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Iktatószám: KI/68952-10/2010/XV.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. november 5-én 8 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

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

Jelen vannak: Vattamány Zsolt polgármester
Bartusné Benedek Barbara, Benedek Zsolt, Gergely József, Juhász Gábor, Kismarty Anna, dr.
Kispál Tibor, Megyesi Mózes, Moldován László, Nagy Marianna, Ripka András, Stummer János,
Szikszai Zsolt, Tímár László, Wencz Miklós képviselők

Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Farkas Ferenc, Fitosné Z. Zsuzsanna, Holló Mária, Hollósi
Géza, Lantos Péter, Németh Márta helyett Bakos Marianna, dr. Papp Éva Zsuzsanna, dr. Saáry
Tibor, Schindler Gábor, Simonné Müller Katalin, dr. Szász Eleonóra irodavezetők

Távol maradt: Molnár István, Puskás Attila Sándor képviselők

Az ülést vezette: Vattamány Zsolt polgármester és Szikszai Zsolt alpolgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia és Mogyorósi-Filep Szilvia

Vattamány Zsolt
Köszönti a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, vendégeiket és mindenkit, aki az
Erzsébetvárosi Televízión keresztül kíséri figyelemmel munkájukat.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 5-i rendkívüli ülését
megnyitja. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy jelen van 15 fő, az ülés
határozatképes.

A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatát a mai ülés napirendjére. Kéri
a tisztelt Képviselőket, hogy szavazzák meg napirendi javaslatát.

Szavazásra teszi fel a meghívó szerint kiküldött eredeti napirendi pontokat, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

538/2010. (XI.5.) számú határozat:
- Napirendi pontok elfogadásáról -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

1.)Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének ...../2010. (.......) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

2.)Az ERVA Zrt. alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

3.) Együttműködési megállapodás kötése az Együtt Európáért Alapítvánnyal a Közép-
Magyarországi Operatív Program, "A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó
viselkedési mintákat ösztönző kampányok" című (kódszám: KMOP-2010-3.3.4/A)
pályázati felhívásra pályázat benyújtása és sikeres pályázat esetén a pályázatban
foglalt, a Közép-Magyarországi Régióban létrejövő program együttműködésben
történő megvalósítása tárgyában
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Vattamány Zsolt
A napirendi pontok elfogadását követően áttérnek azok tárgyalására. Mivel az első napirendi pont
előterjesztője saját maga, így átadja az ülés vezetési jogát Szikszai Zsolt alpolgármester úrnak.

Szikszai Zsolt
Köszönti a jelenlévő képviselő társait, és akik figyelemmel kísérik munkájukat a teremben,
illetve a televízión keresztül.

1. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2010. (.......) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2000. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Vattamány Zsolt
Csak röviden: ez a múltkori testületi határozatnak a technikai jóváhagyása, semmi újdonság nincs
benne.
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Szikszai Zsolt
Megállapítja, hogy bizottsági vélemény nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

dr. Kispál Tibor
„Köszönöm szépen a szót Alpolgármester úr. Újra napirenden van az SZMSZ-nek a
megtárgyalása. Az elmúlt testületi ülésen is foglalkoztunk az SZMSZ-el, és azóta olvastam is a
honlapon az erről a testületi ülésről szóló jegyzőkönyvet. És bár a múltkori testületi ülésen kicsit
zavaros körülmények között született döntés Kismarty Lórándné kinevezéséről kérdezem én, hogy
a mai alkalommal az SZMSZ újratárgyalásánál, illetve ugye itt egy módosító technikai dolognak
az előterjesztéséről van szó, viszont itt két határozat is született az elmúlt ülésen ezzel a személyi
kérdéssel kapcsolatban, mind a két határozatnak az eredménye ugyanaz, tulajdonképpen akkor
most melyik az igazi? Egyféle döntésről jelen pillanatban két határozattal rendelkezünk, nem
kellene ezt helyrerakni? Köszönöm szépen.”

Gergely József
„Köszönöm a szót Alpolgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület! Az Erzsébetvárosi Televízió az
az Önkormányzatnak a gazdasági társasága, és mint a tulajdonosokat szeretném Önöket
tájékoztatni, a múlt csütörtökön ugye döntöttünk arról, hogy a főszerkesztőt és helyettesének a
felmondásával a Képviselő-testület egyetért, a mai napig erről az érintettek nem kaptak még
tájékoztatást. Ehhez képest megjelent ott egy új főszerkesztő is. Nem tudom, hogy Önök szokták-e
nézni az Erzsébetvárosi Televízió műsorát, korábban, amikor 30%-os nézettséget ért el – ugye ez
a múlt hét végéig értendő – Erzsébetváros életéről tudósított, arról, hogy mi történik itt a
városban, hogy mi van a civil életben, mi van a vallási életben, mi van a kulturális életben, mi
történik a Klauzál téren, mi történik az Önkormányzatban. Ezen a héten olyan műsorok mentek,
amiknek az égadta világon semmi közük nincs Erzsébetvároshoz. Én úgy gondolom, hogy az
Erzsébetvárosi Televíziót azért alapította az Önkormányzat, hogy Erzsébetvárosért és
erzsébetvárosiaknak a városról tudósítson. Úgyhogy, igaz ugyan, hogy a politika nem akar
beleszólni a főszerkesztésbe, ez nagyon helyes dolog, de az, hogy a főszerkesztő az alapcéloknak
megfelelően vezesse a televíziót, az gondolom, elvárható. Köszönöm szépen.”

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

Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Vattamány Zsolt
„Bár nem minden hozzászólás, vagy nem minden kérdés volt szorosan összefüggésben a
napirenddel. Gergely József képviselő úrnak a felvetésére azt válaszolnám, hogy én aláírtam
ezeket a határozatokat, amiket a múltkor hoztunk. Ezeket gondolom, az Erzsébetvárosi
Televíziónak a vezetője megkapta, innentől kezdve rajtam számon kérni ezeket nem tudom, hogy
van-e értelme. A politikai irányítása a televíziónak az szerintem azzal, hogy nem a testület nevezi
ki a főszerkesztőt, ezzel gyakorlatilag megszűnt. Az, hogy ilyen műsorstruktúrát kíván az
Erzsébetvárosi Televízió a jövőben alkalmazni, ebbe én személy szerint nem kívánok beleszólni.
Ezt a múltkor is elmondtam, lehet, hogy ez eddig divat volt, a jövőben nem lesz divat, hogy a
politika megmondja majd, hogy milyen műsorok legyenek az Erzsébetvárosi Televízióban.
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a műsorstruktúra színvonalában nem éri el a
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kívánt színvonalat, akkor majd nyilván dönteni fog. Azonban addig nem kívánok abba beleszólni,
hogy milyen műsor van, és kik szerepelnek benne. Kispál Tibornak a felvetésére azt válaszolná,
hogy a múltkor ugye két szavazás volt, az egyik a módosítókkal együtt lett elfogadva a nyílt
ülésen, a másik pedig a zárt ülésen lett elfogadva. Köszönöm.”
Szikszai Zsolt
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez az előterjesztő módosító indítványt nyújtott be, mely az
537/2010. (X.28.) számú képviselő-testületi határozat módosítására vonatkozik.

Szavazásra teszi fel az előterjesztő által tett módosító indítványt, mely az 537/2010. (X.28.)
számú képviselő-testületi határozat módosítására vonatkozik, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő.
A szavazás eredménye 12 igen 0 nem 3 tartózkodás, 0 nem szavazott.

539/2010. (XI.5.) számú határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az előterjesztő által tett módosító indítványt a jegyzői álláshelyre történő
pályázat kiírásáról szóló 537/2010. (X.28.) számú határozatában elfogadott felhívás
szövegének módosításához az alábbiak szerint:

Vattamány Zsolt I.
„A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 20.
Elbírálás módja és határideje: A kinevezési jogkor gyakorlójának döntése alapján
létrehozott előkészítő bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a pályázat
benyújtásának határidejét követő első Képviselő-testületi ülésen.
Az állás betölthető: a pályázat elbírálásának napjától.
A pályázati kiírás fenti módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

Szikszai Zsolt
Szavazásra teszi fel a módosító indítvány szerint elfogadott határozati javaslatot, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő.
A szavazás eredménye 12 igen 0 nem 3 tartózkodás, 0 nem szavazott.

540/2010. (XI.5.) számú határozat:
- Jegyzői pályázat kiírásának módosításáról -
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
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a 537/2010. (X.28.) sz. határozatával elfogadott, jegyzői álláshelyre vonatkozó,
pályázati kiírás szövegét az alábbiak szerint módosítja:

„A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 20.

Elbírálás módja és határideje: A kinevezési jogkor gyakorlójának döntése alapján
létrehozott előkészítő bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a pályázat
benyújtásának határidejét követő első Képviselő-testületi ülésen.

Az állás betölthető: a pályázat elbírálásának napjától.”

A pályázati kiírás fenti módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Szikszai Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott rendelet-tervezetet, felhívja a figyelmet, hogy
a rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő.
A szavazás eredménye 12 igen 0 nem 3 tartózkodás, 0 nem szavazott.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010.
(XI.5.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2000.
(V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás, 0 nem szavazott)

A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

Szikszai Zsolt
Következik a második napirendi pont, melynek előterjesztője saját maga, ezért az ülés vezetését
visszaadja Vattamány Zsolt polgármester úrnak.

Vattamány Zsolt
Köszöni a szót, következik:

2. napirendi pont:

Az ERVA Zrt. alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Szikszai Zsolt
A benyújtott előterjesztést visszavonja.
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Vattamány Zsolt
Következik a mai ülés utolsó napirendi pontja:

3. napirendi pont:
Együttműködési megállapodás kötése az Együtt Európáért Alapítvánnyal a Közép-
Magyarországi Operatív Program, "A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó
viselkedési mintákat ösztönző kampányok" című (kódszám: KMOP-2010-3.3.4/A)
pályázati felhívásra pályázat benyújtása és sikeres pályázat esetén a pályázatban foglalt, a
Közép-Magyarországi Régióban létrejövő program együttműködésben történő
megvalósítása tárgyában
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Juhász Gábor
Mint az előterjesztésben is látták az Együtt Európáért Alapítvány igen széles civil mozgalom,
társadalmi réteget jelenít meg. Mindenképpen támogatandónak véli a pályázatot, főleg azért, mert
semmilyen anyagi terhet nem ró az Önkormányzatra. Az önrészt a pályázatnál ők felvállalják,
csak a szakmai munkát, és médiában, sajtóban való megjelenési felületet kérnek cserébe. Kéri a
tisztelt Képviselő-testületet, támogassa ezt az indítványt.

Vattamány Zsolt
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Benedek Zsolt
A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság megtárgyalta, tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

Vattamány Zsolt
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

dr. Kispál Tibor
Támogatandónak tartja ezt a pályázatot, már csak azért is, mert úgy tűnik, hogy a korábbi
ciklusokban létrehozott Európai Integrációs és Informatikai Csoport sikerrel dolgozik. Csak azok
számára szeretné elmondani, akik nem voltak itt és nem tudhatják, hogy több, mint 1,5 milliárd
forintnyi uniós és egyéb pályázati pénzt pályázott össze ennek a csoportnak a segítségével az
Önkormányzat. Ezt a dicsőséglistát, reményeik szerint, majd csak növelni fogják. Kérdése
mindazonáltal a következő: néhány nap van ugye a beadási határidőig, nem ismeri a tartalmát,
ezért csak reményét fejezi ki, hogy a pályázat céljaként megnevezett kerékpározás, gyaloglás,
szelektív hulladékgyűjtés, csapvízfogyasztás népszerűsítésébe ugye bevonják a kerület oktatási
intézményeit is. Hiszen a környezetszemlélet változáshoz, az életmódváltozáshoz már érett
emberek esetében igen nehéz, ezt látják a társadalom szintjén is, azonban az iskolákban
folytatandó nevelési munka erre bőven ad lehetősége, hogy legalább az utódaik valóban ezt a
szemléletváltozást magukévá tudják tenni. Már csak azért is, hiszen korábban elkezdték a
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kerületben a szelektív hulladékgyűjtést, ehhez nagy szemléletváltozás nem kellett, hiszen a
társasházak nagy része – 500-600 társasház – már csatlakozott, ugyanakkor kaptak az iskolák
palackzsugorítót például, ami viszont szintén a szemléletváltozást segíti, és a kerületben elsőként
a fővárosban létrehoztak több, mint félszáz bicikliparkolót, ezzel is elősegítve a kerékpáros
közlekedést.

Vattamány Zsolt
Köszöni képviselő úrnak a méltató hozzászólását. Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a
napirendi pont felett lezárja a vitát.

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 0 tartózkodás, 0 nem szavazott.

541/2010. (XI.5.) számú határozat:
- Együtt működési megállapodás az Együtt Európáért Alapítvánnyal -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
együttműködési megállapodást köt - az előterjesztésben foglaltak szerint- az Együtt
Európáért Alapítvánnyal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett, a
Közép-Magyarországi Operatív Program, „A fenntartható életmódot és ehhez
kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok” című (kódszám: KMOP-2010-
3.3.4/A) pályázati felhívásra pályázat benyújtása és sikeres pályázat esetén a
pályázatban foglalt, Közép-Magyarországi Régióban létrejövő program
együttműködésben történő megvalósítása tárgyában.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt
Megállapítja, hogy a mai ülés végére értek. Köszöni képviselőtársai munkáját, az ülést 8 óra 22
perckor bezárja.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Vattamány Zsolt
címzetes főjegyző polgármester


