelően,
akkor a közeli napokban a Dohány utca 31-et lebontják, bizonytalan ideig majd parkoló
udvar, vagy szeméttelep lesz ott – reméli, hogy senki nem kívánja ezt.

Devosa Gábor
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

Fedrid Gábor
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

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

Prof. Dr. Hahn György
Ha 13 lakást kapnának, akkor mindjárt volna az egyik Király utcai ház kiürítésére megfelelő
lakás.

Becskei Kovács Barbara
Kérdései lennének illetve egy hozzászólása.
A múltkori testületi ülésen még nagyon ágáltak bizonyos dolgok ellen, amit ők jogi
szakvélemény keretéből mondtak. Nagyon örömmel olvassa, hogy ennek nagy része
belefoglalásra került az előterjesztésbe. Ámbár kettő dolog, ami aggasztja, az egyik az az,
hogy a Dohány 3l. Kft., hogyha 100 millió forintot igazol költségszámlákkal, akkor
megengedik neki, hogy hitelt vegyen fel. Ezt nem tartja túl jó megoldásnak, tudják, hogy
Magyarországon hogy lehet költségszámlát szerezni, inkább készültségi fokra javasolná azt,
hogy abban legyen megállapítva, hiszen a banki hitelezésnél is nem költségszámlákat szokott
egy bank elszámolni, hanem készültségi fokban állapítja meg ezt a dolgot.
A másik pedig 211 ezer forint megközelítőleg plusz áfa, ami beruházáson belül az egy
négyzetméterre jutó bekerülési költség, ezt adja meg nekik a vállalkozó. Saját maga beszélt
négy nagy társaság építőcég vezetőjével, mind a négy körülbelül 150-180 ezer forint plusz
áfás árat határozott meg, ilyen műszaki felszereltséggel. Kérdezi, hogy miből adódik ez a
különbség náluk.

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
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szót az előterjesztőnek válaszadásra.
Gergely József
Örül, hogy vannak aggódások, véleménye szerint el kell olvasni az előterjesztést, meg az
előzőt is és akkor tisztázódik, hogy ezek nem igazi problémák – tehát kéri az előterjesztés
támogatását.

Devosa Gábor
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 22 fő.
A szavazás eredménye 12 igen 1 nem 6 tartózkodás, 3 nem szavazott.

551/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Tőkeemelés végrehajtásáról a Dohány 31. Kft-ben -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el a Tőkeemelés végrehajtása a Dohány 31. Kft-ben című
előterjesztés határozati javaslatát az alábbiak szerint:

„1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat részvételével létrejött Dohány 31. Kft.
törzstőkéjének emeléséhez hozzájárul oly módon, hogy az Önkormányzat a
társaságba apportálja a Dohány u. 31. szám alatt található ingatlant a
könyvvizsgáló által elfogadott 155.150.000.-Ft, azaz azaz egyszázötvenötmillió
egyszázötvenezer forint apportértéken, az ENGEOKOM Kft. pedig 155.150.000.-
Ft., azaz egyszázötvenötmillió egyszázötvenezer forint pénzbeli betétet teljesít. Az
Önkormányzat részéről az apportálás feltétele az is, hogy a felépítendő lakások
műszaki tartalmát a bekerülési költségből kiindulva részletesen, számon kérhető
módon a felek meghatározzák.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az új épület építési engedélyének
jogerőre emelkedése, majd ezt követően a régi épület bontása után a Dohány 31.
Kft. taggyűlésén a képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelő
törzstőke emelésről szóló határozat elfogadja, illetve a tőkeemeléssel
összefüggésben szükséges társasági szerződés módosítást aláírja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: folyamatos

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és az ENGEOKOM HUNGARY
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft között a 621/2007.(XI.16.) határozat
alapján 2007. november 30-án megkötött, a Budapest VII. Dohány u. 31. szám
alatti ingatlan fejlesztésére vonatkozó szindikátusi szerződés módosítását
jóváhagyja a következő tartalommal:
- Az ENGEOKOM Kft törzstőkéjének emelését legkésőbb az Önkormányzat
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apportálásával egyidejűleg kell teljesítenie.
- Az új épületben megépítendő és önkormányzati tulajdonba kerülő lakások
beruházási költsége 155.150.000.- Ft + ÁFA legyen. Ez magában foglalja a
lakásokra arányosan számítandó, az új felépítmény közös szerkezeteinek és
részeinek megvalósításából eredő költségeket is. Rendelkezésre állnak az épület
zsűrizett tervei, a végleges, engedélyezésre benyújtandó terveket azonban az
Önkormányzattal előzetesen egyeztetni kell. Ekkor – az építési engedély iránti
kérelem benyújtása előtt - kell megjelölni, hogy az Önkormányzat tulajdonába
kerülő, összesen 735,8 nm alapterületű lakás egyenként milyen szobaszámú, illetve
alapterületű legyen, azaz mely lakások kerülnek a társasági jogi szétválás után az
Önkormányzat tulajdonába.

- A Dohány 31. Kft köteles az ingatlanon jelenleg található felépítmény
kiürítésétől számított 6 hónapon belül az illetékes hatósághoz építési engedély
iránti kérelmet benyújtani, illetve a jogerős építési engedély kézhezvételétől
számított további 24 hónapon belül az Ingatlanon az építkezést befejezni. A
tényleges bontás csak a jogerős építési engedély birtokában kezdhető meg olyan
időben, hogy a bontás befejezését követően az új épület építési munkáit 90 napon
belül meg kell kezdeni.

- A Dohány 31. Kft a jogerős és végrehajtható építési engedély kézhezvételét
követően köteles társasházi alapító okiratot készíteni és a társasház alapításának
tényét az ingatlan-nyilvántartásba feljegyeztetni, majd a jogerős és végrehajtható
használatbavételi engedély kézhezvételét követően a társasháznak az ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről gondoskodni.
- Az építési előírásoknak megfelelő darabszámú személygépkocsi befogadására
alkalmas parkolószinteket, továbbá nem lakás célú helyiségeket a Dohány 31. Kft
szabadon értékesítheti és/vagy hasznosíthatja.

- A Dohány 31. Kft jogosulttá válik a tulajdonába kerülő ingatlan megterhelésére
a projekt megvalósításának finanszírozása érdekében felveendő hitelek, kölcsönök
fedezeteként, de kizárólag abban az esetben, ha a Dohány 31. Kft kifejezetten a
projekt megvalósítása céljából a megterhelés időpontjáig már minimum nettó
100.000.000,- Ft-ot költségszámlákkal és bizonylatokkal igazoltan felhasznált.

- A felépítmény jogerős és végrehajtható használatbavételi engedélyének
megszerzése és azt követően a társasház ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzése után a Dohány 31. Kft a Gt. és annak elsősorban az átalakulásra
vonatkozó szabályai szerint szétválást, azon belül kiválást valósít meg.

- A kiválás során a Dohány 31. Kft-ből kiválik egy kizárólag az Önkormányzat
tulajdonába kerülő korlátolt felelősségű társaság, amelynek vagyonleltárába
vagyonelemként az új felépítményben létesített – összességében 735,8 nm
alapterületű - lakás ingatlanok és a hozzájuk tartozó, a közös tulajdonból az egyes
lakásokra jutó tulajdoni hányadok kerülnek minden tehertől mentesen. A kiválás
során létrejövő jogutód társaság továbbá semmilyen arányban nem válik
kötelezettjévé a Dohány 31. Kft kötelezettségeinek, azon belül is elsősorban
hiteleinek.

- A kiválás során létrejövő, kizárólag az Önkormányzat tulajdonába kerülő
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korlátolt felelősségű társaság könyv szerinti értéken számított saját tőkéje a
kiváláshoz készülő átalakulási vagyonmérleg tervezete szerint minimum
155.150.000,- Ft lenne. Ugyanakkor ezen kiválással létrejövő és az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonába kerülő társaság átalakulási vagyonmérleg tervezete
szerinti saját tőkéje legkevesebb 155.150.000,- Ft lesz, azzal, hogy az átalakulási
vagyonmérleg tervezet elkészítésekor az eszközöket át lehet értékelni és azokat
legfeljebb a független könyvvizsgáló által megjelölt értéken – tehát pozitív
átértékelési különbözettel – lehet figyelembe venni.

- A kiválás után változatlan társasági formában tovább működő Dohány 31. Kft
kizárólagos tulajdonosa az ENGEOKOM HUNGARY Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft lesz, a Dohány 31. Kft vagyonleltárába fog kerülni a Dohány 31.
Kft valamennyi tulajdona és vagyoni értékű joga, kivéve az Önkormányzat
tulajdonába kerülő összesen 735,8 nm alapterületen megvalósuló lakásokat, mint
társasházi ingatlanokat, ám a Dohány 31. Kft-t fogja terhelni a kiválás után
valamennyi kötelezettség, azon belül elsősorban a hitelek is.

- A kiválás cégbírósági bejegyezésével, majd azt követően a törvényi
rendelkezések szerint elkészítendő végleges vagyonleltárak és vagyonmérlegek
elfogadásával közös gazdasági tevékenységüket lezártnak fogják tekinteni azzal,
hogy a társasház keretein belül szükség szerint egymással továbbra is
együttműködnek.

- Amennyiben a Dohány 31. Kft a társaság létrehozása céljának teljesítése előtt –
a szétválást megelőzően - bármely okból megszűnne, úgy az esetleges hitelezők
kielégítése után fennmaradó vagyonból történő részesedés (likvidációs hányad)
tekintetében az Önkormányzatot, mint a Dohány 31. Kft tagját likvidációs
elsőbbség illeti meg, azzal, hogy az Önkormányzatot megillető likvidációs hányad
legfeljebb 155.150.000,- Ft lehet.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szindikátusi szerződés
határozatban foglaltaknak megfelelő tartalmú módosításának aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal”

Devosa Gábor
Megállapítja, hogy az előterjesztés 2. számú határozati javaslata okafogyottá vált, mivel az 1.
határozati javaslatot nem fogadta el a Képviselő-testület – így azt nem kell hogy feltegye
szavazásra.
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22. napirendi pont:
A 703/2000.(XI.30.) számú képviselő-testületi határozat módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Devosa Gábor
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
A helyiségek bérleti díjáról szóló előterjesztés az a korábbi, tehát a jelenleg érvényes
határozatot egy új kategóriával egészíti ki, amely a nem üzleti célú irodákról szól. Ez azt
jelenti, hogy különböző ilyen funkciójú irodákban lényegesen kevesebb bérleti díjat kell
fizetni, mint a kereskedelmi célúba. Kéri az előterjesztés támogatását.

Devosa Gábor
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Fedrid Gábor
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

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

Prof. Dr. Hahn György
Egy módosító indítványa van. A határozat 4. pontja ki kellene, hogy egészüljünk egy h.)
alponttal, hogy ez a határozat nem teszi semmisé a Képviselő-testület e tárgyban megadott
1995-ös testületi határozatát, amely nem korlátozhatja a képviselők választó körzeti
önkormányzati munkájával kapcsolatos tevékenységét. Szeretné ezt rögzíteni, tudniillik a
képviselői munkához szintén kell valamilyen helyiséget biztosítani.

Devosa Gábor
Fedrid Gábor képviselő úrnak adja meg a szót.

Prof. Dr. Hahn György
Miért adnak neki kétszer szót?

Devosa Gábor
Elmondja, hogy mint bizottsági elnök Fedrid Gábor képviselő úr annyit mondott, hogy
tárgyalásra és elfogadásra javasolják a napirendi pontot.

Fedrid Gábor
Most tesz hozzászólást, eddig a bizottsági véleménynek a javaslatát tette meg. Két dolgot
szeretne elmondani. Az év elején a pártok képviselői összegyűltek és megegyeztek egy
bizonyos összegben, ami fizethető. Utána volt egy ÁSZ vizsgálat az Önkormányzatnál, ami
ezt nem tette lehetővé, hanem utcafront és rendes üzlethelyiség miatt kellene kiadni a
pártoknak, és egyebeknek a használatbavételi díjat. Erre tesz lehetőséget és próbát ez a
határozati javaslat módosítása. Ismerik azt is, hogy – nyugodtan ki meri hangosan is mondani
– nincsen pénzük a pártoknak, tehát egy olyan optimumot kell megtalálni, amit ki tudnak
fizetni és az Önkormányzatnak bevétele van. A legkisebbek nem tudják.
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Ez az egyik dolog, amit le szeretne szögezni. A másik dolog, hogy a mai testületi ülésen már
elhangzott az, hogy miért szükséges olyan határozatot hozniuk, hogy ami törvény születik,
vagy a parlamentben születik egy határozat vagy törvény, arra felelőssé teszik esetleg az
alpolgármester urat, hogy hajtsa végre. Hát azért szükséges, mert itt van egy olyan határozat
ebben a módosításban, ami 1995-ös lehetséges, csak azóta már a parlament fölülírta a
párttörvény alapján. Nem hajtották végre, ezt vissza kéne vonni ezt a határozatot, ha
egyáltalában ilyen létezik, mert amit ezen a számon neki megmutattak, az egy egész másról
szóló határozat, annak semmi köze nem volt ehhez. Vagy két határozat van ugyanazon a
számon, vagy nem. Úgyhogy nem javasolja a Képviselő-testületnek ennek a módosító
indítványnak az elfogadását.

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

Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Gergely József
Prof. Dr. Hahn György módosító javaslatát azért nem tudja támogatni, mert a 270/1995-ös
testületi határozat az dr. Leidinger Jánosné iskolaigazgatói megbízásáról szól, ez meg nem
tartozik a tárgyhoz.

Devosa Gábor
Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett Prof. Dr. Hahn György képviselő úr részéről,
melyet az előterjesztő nem fogadott el.

Kérdezi, az indítványt tevőt, hogy kíván-e indokolni.

Prof. Dr. Hahn György
Meg fogja adni, mint ahogy meg is adta a korábbi Gazdasági Bizottság elnökének az érvényes
1995-ös határozatot, most azért nem hivatkozik erre, mert valamit eldátumoztak
nyilvánvalóan. Higgyék el, hogy ez a Bakonyi Karola idejében egy határozat volt, ha kell,
mindenkinek megküldi. Ez a pártokra nem vonatkozik a mostaniakra, természetesen az
akkoriakra vonatkozott, akik képviselettel rendelkeznek, ez az Önkormányzati Törvényre
épült és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előterjesztésére. Az volt benne, hogy akik itt
képviselettel rendelkeznek, nem az, amit az Alkotmánybíróság megfúrt, hogy a VIII.
kerületben indult nem tudja, hogy hány képviselő, de be nem került sehová. Tehát ez azokra
vonatkozik, akik képviseleti munkát, önkormányzati munkát végeznek, azoknak adtak annak
idején ilyen lehetőséget és nem pedig azoknak, akik csak így erre hivatkoznak. Ezekre
vonatkozott egyébként az alkotmánybírósági határozat is. Nézzenek majd utána, ha kell,
nagyon részletesen el tudja magyarázni, dr. Máriási Károlynak elmondta, de Ő már nincs itt.

Devosa Gábor
Szavazásra teszi fel Prof. Dr. Hahn György képviselő úr módosító indítványt, melyet az
előterjesztő nem fogadott el. Felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 4 igen 7 nem 3 tartózkodás, 5 nem szavazott.
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552/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Prof. Dr. Hahn György módosító indítványáról a 03/2000.(XI.30.) számú
képviselő-testületi határozat módosítására vonatkozó előterjesztés határozati
javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el Prof. Dr. Hahn György módosító indítványát – melyet az
előterjesztő sem fogadott el - a 03/2000.(XI.30.) számú képviselő-testületi
határozat módosítására vonatkozó előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak
szerint:

„A 703/2000. (XI.30.)-as KT határozat 4-es pontja kiegészül egy új H.) alponttal:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díjáról szóló 703/2000.(XI.30.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A határozat 4. pontja A)-E) pontjai a következők szerint módosul:

„A.) A bérelt helyiség utcai földszinti:

Kiemelt jöv.
tevékenység

Kereskedelmi
szolgáltatás

Javítási, műhelyi
szolg.

Eü., kulturális
szolgáltatás

Iroda (nem
üzleti célú)

Egyéb,raktáro-
zás

Kiemelt útvonal 50.145.- 26744.- 23404.- 16.716.- 14.000 13.374.-
Főútvonal 40.119.- 20.509.- 17.580.- 14.649.- 12.000 11.723.-
Egyéb útvonal 33.427.- 14.650.- 11.723.- 11.723.- 10.000 8.791.-

B.) A bérelt helyiség udvari földszinti:

Kiemelt jöv.
tevékenység

Kereskedelmi
szolgáltatás

Javítási, műhelyi
szolg.

Eü., kulturális
szolgáltatás

Iroda (nem
üzleti célú)

Egyéb, raktáro-
zás

Kiemelt útvonal 40.119.- 21.972.- 19.045.- 14.650.- 12.000 11.723.-
Főútvonal 33.427.- 16.117.- 14.650.- 11.723.- 11.000 10.256.-
Egyéb útvonal 26.744.- 13.184.- 11.336.- 10.256.- 10.000 8.791.-

C.) A bérelt helyiség alagsori, emeleti:

Kiemelt jöv.
tevékenység

Kereskedelmi
szolgáltatás

Javítási, műhelyi
szolg.

Eü., kulturális
szolgáltatás

Iroda (nem
üzleti célú)

Egyéb,
raktározás

Kiemelt útvonal 30.088.- 17.580.- 14.650.- 11.723. 11.723 11.723.-
Főútvonal 23.404.- 16.117.- 11.723.- 10.256.- 9.000 8.791.-
Egyéb útvonal 16.714.- 13.184.- 10.256.- 8.791.- 8.000 7.324.-

D.) A bérelt helyiség utcai pincei:

Kiemelt jöv.
tevékenység

Kereskedelmi
szolgáltatás

Javítási, műhelyi
szolg.

Eü., kulturális
szolgáltatás

Iroda (nem
üzleti célú)

Egyéb,
raktározás

Kiemelt útvonal 20.058.- 11.723.- 10.256.- 8.791.- 8.791 8.791.-
Főútvonal 16.714.- 10. 10.256.- 8.791.- 7.324.- 7.324 7.324.-
Egyéb útvonal 13.372.- 8.791.- 7.324.- 5.863.- 5.863 5.863.-



77

E.) A bérelt helyiség udvari pincei:

Kiemelt jöv.
tevékenység

Kereskedelmi
szolgáltatás

Javítási, műhelyi
szolg.

Eü., kulturális
szolgáltatás

Iroda (nem
üzleti célú)

Egyéb,
raktározás

Kiemelt útvonal 15.934.- 11.171.- 8.379.- 6982.- 6.500 5.589.-
Főútvonal 12.746.- 8.379.- 6.982.- 5.589.- 5.500 4.142.-
Egyéb útvonal 9.561.- 6.982.- 5.589.- 5.026.- 4.500 4.142.-

A határozat 4. pont F) alpontja a következőkkel egészül ki:

„A Gazdasági Bizottság társadalmi szervezetek (kivéve pártok), valamint kulturális-,
szociális-, egészségügyi-, egyházi jellegű tevékenységet ellátó bérlők esetén az A.)-E.) pont
alatti táblázatokban foglaltaktól eltérő bérleti díjat is megállapíthat. A megállapított bérleti
díj nem lehet kevesebb, mint a helyiség után az Önkormányzat által a társasháznak kifizetett
díjak összessége.”

A határozat 4. pontja kiegészül egy új H.) alponttal:
„Ez a határozat nem teszi semmissé a 270/1995-ös Képviselő-testületi határozatot, és nem
korlátozhatja a képviselők választókörzeti önkormányzati munkával kapcsolatos
tevékenységét.”

A határozat 5. pont e) pontja a következők szerint módosul:

„e) Nem kereskedelmi, üzleti célú iroda: általában nonprofit szervezet (társadalmi szervezet,
alapítvány, közalapítvány, köztestület, nonprofit gazdasági társaság stb), valamint párt által
bérbe vett iroda”

A határozat 5. pont jelenlegi e) pontjának jelölése f) pontra változik.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal”

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.

Becskei Kovács Barbara és Vattamány Zsolt bejelentik, hogy Ők is igennel szavaztak.

A szavazás eredménye 17 igen 1 nem 0 tartózkodás, 3 nem szavazott.

553/2009. (XI.6.) számú határozat:
- A 703/2000.(XI.30.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjáról szóló 703/2000.(XI.30.) számú határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
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A határozat 4. pontja A)-E) pontjai a következők szerint módosul:

„A.) A bérelt helyiség utcai földszinti:

Kiemelt jöv.
tevékenység

Kereskedelmi
szolgáltatás

Javítási, műhelyi
szolg.

Eü., kulturális
szolgáltatás

Iroda (nem
üzleti célú)

Egyéb,raktáro-
zás

Kiemelt útvonal 50.145.- 26744.- 23404.- 16.716.- 14.000 13.374.-
Főútvonal 40.119.- 20.509.- 17.580.- 14.649.- 12.000 11.723.-
Egyéb útvonal 33.427.- 14.650.- 11.723.- 11.723.- 10.000 8.791.-

B.) A bérelt helyiség udvari földszinti:

Kiemelt jöv.
tevékenység

Kereskedelmi
szolgáltatás

Javítási, műhelyi
szolg.

Eü., kulturális
szolgáltatás

Iroda (nem
üzleti célú)

Egyéb, raktáro-
zás

Kiemelt útvonal 40.119.- 21.972.- 19.045.- 14.650.- 12.000 11.723.-
Főútvonal 33.427.- 16.117.- 14.650.- 11.723.- 11.000 10.256.-
Egyéb útvonal 26.744.- 13.184.- 11.336.- 10.256.- 10.000 8.791.-

C.) A bérelt helyiség alagsori, emeleti:

Kiemelt jöv.
tevékenység

Kereskedelmi
szolgáltatás

Javítási, műhelyi
szolg.

Eü., kulturális
szolgáltatás

Iroda (nem
üzleti célú)

Egyéb,
raktározás

Kiemelt útvonal 30.088.- 17.580.- 14.650.- 11.723. 11.723 11.723.-
Főútvonal 23.404.- 16.117.- 11.723.- 10.256.- 9.000 8.791.-
Egyéb útvonal 16.714.- 13.184.- 10.256.- 8.791.- 8.000 7.324.-

D.) A bérelt helyiség utcai pincei:

Kiemelt jöv.
tevékenység

Kereskedelmi
szolgáltatás

Javítási, műhelyi
szolg.

Eü., kulturális
szolgáltatás

Iroda (nem
üzleti célú)

Egyéb,
raktározás

Kiemelt útvonal 20.058.- 11.723.- 10.256.- 8.791.- 8.791 8.791.-
Főútvonal 16.714.- 10. 10.256.- 8.791.- 7.324.- 7.324 7.324.-
Egyéb útvonal 13.372.- 8.791.- 7.324.- 5.863.- 5.863 5.863.-

E.) A bérelt helyiség udvari pincei:

Kiemelt jöv.
tevékenység

Kereskedelmi
szolgáltatás

Javítási, műhelyi
szolg.

Eü., kulturális
szolgáltatás

Iroda (nem
üzleti célú)

Egyéb,
raktározás

Kiemelt útvonal 15.934.- 11.171.- 8.379.- 6982.- 6.500 5.589.-
Főútvonal 12.746.- 8.379.- 6.982.- 5.589.- 5.500 4.142.-
Egyéb útvonal 9.561.- 6.982.- 5.589.- 5.026.- 4.500 4.142.-

A határozat 4. pont F) alpontja a következőkkel egészül ki:

„A Gazdasági Bizottság társadalmi szervezetek (kivéve pártok), valamint kulturális-,
szociális-, egészségügyi-, egyházi jellegű tevékenységet ellátó bérlők esetén az A.)-E.) pont
alatti táblázatokban foglaltaktól eltérő bérleti díjat is megállapíthat. A megállapított bérleti
díj nem lehet kevesebb, mint a helyiség után az Önkormányzat által a társasháznak kifizetett
díjak összessége.”
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A határozat 5. pont e) pontja a következők szerint módosul:

„e) Nem kereskedelmi, üzleti célú iroda: általában nonprofit szervezet (társadalmi szervezet,
alapítvány, közalapítvány, köztestület, nonprofit gazdasági társaság stb), valamint párt által
bérbe vett iroda”
A határozat 5. pont jelenlegi e) pontjának jelölése f) pontra változik.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Devosa Gábor
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Gergely József alpolgármester úrnak.

23. napirendi pont:
Javaslat TISZK-ben való részvétellel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Devosa Gábor
A TISZK-ekről beszélnek most, ami a Térségi Integrált Szakképző Központok rövidítése. A
törvény szerint azok a szakiskolák vagy szakközépiskolák juthatnak különböző állami és
céges támogatásokhoz, valamint pályázatokhoz is, amelyek ilyen szakképző központokba
egyesülnek. A környékükön lévő szakképző központokba azért nem léptek be, mert oda a
belépéskor az iskolát, mint vagyont is be kell apportálni, ez pedig az Önkormányzat számára
nem lett volna előnyös. Érkezett a Corvinus Egyetem részéről egy megkeresés, akik egy
olyan TISZK-et alapítanak, amelyben a VII. kerületi Önkormányzat egyenlő jogokkal vehet
részt és nem kell az ingatlanvagyont ebbe a társaságba bevinni, de ugyanakkor lehetőségük
lesz a szakképzési hozzájárulások fogadására, különböző állami, Európai Uniós pályázatokon
való indulásra. Rögtön például a jövő héten már, ha elfogadják ezt ma, akkor egy 500 milliós
pályázaton tudnak indulni a TISZK-kel. Minden olyan pénz, amelyet az iskola nyer, az
iskolához kerül leutalásra. Ennek a TISZK-nek a tagjai: Corvinus Egyetem, Érd Város
Önkormányzat, Budapest Pesterzsébet Önkormányzata, Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata, Magyar Németek Országos Önkormányzata és a VII. kerület Önkormányzat.
Tehát látszik, hogy politikai értelemben is abszolút vegyes a TISZK összetétele, hiszen Érden
és Szigetszentmiklóson tudomása szerint FIDESZ-es vezetésű önkormányzat van, még
Pesterzsébetben és a VII. kerületben egy másik párt által vezetett, az MSZP által vezetett
önkormányzat van. Ez is azt mutatja, azt gondolja, jó a kezdeményezés, érdemes vele
foglalkozni, és hasznot hozhat. El kell mondania azt is, mert így teljes az anyag, hogy
elképzelhetően a TISZK-nek később lesznek bizonyos működési költségei azon túl, amelyet a
jelenlegi anyagban találnak. Ugye egy 500.000 forintos alapító tőkével szállnak be ebbe a
TISZK-be, úgy ahogy a többi önkormányzat is és a későbbiek során egy TISZK-et üzemeltető
kis iroda fog létrejönni összesen 3 fővel, akik a pályázatokat kezelik, könyvelnek a különböző
pályázatoknál és nyomon követik ezeket a munkákat. Ezeknél elképzelhető, hogy némi
költség hárul majd az önkormányzatokra, de ez sem biztos, mert a pályázati pénzekből a
TISZK-ek részére ez az összeg, tehát néhány százalék levehető és a működésre költhető.
Elképzelhető, hogy tartalékként fel kell állítsanak egy ilyet, mert ha nem nyernek egy
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pályázaton sem, attól még egy könyvelőt ki kell ehhez a feladathoz fizetni és egy vezetője
kell, hogy legyen ennek. Mégis azt gondolja, hogy jelentős anyagi haszonnal tudnak az
iskolák élni majd a következő időszakban ezen a TISZK-en keresztül. Egy szó, mint száz,
külső forrásokat csak ezen keresztül tudnak behozni a szakiskolákba, márpedig kettő ilyen
van: az Informatikai és a Magyar-Angol Kéttannyelvű.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Engedjék meg, hogy ha már nála van a szó, tájékoztassa a tisztelt lakosságot és a Képviselő-
testületet arról, az imént érkezett a hír, teljesen frissiben, hogy elfogták azt a késelőt, aki a
Dob utcai óvodában két napja azt a szörnyűséges bűntettet elkötette. Szeretné elmondani itt a
nyilvánosság előtt is, hogy nagyon szeretnék megköszönni az óvodai dolgozók lélekjelenlétét
és helytállását, amit ebben az ügyben tanúsítottak, hiszen hihetetlenül professzionálisan és
tényleg nagyon nagy lélekjelenlétről tanúbizonyságot téve intézték ezt a helyzetet, csak a
gyerekekre gondoltak végig. A kerület pszichológus szakemberei folyamatosan foglalkoznak
természetesen az óvoda gyermekeivel, illetve a dolgozókkal, úgyhogy ezúton is szeretné
nekik megköszönni a helytállást.

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

Gerenday Ágnes
Próbálta követni Devosa Gábor alpolgármester úr ismertetését a TISZK-kel kapcsolatban.
Azért figyelte ezt, mert dolgozott huszonegynéhány évig egy egyetemen, ahol egy szobában
ült ugyanazon a széken és három darab integrációhoz kapcsolódott, tehát 3 féle helyen
dolgozott közben meg sem mozdult. Voltak ebben idétlen integrációk is, aminek semmi
értelme nem volt. Azt látja, hogy a Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és tudja,
hogy ott szakképzés van vendégipari és szakács témában, de hol van még szakképző. Na,
most azért tudni kell azt, hogy bármilyen pályázatban részt lehet venni anélkül, hogy egy
TISZK-ben lennének, mert a pályázat lehetőséget ad arra, hogy szerezzen társakat a
pályázatánál, néha elő is van írva, hogy milyen körbe, milyen régióba kell ezt megtenni. Ezt
is gyakorlatból mondja, mert a tanszéküknek egy információs rendszer kidolgozásánál volt
francia partnere, volt balatonfüredi partnere, volt kecskeméti és voltak ők, akik a
számítástechnikai részt, az informatikai részt dolgozták ki hozzá, és meg voltak hozzá a
megfelelő szakhelyek. Tehát ehhez nekik nem kellett egy TISZK-et létrehozni, ez egy
konzorcium volt egyébként és működött nagyon jól, tehát meg kell keresni mindig az adott
témához a partnereket. Azt nem látja, hogy igazából mennyire fognak ebből profitálni. Azt
érti, hogy ehhez lesz egy iroda, tehát lesznek kiadásaik, meg azt is érti, hogy lehet egymástól
ötleteket szerezni, de szerinte, ha jó kapcsolat van, azt meg lehet amúgy is szerezni. Egy
kicsit túlzásnak tartja ennek a létrehozását, mert e nélkül is lehet pályázni, e nélkül is lehet az
önrészt összedobni, és e nélkül is lehet jól működtetni dolgokat. Mert ha működnének itt
különböző szakközépiskolák, ami hát kiirtódik manapság Magyarországon, akkor nagyon jó
lenne, ha ebben a kerület úgy venne részt, hogy mindezen iskolákat tudja ebben részesíteni.
Úgyhogy valami kicsi biztatást kér ehhez, hogy elhiggye, hogy ez nekik jó.
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dr. Kispál Tibor
A Térségi Integrált Szakképző Központoknak a létrehozását nemrégiben egy törvény
szabályozta. Korábban a szakképző intézetek és a felsőoktatási intézmények igényelhettek
szakképzési hozzájárulást, pontosabban szólva nem igényelhettek, hanem kaphattak azoktól a
vállalkozóktól, akik számára ez egy kötelező befizetendő tétel az államkasszába, ez a
foglalkoztatott bruttó éves bérének a 0,75%-a egyébként, amit közvetlenül a szakképző
intézmény vagy a felsőoktatási intézmény részére juttathattak. A TISZK-eknek a működése
két dologban nyújt előnyt mind a felsőoktatási, mind a közoktatási szakképző intézetek
számára, nevezetesen, hogy valóban egy kész konzorciumi partnerhálózat alakulhat ki és
ebben valóban lehetőségük van arra, hogy külső forrásokhoz juthassanak a fejlesztésekhez,
hiszen a központi finanszírozás immáron 20 éve pusztán a létfenntartásra elegendő az oktatási
intézményekben. A másik előnyös oldala éppen a Dob utcai iskolában mutatkozott meg az
elmúlt években az Ernest & Young céggel együttműködve, őket sikerült meggyőznie arról,
hogy az iskolát szakképzési hozzájárulásukkal támogassák. A cég nagysága egyébként,
mármint számbeli nagysága miatt évente 1,5 millió forintot jelentett. Azt gondolja, hogy
milyen jó lenne, ha Erzsébetvárosban minden iskola megkaphatná azt a 1,5 millió forintot.
Egyébként kizárólag fejlesztésre és szakképzés fejlesztésére fordítható. A Dob utcai iskolában
létrehoztak egy migráns tantermet, ennek a pénznek egy részéből hozzájárultak az angol
nyelvű tanterem kialakításához, tehát nem dobálták el a pénzt, illetve a második 1,5 millió
forinttal viszont hozzájárultak az iskola uniós udvarának a létrehozásához. Azt gondolja, hogy
ez fontos az iskolák számára, mind a kettőnek.

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

Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Devosa Gábor
Részben már dr. Kispál Tibor képviselő úr megválaszolta, hogy a szakképzési hozzájárulás
csak ezen az úton-módon hívhatják le. Azt gondolja, hogy ha kb. 1 millió vagy 1,5 millió
forintos hozzájárulást kell ehhez tenni évente, és csak az Ernest & Young-tól lehívható, vagy
megkaphatják azt a 1,5 milliós támogatást, már kerestek ezen, mármint az iskolák, meg az
Önkormányzat 0,5 millió forintot, csak akkor, ha semmilyen más pályázaton nem is indulnak.
Ő maga sem szeretett bele ezekbe a TISZK-ekbe, mikor ezeket létrehozták országszerte,
meglátják, jelenleg sajnos ez a rendszer van. Jön egy következő kormány, megtartja – nem
tartja az Ő dolga lesz, de addig, amíg ez a rendszer van, sajnos ezen az úton-módon tudnak
egy csomó pályázathoz hozzájutni. Például ez a pályázat, ami most kiírásra kerül 500 millió
forint és kifejezetten csak TISZK-ek indulhatnak rajta, Közép-magyarországi TISZK-ek
indulhatnak rajta, és ne felejtkezzenek meg a Dob utca mellett a Kertész utcai informatikai
szakközépiskoláról. Tehát ez a két iskola van, és egyébként maguk az intézmény igazgatói
keresték meg Őket, hogy szeretnének ebben részt venni. Nem Ők erőszakolják Őket bele,
hanem Ők maguk, mint szakemberek kérik, hogy legyen egy ilyen rendszer.

Gergely József
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 22 fő.
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A szavazás eredménye 16 igen 0 nem 2 tartózkodás, 4 nem szavazott.
554/2009. (XI.6.) számú határozat:
- A Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságban való részvétellel kapcsolatos döntések
meghozataláráról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy alapító tagként részt vesz a Corvinus TISZK Térségi
Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság létrehozásában.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 0 nem 2 tartózkodás.

Valaki nem szavazott, ezrét ismételten szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati
javaslat 2. pontját, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.

Devosa Gábor
Az SZMSZ szerint a megismételt szavazás kézfeltartással kell megtenni, ezért kéri Jegyző
Asszonyt, hogy kézfeltartással ismételtesse meg a szavazást.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. Az tegye fel a kezét, aki igennel
szavaz. Kéri, hogy számolják meg.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 12 igen

555/2009. (XI.6.) számú határozat:
- A Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságban való részvétellel kapcsolatos döntések
meghozataláráról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el a Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban való részvétellel
kapcsolatos döntések meghozataláról szóló előterjesztés 2. számú határozati
javaslatát az alábbiak szerint:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy delegálja Juhász Ferencet, az Erzsébetvárosi Általános
Iskola és Informatikai Szakközépiskola igazgató-helyettesét a Corvinus TISZK
Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottságába.
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Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő:azonnal”

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 0 nem 3 tartózkodás, 3 nem szavazott.
556/2009. (XI.6.) számú határozat:
- A Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságban való részvétellel kapcsolatos döntések
meghozataláráról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja, hogy a Corvinus TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét
a Budapesti Corvinus Egyetem jelöli ki.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 0 nem 3 tartózkodás, 3 nem szavazott.

557/2009. (XI.6.) számú határozat:
- A Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságban való részvétellel kapcsolatos döntések
meghozataláráról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy írja alá a Corvinus TISZK Térségi
Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság – a többi tag által a későbbiekben személyi és szervezeti
adatokkal kiegészített - Társasági Szerződését, valamint gyakorolja a tagsági
jogokat a nevezett TISZK taggyűlésén.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 0 nem 3 tartózkodás, 6 nem szavazott.
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558/2009. (XI.6.) számú határozat:
- A Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságban való részvétellel kapcsolatos döntések
meghozataláráról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el a Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban való részvétellel
kapcsolatos döntések meghozataláról szóló előterjesztés 5. számú határozati
javaslatát az alábbiak szerint:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy biztosítja a gazdasági társaság törzstőkéjéhez szükséges
500 e Ft-ot az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének terhére.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal”

Gergely József
Az elutasított határozat alapján megállapítja, hogy az eredeti határozati javaslat 6. pontjának
szavazásra tétele okafogyottá vált.

24. napirendi pont:
Közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Devosa Gábor
Szeretné kiegészíteni. Méghozzá amiatt, amit Ripp Ágnes képviselő asszony az előtt elkezdett
mondani, mert azt gondolja, hogy kell erről néhány mondatot váltani, arról a sajnálatos
eseményről, ami az elmúlt néhány napban történt a Dob utcai óvodában. Mint az tudják, 2
nappal azelőtt egy férfi bement a Dob utcai óvodába az ebédeltetési időszakban. Ez a férfi az
ott dolgozó dajka volt élettársa, aki szó nélkül bement a csoportszobába, az ott dolgozó
óvónők felszólították, hogy azonnal hagyja el a csoportszobát. Tudomást sem véve az
óvónőkről és az ott lévő gyerekekről, akik közben ebédeltek, odalépett a dadához és
megszúrta többször. Ekkor a kolléganők a dada segítségére siettek, mindenki végezte – azt
gondolja – ebben a lehetetlen és abszurd helyzetben, amire azt gondolja, felkészülni nem
lehet, mindenki tényleg magas szakmai tudásról és emberségről tett tanúbizonyságot, mivel a
gyerekeket azonnal kivezették a helyiségből, a másik óvónő a rendőrséget, a mentőket
értesítette. Ez az esemény néhány perc alatt történt. Arról mindenkit szeretne tájékoztatni,
hogy azt gondolja, itt egy elszigetelt, egyszeri eseményről van szó, amire felkészülni nem
lehet, sem az óvodának, sem a fenntartó Önkormányzatnak. Ebédidőben történt az esemény,
abban az időszakban, amikor a legelfoglaltabbak az intézmény dolgozói, hiszen az ebéd
melegítése, kiosztása, az ebédeltetés történik. Ugyanakkor ez az az időszak, amikor nagy
forgalmat bonyolít minden óvoda, hiszen sok gyermeket még a délutáni altatás előtt az
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ebédidőben visznek el a szülők, ezt azt jelenti, hogy itt egy folyamatos mozgás van a szülők
részéről az intézményben. Ebben az időszakban történt ez a támadás is, nem az intézmény,
nem az óvoda, nem a gyermekek ellen irányult. Mégis azt gondolja, és ebben már intézkedtek
is az irodavezető úrral, és kérték, hogy gondolja végig valamennyi intézmény, hogy milyen
módon lehet szigorítani a bejutást, és nagyobb felügyeletet biztosítani az intézményen belül.
Ugyanakkor azt gondolja, hogy ez egy rendkívül nehéz feladat. Hiszen még az iskolában
megoldható egy portaszolgálattal, hogy nem engedik fel sem a szülőket, sem más illetéktelent
az iskolaépületbe, mert nincs ott keresnivalója, addig egy óvodában ezt nem lehet megtenni.
Hiszen reggel a szülő, a nagymama, a nagypapa viszi az óvodába a gyereket, el kell menjen a
csoportszobáig átöltöztetni, és délután, délbe, vagy napközben, akkor pedig szintén el kell
jusson a csoportszobáig. Ennek a kontrollálása egy 100-200 fős óvodában rendkívül nehéz.
Nem lehet folyamatosan zárva tartani az ajtót, nem várható el egy embertől, hogy fölismerjen
200 szülőt és tudja, hogy valóban van-e oda belépési joga vagy nincs. Nagyon reméli, hogy
többet ilyen eset nem fordul elő az intézményekben, igyekszenek minden védelmet és
biztonságot megadni az intézménybe járó gyerekeknek. Még egyszer szeretné megköszönni a
dolgozók helytállását, és emellett tájékoztatja a jelenlévőket, hogy minden segítséget
megadnak ebben a tragédiában részt vett gyermekeknek, pedagógusoknak és szülőknek is. A
nevelési tanácsadó munkatársai, szakemberei, pszichológusai a mai nap is ott vannak, azóta
ott vannak folyamatosan, és figyelik, segítik az óvoda munkáját. Telefonon felhívták a
szülőket és felajánlották a segítségüket, tehát nincsenek magukra hagyva ebben a helyzetben
sem a gyerekek, sem pedig a pedagógusok. Ezt szerette volna ennek kapcsán elmondani.
Ugyanakkor az előző napirendi ponthoz had mondja el, hogy azt gondolja, mértéktelen
ostobaságot követtek el azok, akik nem támogatták azt, hogy ezek az iskolák pénzhez
jussanak. Úgyhogy majd lesznek szívesek ők ezt elmondani és megmagyarázni a
körzetükben, vagy a körzetük környékén lévő iskoláknak, és a körzetükben lakó embereknek,
hogy miért nem juthatnak plusz pénzhez az iskolák. Itt a FIDESZ Frakcióra és a KDNP
Frakcióra gondol.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

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

dr. Kispál Tibor
Az előbbi témához, melyet Devosa Gábor alpolgármester úr foglalt össze, szeretné a
Képviselő-testületet is tájékoztatni arról, hogy tekintettel arra, hogy a tegnapi nap folyamán
meggyőződött arról, hogy egyébként az óvodában az a 3 óvónő, illetve dadus, akik ennek az
eseménynek a legemberibb és legodaadóbb kezelésében közreműködtek, tehát a gyerek
azonnali eltávolításában, a tettes megfékezésében és a helyzet kezelésében mutattak magas
fokú mind szakmaiságot, mind emberiességet. Tegnapi nap folyamán javasolta alpolgármester
úrnak, hogy ezt a három dadust az Önkormányzat egy elismerésben részesítse.

dr. Kecskés Gusztáv
Miután ennél a napirendi pontnál sok minden előjött, és olyan is, amit szerinte komolyabb
érdeklődéssel vártak a kerület lakó, hogy többet tudjanak meg annál, mint hogy egy VII.
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kerületi óvodában milyen atrocitás történt, mert ugye hát nyilvánvalóan az érintettek miatt
elég sok információt elhallgattak az újságok. Egyébként nagyon hasznosnak tartja ezt a
tájékoztatást a napirendi ponton belül. Azt viszont kevésbé, ami az előző napirendre való
visszautálás volt. Ez a TISZK nevezetű gyűjtőszerzemény, nem tudja minek nevezni, azért
van ilyen gondban, amit egy egyetem és néhány önkormányzatnak az összeállásából adódna,
ez biztos nagyon hasznos, de ennek elutasítása nem jelenti azt, hogy ezek az intézmények
nem tudnának bármilyen úton-módon pályázni egyéb helyekre, tehát nagyon sok sikert és
minden szerencsét kívánnak ezekhez a pályázatokhoz, és támogatják is az ilyen törekvéseket.
Pont ezt a konstrukciót, hogy Érd Önkormányzatától kezdve Szigetszentmiklósig, a
Magyarországi Németekig bezárólag nem tudják, hogy milyen kapcsolódási pont van azon
kívül, hogy mindenki a Corvinus Egyetem alatt akar egyesülni, de ez olyan konstrukció volt,
aminél nem értették a koncepcióját, hogy mit keres együtt Erzsébetváros, Érd és a
Magyarországi Németek. Biztos van valami összekötő kapocs, amit Ők nem értenek – meg
Szigetszentmiklós –, amit Ők nem tudnak, de ez nem derült ki számukra az előterjesztésből
világosan, ezért nem tudták támogatni. Egyébként minden pályázatot és indulást nagy erőkkel
és nagy lendülettel fognak Ők is segíteni és megszavazni.

Ripp Ágnes
Akkor szeretné megvilágítani még egyszer. Valóban tudnak az intézmények egyedül is
pályázni, a szakképzési hozzájárulásokat azonban a törvényi szabályozás megváltozása miatt
már csak TISZK-eken keresztül. És hogy miért ez a TISZK, azért mert ez az egyetlen olyan
TISZK van jelen pillanatban a fővárosban, ahová nem kell az iskolaépületet, mint vagyont
bevinni, hanem csak tagsággal vesznek részt, és így azok a cégek, amelyek eddig is
támogatták a két iskolát, most ismét tudták volna a szakképzési hozzájárulásukat közvetlenül
az intézményhez juttatni. Ez volt az oka.

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

Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Devosa Gábor
Két mondat még a TISZK-hez. Ez azt jelenti, hogy több millió forintot nem tud fogadni a
jövő évben ez a két iskola, illetve olyan pályázaton nem tudnak indulni, amelynek egyébként
a jövő hét lenne a beadási határideje. El tudtak volna indulni 500 millió forintos pályázat.
Rendkívül szomorú e tekintetben.

Gergely József
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 22 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás, 3 nem szavazott.

559/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Bóbita Óvoda -
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bóbita Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti
működési szabályzatát jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott szervezeti működési szabályzatot írja
alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő megküldéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Szervezeti- és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás, 2 nem szavazott.

560/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Brunszvik Teréz Óvoda -

.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Brunszvik Teréz Óvoda  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szervezeti működési szabályzatát jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott szervezeti működési szabályzatot írja
alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő megküldéséről jóváhagyja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Szervezeti- és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

561/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Csicsergő Óvoda  -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Csicsergő Óvoda  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szervezeti működési szabályzatát jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott szervezeti működési szabályzatot írja
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alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő megküldéséről jóváhagyja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Szervezeti- és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás, 3 nem szavazott.

562/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Dob Óvoda  -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Dob Óvoda  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti
működési szabályzatát jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott szervezeti működési szabályzatot írja
alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő megküldéséről jóváhagyja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Szervezeti- és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

563/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Kópévár Óvoda  -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kópévár Óvoda  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szervezeti működési szabályzatát jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott szervezeti működési szabályzatot írja
alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő megküldéséről jóváhagyja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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A Szervezeti- és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.

Prof. Dr. Hahn György képviselő úr bejelenti, hogy Ő is igennel szavazott.

A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

564/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Magonc Óvoda  -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magonc Óvoda  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szervezeti működési szabályzatát jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott szervezeti működési szabályzatot írja
alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő megküldéséről jóváhagyja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Szervezeti- és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás, 2 nem szavazott.

565/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Nefelejcs Óvoda  -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nefelejcs Óvoda  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szervezeti működési szabályzatát jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott szervezeti működési szabályzatot írja
alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő megküldéséről jóváhagyja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Szervezeti- és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.
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Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 8. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

566/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti működési szabályzatát
jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott szervezeti működési szabályzatot írja
alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő megküldéséről jóváhagyja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Szervezeti- és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 9. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

567/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Baross Gábor Általános Iskola  -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Baross Gábor Általános Iskola  módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szervezeti működési szabályzatát jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott szervezeti működési szabályzatot írja
alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő megküldéséről jóváhagyja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Szervezeti- és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 10. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

568/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola  -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti működési szabályzatát
jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott szervezeti működési szabályzatot írja
alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő megküldéséről jóváhagyja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Szervezeti- és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 11. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

569/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Janikovszky Éva Általános Iskola  és Gimnázium  -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Janikovszky Éva Általános Iskola  és Gimnázium módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szervezeti működési szabályzatát jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott szervezeti működési szabályzatot írja
alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő megküldéséről jóváhagyja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Szervezeti- és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 12. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

570/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Magyar – Angol Kéttannyelvű Általános Iskola  és Vendéglátó Szakiskola -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyar – Angol Kéttannyelvű Általános Iskola  és Vendéglátó
Szakiskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti működési
szabályzatát jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott szervezeti működési szabályzatot írja
alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő megküldéséről jóváhagyja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Szervezeti- és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 13. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

571/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
„Molnár Antal Zeneiskola” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a „Molnár Antal Zeneiskola” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti működési szabályzatát
jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott szervezeti működési szabályzatot írja
alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő megküldéséről jóváhagyja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Szervezeti- és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 14. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

572/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó  -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó  módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szervezeti működési szabályzatát jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott szervezeti működési szabályzatot írja
alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő megküldéséről jóváhagyja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Szervezeti- és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv 19. számú melléklete.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 15. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

573/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
„EPSZK” Erzsébetvárosi Pedagógiai – Szakmai Szolgáltató  -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az „EPSZK” Erzsébetvárosi Pedagógiai – Szakmai Szolgáltató
Intézmény  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti működési
szabályzatát jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott szervezeti működési szabályzatot írja
alá és gondoskodjon az érintett intézménybe történő megküldéséről jóváhagyja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Szervezeti- és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv 20. számú melléklete.

25. napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ, az Erzsébetvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltató Központ, az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat alapító
okiratainak módosítása
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Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Gergely József
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 alapító okirat
módosításokat. Jelzi a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy itt csak 3 határozati javaslatról kell
szavazni.

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

Prof. Dr. Hahn György
Csak egy kérdése lenne. Miért kell félévenként ezeket az alapító okirat módosításokat
tárgyalni. Ugyanez az egészségügynél, az oktatásnál, minden pillanatban visszahozzák ezeket.

Gergely József
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

574/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának

módosításáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. elfogadja az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ
előterjesztés szerint módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratát;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az előterjesztéshez
csatolt módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat aláírására;

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

Határidő: azonnal

3. felkéri a polgármestert, hogy az adatváltozás tényét és a már aláírt módosított
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és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár felé a
változás elfogadásától számított 8 napon belül küldje meg.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Alapító Okirat a jegyzőkönyv 21. számú melléklete.
Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 0 tartózkodás, 3 nem szavazott.

575/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ, alapító okiratának
módosításáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. elfogadja az Erzsébetvárosi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
előterjesztés szerint módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratát;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az előterjesztéshez
csatolt módosított és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
aláírására.

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

Határidő: azonnal

3. felkéri a polgármestert, hogy az adatváltozás tényét és már aláírt módosított és
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár felé a
változás elfogadásától számított 8 napon belül küldje meg.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Alapító Okirat a jegyzőkönyv 22. számú melléklete.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 0 tartózkodás, 3 nem szavazott.
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576/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. elfogadja az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat előterjesztés szerint
módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az előterjesztéshez
csatolt módosított és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat aláírására;

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

Határidő: azonnal

3. felkéri a polgármestert, hogy az adatváltozás tényét és már aláírt módosított és
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár felé a
változás elfogadásától számított 8 napon belül küldje meg.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Alapító Okirat a jegyzőkönyv 23. számú melléklete.

26. napirendi pont:
Használati és üzemeltetési szerződés a Csengery u. 25-ben lévő fogorvosi ellátás
biztosítására
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Gergely József
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.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Nem tudtak szavazni. Ismételten szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati
javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.

Kéri, hogy az tegye fel a kezét, aki igennel szavaz.

17 igen szavazat

Kéri, hogy az tegye fel a kezét, aki nemmel szavaz. Megállapítja, hogy nincs ilyen.

Kéri, hogy az tegye fel a kezét, aki tartózkodik.

2 tartózkodás

A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 2 tartózkodás.

577/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Használati és üzemeltetési szerződés a Csengery utca 25-ben lévő fogorvosi ellátás

biztosításáráról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a VII. kerületi fogászati alap- és
szakellátás biztosításához szükséges Csengery utca 25. szám alatti ingatlan V.
emeletén lévő helyiségek használatára és üzemeltetésére vonatkozó szerződést az
előterjesztésben foglaltak szerint öt év határozott időre kösse meg.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
5 perc szünetet rendel el.

S z ü n e t

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

27. napirendi pont:
Ellátási szerződés módosítása gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtandó fogyatékos
gyermek bölcsődei ellátására
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester
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Gergely József
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.

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

Becskei Kovács Barbara
Egyetlen egy kiegészítést szeretne kérni, pontosan erről szól egyébként az előterjesztés is,
hogy nem fogyatékos gyermekek, hanem fogyatékkal élők. Erre figyeljenek oda.

dr. Kecskés Gusztáv
Természetesen támogatják az előterjesztést, csak miután az előző rendszerhiba miatt már azt
sem jelezte alpolgármester úrnak, hogy bejelentkezett rendes meg rendkívüli hozzászólásra is,
ezért most mondja el, hogy az előző napirendi pontnál azért tartózkodott, és most sajnálja,
hogy pont a jegyző asszony helyett az aljegyző asszony van itt, mert úgy gondolja, hogy ez az
előterjesztés, ami annyit tartalmazott a Csengery utca 25-ben, hogy az előterjesztésben
foglaltak szerint 5 év határozott időre kösse meg, az teljesen pontatlan. Mert ugye a
meserészében – most így mondja – abban szerepel, hogy 65 m2-rel vagy 64 m2-rel
csökkentik, csak a határozati javaslatban nem szerepel, hogy egy kisebb területre vonatkozik.
De nem lett volna gond, ha mellé rakják mellékletként a szerződést magát, hiszen akkor a
szerződés melléklete az előterjesztésnek, és akkor komplett. De hát a felvezető részben foglalt
egyoldalnyi mesére vonatkozott most ezek szerint teljes mértékben, vagy pedig ide kellett
volna a határozati javaslatba beletenni. Ezt csak azért mondja, mert nagyon akkurátusan 3
oldal írtak az Ő három soros monitoring rendszerére észrevételként, amit most nem fog
elmondani, hogy miért nem helytálló, hanem inkább azt kérné, hogy a 32. napirendi pontot
(50 millió forint feletti értékű önkormányzati ingatlanok értékesítése esetén Nyomkövető
(Monitoring) rendszer felállítása) a következő testületi ülésen tárgyalják meg és visszavonja
az előterjesztést erről a testületi ülésről.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.

Koromzay Annamária képviselő asszony bejelenti, hogy Ő is igennel szavazott.

A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

578/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Ellátási szerződés módosításról a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtandó
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fogyatékos gyermek bölcsődei ellátására -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzattal 2005. december 16-án megkötött határozott idejű ellátási
szerződés módosításához hozzájárul az alábbiak szerint és felhatalmazza a
polgármestert a módosítás aláírására:
- a változó törvényi rendelkezések átvezetése,
- a fogyatékos gyermek megnevezés helyett a szerződésben a továbbiakban
sajátos nevelési igényű gyermek megfogalmazás kerüljön,

- az igénybevétel feltételeinek pontosítása.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

28. napirendi pont:
A Bp. Főv. VII. ker. Erzsébet krt. 26. szám alatt található, 282 nm alapterületű helyiség
pályázati úton történő bérbeadása
Előterjesztő: Fedrid Gábor Gazdasági Bizottság elnöke

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Fedrid Gábor
Múltkor is bent volt már a testület előtt, visszahozták. Van egy lehetőség az Erzsébet körút
páros oldalán, hogy eladhassák a volt könyvüzletet, aminek a nagyobb értéke –
megközelítőleg 100 millió forint – miatt pályáztatni kell. Ehhez kérik a testület engedélyét és
a hozzájárulását, hogy a pályázatot kiírhassák. A másik dolog, amit elmondana, hogy
tulajdonképpen azért állapította meg, azért javasolta a bizottság, hogy kevesebb legyen, 5%
legyen a használatbavételi díj, hogy a nagy összegű részre lehessen vevőt szerezni. Befogadja
Puskás Attila Sándor képviselő úr módosító indítványát, miszerint a forgalmi érték 20%-nak
megfelelően legyen a használati díj megállapítva.

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

Prof. Dr. Hahn György
Úgy emlékszik, hogy az első testület idején a főútvonalakon lévő üzlethelyiségek tiltó listán
voltak. Fel lett ez oldva azóta? A Faragó idejében ilyesmit nem adtak el. Ja, csak bérbe adják?
Az sem jobb.

Gergely József
Nyilvánvalóan bérbeadásról van szó, mert a bérbevételi díj ahhoz tartozik, nem eladáshoz.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett Puskás Attila Sándor képviselő úr részéről,
melyet az előterjesztő elfogadott.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség
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szükséges.

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

579/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Puskás Attila Sándor képviselő módosító indítványáról a Budapest Főváros VII.

kerület Erzsébet krt. 26. szám alatt található, 282 nm alapterületű helyiség pályázati
úton történő bérbeadásáról szóló előterjesztés határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Puskás Attila Sándor képviselő módosító indítványát a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébet krt. 26. szám alatt található, 282 nm
alapterületű helyiség pályázati úton történő bérbeadásáról szóló előterjesztés
határozati javaslatához az alábbiak szerint:
A határozati javaslat alábbi mondata módosul:
A bérleti jog ellenértéke a helyiség forgalmi értéke 20-%-ának megfelelő
19.800.00,-Ft+ÁFA

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, az elfogadott módosító
indítvánnyal együtt, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

580/2009. (XI.6.) számú határozat:
- A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébet krt. 26. szám alatt található, 282 nm
alapterületű helyiség pályázati úton történő bérbeadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budapest, VII. kerület Erzsébet körút 26. szám alatti
társasházban található 34365/0/A/41 hrsz -ú 282 m2-es üzlethelyiséget bérbeadás
útján hasznosítja.
A helyiség bérlőjének kiválasztására nyilvános pályázat alapján kerülhet sor.
A pályázat kiírásának tartalmaznia kell, hogy a helyiség a megjelölt funkciónak
megfelelően elvégzett felújítása a pályázat nyertesének feladata megtérítési igény
nélkül. A bérbeadás időtartama határozott idejű 5+5 év. A bérleti jog ellenértéke a
helyiség forgalmi értéke 20%-ának megfelelő 19.800.000,-Ft+ÁFA.
Pályázni a bérleti díj mértékére lehet. Minimális bérleti díj: 26.744,-Ft/nm/év +
ÁFA.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket a nyilvános pályázat kiírására és azt követően a beérkező
ajánlatoknak a Képviselő-testület részére történő előterjesztésére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2010. február 28.
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29. napirendi pont:
Önerő biztosítása a "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése"
(kódszám:KEOP-2009.7.1.1.1. és KEOP-2009-1.1.1) című pályázaton való részvételhez
Előterjesztő: Bán Imre Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Bán Imre
Nagyon rövid lenne. Legutóbb már egy pozitív döntést hozott ezen a pályázaton való
részvételről a Képviselő-testület, de pontosítani kellene az önerő vállalását ahhoz, hogy a
pályázat az első fordulón tovább tudjon jutni. Az előterjesztés határozati javaslata arról szól,
hogy nyilvánvalóan több évre vonatkozóan lenne szétosztva az önerő biztosítása, sőt az
elkövetkezendő időszakban még az sem kizárt, hogy az önerő tovább csökkenhet tekintettel
arra, hogy a legutóbbi pozitív képviselő-testületi döntés eredményeképpen egyre több kerület
érdeklődik a pályázat iránt, és elképzelhetőnek tartják, hogy több kerülettel együttesen is
tudnák magát a pályázatot megvalósítani. Erről már folynak a tárgyalások. Ennyivel szerette
volna kiegészíteni és kérné a támogatást.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 1 tartózkodás, 2 nem szavazott.

581/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Önerő biztosításáról a "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek

fejlesztése" (kódszám:KEOP-2009.7.1.1.1. és KEOP-2009-1.1.1) című pályázaton való
részvételhez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése” (kódszám: KEOP-2009-7.1.1.1. és KEOP-2009-1.1.1) pályázat
megvalósításához szükséges saját erőt, mindösszesen 176.000.000.-Ft-ot a 2010.
évi, 2011. évi, 2012. évi és 2013. évi költségvetésében a projekt megvalósításának
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ütemétől függően biztosítja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: folyamatos

30. napirendi pont:
Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
kezdeményezése a Fővárosi Közgyűlés felé a Thököly út VII. kerületi szakaszának
mielőbbi felújítása és a Verseny utca burkolatának felújítása tárgyában
Előterjesztő: Bán Imre képviselő

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Bán Imre
Az előterjesztés egy nagyon régóta megfogalmazott lakossági igényt próbál kielégíteni, ami
arra vonatkozik, hogy a 4-es metró építésével kapcsolatosan a Thököly útnak csak a XIV.
kerületi szakasza került felújításra, vagy részleges felújításra. Érdekes módon a VII. kerületi
szakaszt kihagyták, és ez rendkívül komoly problémákat okoz az ott élők számára, de akik
végigsétálnak a Thököly út VII. kerületi szakaszán, azok látják is, hogy az üzlethelyiségek is
panganak, gyakorlatilag egy kihalt környékről van szó. Nyilvánvalóan ezért kérni szeretnék a
Fővárostól, hogy a Thököly út felújítása a lehető leghamarabb történjen meg, és ne a 4-es
metrót működtető DBR kezelésében, hanem önálló fővárosi kezdeményezésként.
Hasonlóképpen közvetetten összefügg a 4-es metró építésével a Verseny utcai szakasz. A
Verseny utcai szakasz rendkívüli mértékben le lesz terhelve az elkövetkezendő időszakban,
macskaköves az útszakasz ugyan úgy, mint a Thököly út. Nagyon-nagyon szenvednek a lakók
egyébként az egyre nagyobb zajhatástól. Erre vonatkozóan azt szeretné – együttműködve a
Kerületfejlesztési Bizottsággal –, hogy lehetőleg még az idén valamit tegyenek ennek a
szakasznak a javítására. Egyébként valamennyi fővárosi képviselőnek el fog juttatni egy
levelet, amennyiben most pozitív döntést kap a Képviselő-testülettől, és eljuttatja hozzájuk
azon lakók aláírását is, akik a Thököly út felújítását kezdeményezték.

Gergely József
Legalább azt a gödröt temessék be sürgősen, amelyik a Verseny utca végén van, mármint a
Dózsa György útnál.

Megállapítja, hogy bizottsági vélemény nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Prof. Dr. Hahn György
Kérdése lenne, mert állítólag a 4-es metrónál a pénz csak a – vagy az sincs meg – a Keletiig
valósul meg. Azt is nem tudják mikor, 2012-ben vagy 2013-ban, attól függ, hogy meddig
tudnak számolni. Utána mi a helyzet? Ha felújítják a Thököly úti szakaszt, és mondjuk onnan
kezdve egy kéregvasút lesz, akkor ezt újra szétverik. Valamit azért tudniuk kellene. Nem baj,
hogyha felújítják, csak ne olyan legyen, amit utána szétvernek.

dr. Kispál Tibor
Az előbb azt mondta alpolgármester úr, mert nem mondhatott mást, hogy az előterjesztést
például a Kerületfejlesztési Bizottság nem tárgyalta. Nem tudta tárgyalni, mert akkor még a
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tagokhoz ez az előterjesztés nem jutott el. Ám de mint az előterjesztésben egyébként
olvasható, az október 19-i ülésén a Bizottság egyhangúan támogatta Bán Imre képviselő úr
előterjesztését a Bizottsághoz.

dr. Kecskés Gusztáv
Csak azt kérdezné az előterjesztőtől, hogy gondolja, hogy még a 2009-es évben felújítják a
Verseny utca burkolatát? Tudja, hogy november 6-a van, és holnap november 7-e, ami jeles
ünnep volt valamikor valakinek, de most már december 24-ig, ami szintén egy jeles ünnep
kezdete, addig nem olyan sok idő van. 40 nap alatt hogy fogják felújítani a Verseny utcát?
Csak a szakmai komolyságát szeretné tesztelni. 2010? Rendben, kijavította.

dr. Bolesza Emőke
Ez a kérés teljesen hipotetikus, mert a Fővárosi Közgyűlés tagjai a parkolási rendelet
módosítására vonatkozó kérelmet is elutasította, nem foglalkozott vele. Ilyen értelmű
előterjesztés Ő is tudna készíteni és nem is kellene a Fővároshoz fordulni, elég volna
képviselő társaihoz fordulni a Kürt utca, Csányi utca felújítását, vagy a Dob utca felújítását
említhetné.

Gergely József
A Fővárosi Közgyűlés nem utasította el a parkolási rendelet módosítására vonatkozó
kérésüket, csak még nem tűzték napirendre.

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

Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Bán Imre
Prof. Dr. Hahn György képviselő úrnak szeretné elmondani, hogy a Fővárosi Közgyűlés már
tavaly döntött, hogy mélyfúrással fogják a Keleti környékét csinálni, tehát nem felszíni bontás
lesz. Ez az első tétel. A második, amit dr. Bolesza Emőket képviselő asszony felvetett.
Félreértés ne essék, itt arról van szó, hogy a Thököly út felújítására vonatkozólag el van
különítve a költségvetési keret, csak ezt a Főváros nem saját hatáskörben csinálja meg, hanem
a DBR Metró kivitelezésében. Azt kérnék, hogy ezt az összeget a Főváros a saját
hatáskörében használja fel a Thököly út felújítására és ne kelljen várni, amíg a 4-es metró
odaér.

Gergely József
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

582/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

kezdeményezése a Fővárosi Közgyűlés felé a Thököly út VII. kerületi szakaszának
mielőbbi felújításáról -
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete kezdeményezi a Fővárosi Közgyűlés frakcióinál, hogy a Közgyűlés a
lehető legrövidebb időn belül tűzze napirendre a Thököly út VII. kerületi (Dózsa
György út-Hernád utca közötti) szakaszának mielőbbi felújítását oly módon, hogy
a beruházás a Főváros jövő évi költségvetésében önállóan, a 2010. évi
útfelújítások sorában legyen megtervezve.

A Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a Fővárosi Közgyűlés tagjait, hogy az
előterjesztés napirendre tűzését, valamint annak elfogadását támogató
szavazatukkal segítsék elő.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

583/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

kezdeményezése a Verseny utca burkolatának felújításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a Fővárosi Önkormányzatot, hogy a jelenleg terelőútként
üzemelő Verseny utca burkolatát lehetőleg még 2009. évben újítsa fel.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről a Fővárosi
Önkormányzatot értesítse.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

31. napirendi pont:
A Szenes Hanna Parkban elhelyezésre kerülő "Gondolatok Köve" kőtömb tér-
kompozíció feliratának jóváhagyása
Előterjesztő: Kispál Tibor képviselő

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

dr. Kispál Tibor
Majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt nyújtotta be ezt az előterjesztési javaslatot,
pontosabban szólva azt, hogy Erzsébetváros valamilyen nevesebb emberről elnevezett
közterületein helyezzenek el egy olyan „gondolatok kövét”, amelyen a névadó neve, illetve a
születési és halálozási dátuma mellett egy olyan gondolat is szerepeljen, amely a jövő számára
valamilyen üzenetet rejt. Nagyon örül annak, hogy ha nem is gyorsvonati sebességgel, de
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eljutottak a mai napig, amikor is a Szenes Hanna emlékére a Szenes Hanna parkban egy
„gondolatok kövének” elhelyezéséről fognak tudni most dönteni. Kéri a képviselő társait,
hogy támogassák ezt az előterjesztést, már csak azért is, hogy ha egy pici késtek is időben, de
Szenes Hannával kapcsolatban éppen holnap fognak emlékezni halálának most ár immáron 65
éves dátumára.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 0 tartózkodás, 4 nem szavazott.

584/2009. (XI.6.) számú határozat:
- A Szenes Hanna Parkban elhelyezésre kerülő "Gondolatok Köve" kőtömb tér-

kompozíció feliratának jóváhagyásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete hogy a Szenes Hanna Parkban elhelyezésre kerülő „Gondolatok Köve”
kőtömb tér-kompozíció feliratát az alábbi szövegezéssel hagyja jóvá.

„Meghalni.. ifjan… Nem. Nem akartam.
Szerettem a dalt, és a fényt,

A melengető napot, két csillogó szempárt.
Háborút, romlást, nem akartam én,

Nem, nem akartam.”
(Szenes Hanna
1921-1944)

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

32. napirendi pont:
50 millió forint feletti értékű önkormányzati ingatlanok értékesítése esetén Nyomkövető
(Monitoring) rendszer felállítása
Előterjesztő: Kecskés Gusztáv frakcióvezető

Gergely József
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Megadja a szót az előterjesztőnek.

dr. Kecskés Gusztáv
A 22. napirendi pont tárgyalásánál jelezte, hogy a napirendi pontot, mint előterjesztő
visszavonja, kéri, hogy a következő testületi ülésen tárgyalják meg a Testület.

33. napirendi pont:
H1N1 védőoltás biztosítása a polgármesteri hivatal ügyfélfogadást végző szervezeti
egységeiben dolgozók számára
Előterjesztő: Függetlenek Erzsébetvárosért Frakció

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Molnár István
Nagyon röviden. A Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységeinek dolgozói Okmány
Iroda, Ügyfélszolgálati Csoport, Adó Csoport ugye naponta tucatnyi, vagy több száz kerületi
lakóval találkoznak, ezért szeretnék biztosítani számukra, hogy amennyiben igénybe
szeretnék venni, akkor az Önkormányzat biztosítsa számukra ezt a vakcinát.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

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

Solymári Gabriella
Az előterjesztéssel maximálisan egyetért, viszont módosító indítványt mégis nyújtott be
hozzá, hiszen az Önkormányzat már a tavalyi évben meghirdette „Partnerség az egészségben”
programját, ahol nem csak a kerület lakosainak kíván segítséget nyújtani az egészség
megőrzésben és a prevencióban, hanem az Önkormányzat dolgozóinak is, így a szezonális
influenza elleni oltás már a tavalyi évben elérhető volt az Önkormányzati dolgozók számára.
Így szeretné, ha ez az előterjesztés most kiegészülne a H1N1 védőoltás mellett a szezonális
influenza elleni védőoltás elérhetőségével is.

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

Az előterjesztéshez két módosító indítvány érkezett. Az egyik módosító indítványt Solymári
Gabriella képviselő asszony nyújtotta be. Kérdezi az előterjesztőt, hogy Solymári Gabriella
módosító indítványát elfogadta-e.

Molnár István
Igen.

Gergely József
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Szavazásra teszi fel Solymári Gabriella képviselő asszony által tett módosító indítványt,
melyet az előterjesztő elfogadott, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.

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

585/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Solymári Gabriella módosító indítványáról a H1N1 védőoltás biztosításáról a
polgármesteri hivatal ügyfélfogadást végző szervezeti egységeiben dolgozók számára
szóló előterjesztés határozati javaslatához-

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott - Solymári Gabriella
módosító indítványát a H1N1 védőoltás biztosításáról a polgármesteri hivatal
ügyfélfogadást végző szervezeti egységeiben dolgozók számára szóló
előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak szerint:

Az eredetileg beterjesztett határozati javaslat az módosul:

Határozati javaslat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy
1. biztosítja a lehetőséget a Polgármesteri Hivatal azon dolgozói – Okmányiroda,

Ügyfélszolgálati Iroda, Adócsoport, Szociális Iroda valamint az Ügyviteli

Csoport kézbesítői – részére, akik ügyfélforgalmuk miatt fokozottan

veszélyeztetettek a fertőzésekkel szemben, hogy térítésmentesen igénybe

vehessék a H1N1 és a szezonális influenza elleni védőoltást;

2. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a védőoltás költségének forrásának

biztosításáról a 2009. évi költségvetésben.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő:azonnal

Gergely József
A másik módosító indítványt dr. Kecskés Gusztáv képviselő úr nyújtotta be, melyet az
előterjesztő nem fogadott el.

Kérdezi, az indítványt tevőt, hogy kíván-e indokolni.

dr. Kecskés Gusztáv
Visszavonja módosító indítványát.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, az elfogadott módosító
indítvánnyal együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.

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

586/2009. (XI.6.) számú határozat:
- A H1N1 védőoltás biztosításáról a polgármesteri hivatal ügyfélfogadást végző
szervezeti egységeiben dolgozók számára -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. biztosítja a lehetőséget a Polgármesteri Hivatal azon dolgozói – Okmányiroda,

Ügyfélszolgálati Iroda, Adócsoport, Szociális Iroda valamint az Ügyviteli

Csoport kézbesítői – részére, akik ügyfélforgalmuk miatt fokozottan

veszélyeztetettek a fertőzésekkel szemben, hogy térítésmentesen igénybe

vehessék a H1N1 és a szezonális influenza elleni védőoltást;

2. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a védőoltás költségének forrásának

biztosításáról a 2009. évi költségvetésben.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

34. napirendi pont:
Gazdasági társaságokban a Felügyelő bizottsági tagok létszámának csökkentéséről
Előterjesztő: FIDESZ Frakció

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Vattamány Zsolt
„Köszönöm Alpolgármester Úr! Közel egy évet vártunk rá, hogy ez a javaslatunk ide kerüljön
a testület elé. Nagyon egyszerű a dolog. Körülbelül 1 évvel ezelőtt a FIDESZ benyújtotta a
Parlamentnek is azon javaslatait, hogy a felügyelő bizottságok és a gazdasági társaságokban,
tehát hogy 3 főben kívánja meghatározni a gazdasági társaságban levő felügyelő
bizottságoknak a létszámát maximálva. Ezt a törvény megengedi, ez a minimum. Mi azt
kérjük, hogy ez maximálva legyen 3 főben. Erre irányul a javaslatunk. Köszönöm!”

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

Prof. Dr. Hahn György
Van egy módosító javaslata, mégpedig az, hogy az előterjesztés arról szól, hogy a gazdasági
társaságban felügyelő tagok létszámát minimális 3 főre kell csökkenteni. Gondolja, hogy ez
olyan költségcsökkenéssel jár, ami mind a kerületben, mint országosan elősegíti 1 millió új



109

munkahely teremtését, és ezt a körülményt, gondolja, a csökkentéssel érintettekkel tudatni
kell. Úgyhogy az a javaslata, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gazdasági társaságok vezetői tudassák a
kirúgottakkal, a Felügyelő Bizottsági tagokkal, hogy a létszámcsökkentés oka az a
megalapozott szándék, hogy Magyarországon 1 millió új munkahely létesüljön.

Gergely József
Ha a javaslatot tevő nem veszi komolyan a módosító indítványát, akkor mit csináljanak Ők?

Solymári Gabriella
Javasolja képviselő társainak, hogy hozzanak létre egy stand up comedy show-t a Közösségi
Házban Prof. Dr. Hahn György képviselő társuknak, és akkor előadhatja mókás történéseit.
Azt gondolja, hogy ennek nincs helye a testületi ülésen.

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

Az előterjesztéshez két módosító indítvány érkezett. Az egyik módosító indítványt az MSZP
Frakció nyújtotta be. Kérdezi az előterjesztőt, hogy az MSZP Frakció módosító indítványát
elfogadta-e.

Vattamány Zsolt
Ez a módosító javaslat, ahogy olvasta, arról szól, hogy csökkenteni kívánják, de nem
határozza meg a létszámot, ezért nem tudja elfogadni. A 3 főben tennék a javaslatot, ezért
nem tudja elfogadni, hogy csökkentsék, hiszen az lehetne 6 fő vagy 5 fő, és az számukra már
nem elfogadható. Tehát csak a 3 főben gondolkodnak, ezért nem tudja elfogadni.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az MSZP Frakció módosító indítványát, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 12 igen 0 nem 7 tartózkodás, 2 nem szavazott.

587/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Az MSZP frakció módosító indítványáról a Gazdasági társaságokban a Felügyelő

bizottsági tagok létszámának csökkentéséről szóló előterjesztés határozati
javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – előterjesztő által sem elfogadott - az MSZP frakció
módosító indítványát a Gazdasági társaságokban a Felügyelő bizottsági tagok
létszámának csökkentéséről szóló előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak
szerint:

Határozati javaslat

Erzsébetváros Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1. a tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelő-bizottságainak létszámát

csökkenteni kívánja.
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2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett gazdasági társaságok esetében
a Képviselő-testület következő ülésére terjesszen elő javaslatot a
létszámcsökkentésre és az azokkal összefüggő személyi döntésekre.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő:azonnal

Gergely József
A másik módosító indítványt Prof. Dr. Hahn György képviselő úr nyújtotta be. Kérdezi az
előterjesztőt, hogy Prof. Dr. Hahn György képviselő úr módosító indítványát elfogadta-e.

Vattamány Zsolt
Nem fogadta el.

Gergely József
Szavazásra teszi fel Prof. Dr. Hahn György képviselő úr módosító indítványát, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 7 igen 12 nem 0 tartózkodás, 2 nem szavazott.

588/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Dr. Prof. Hahn György módosító indítványáról a Gazdasági társaságokban a

Felügyelő bizottsági tagok létszámának csökkentéséről szóló előterjesztés határozati
javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – előterjesztő által sem elfogadott – Dr. Prof. Hahn
György módosító indítványát a Gazdasági társaságokban a Felügyelő bizottsági
tagok létszámának csökkentéséről szóló előterjesztés határozati javaslatához az
alábbiak szerint:

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a gazdasági társaságok vezetői tudassák az elbocsájtott Felügyelő
Bizottsági tagokkal, hogy a létszámcsökkentés oka az a megalapozott szándék,
hogy Magyarországon 1 millió új munkahely létesüljön.

Felelős: a gazdasági társaságok vezetői
Határidő: a létszámcsökkentés időpontja (gondolom 2010. január 1.)

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 12 igen 1 nem 5 tartózkodás, 3 nem szavazott.

589/2009. (XI.6.) számú határozat:
- Gazdasági társaságokban a Felügyelő bizottsági tagok létszámának csökkentéséről -
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el a Gazdasági társaságokban a Felügyelő bizottsági tagok
létszámának csökkentéséről szóló előterjesztés határozati javaslatát az alábbiak
szerint:
„Erzsébetváros Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a tulajdonában
lévő gazdasági társaságok felügyelő-bizottságainak létszámát a törvényben
meghatározott minimum szerint, három főben kívánja meghatározni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett gazdasági társaságok esetében a
Képviselő-testület következő ülésére terjesszen elő javaslatot a
létszámcsökkentésre és az azokkal összefüggő személyi döntésekre.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal”

Gergely József
Megállapítja, hogy a mai ülés nyilvános részének a végéhez értek. A nézőktől és a
vendégektől elköszön, kéri, hogy a televízió munkatársai és a vendégek hagyják el a termet.

A Képviselő-testület nyilvános ülését 13 óra 20 perckor lezárja.
A Képviselő-testület szünet nélkül zárt ülés keretében folytatja a munkáját.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:

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

36.) A Függetlenek Erzsébetvárosért Frakció javaslata bizottsági tagcserékre
Előterjesztő: Csontos József frakcióvezető

37.) Tag jelölése az AKÁCFA UDVAR Kft. Felügyelő Bizottságába
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

38.) A Bp. Főv. VII. ker. Kazinczy u. 34. I. emelet 1. szám alatt található lakás birtokba
adásával kapcsolatos kötbér elengedése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

39.) A Garay Üzletközpontban felépített piac-beruházás záró elszámolása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

40.) Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény magasabb vezetői pályázatainak elbírálása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

41.) Javaslat a 2009. évi " Erzsébetváros Díszpolgára" cím, a "Pro Urbe Erzsébetváros"
díj és az "Erzsébetváros Sportjáért" díj adományozására
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

42.) Helyi támogatás ügye
Előterjesztő: Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 590-től – 628-ig

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


