
Iktatószám: KI/817/2011/XV.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. december 22-én
10 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, Juhász Gábor, Szikszai Zsolt alpolgármesterek
Bartusné Benedek Barbara, Benedek Zsolt, Gergely József, Kismarty Anna, Dr. Kispál Tibor,
Megyesi Mózes, Moldován László, Molnár István, Nagy Marianna, Puskás Attila Sándor, Ripka
András, Stummer János, Tímár László, Wencz Miklós képviselők

Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsanna, Gábor Farkas, Hangyál Imre, Hollósi
Géza, Lantos Péter, Németh Márta, Schindler Gábor, dr. Szász Eleonóra, dr. Villányi Tibor
irodavezetők

Távol maradt: Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester

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. december 22-i rendkívüli ülését
megnyitja. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy jelen van 17 fő, az ülés
határozatképes.

A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatát a mai ülés napirendjére.
Megállapítja, hogy a napirendi pontokhoz két módosító indítvány érkezett, melyek közül az
egyiket Szikszai Zsolt alpolgármester úr nyújtotta be, a másikat pedig Gergely József és dr.
Kispál Tibor képviselő urak. Előterjesztőként mindkét módosító indítványt elfogadja.

Szavazásra teszi fel az előterjesztő által elfogadott módosító indítványokat, melyek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 0 tartózkodás, 0 nem szavazott.
694/2010. (XII.22.) számú határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról az ülés napirendjéhez -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja –
az előterjesztő által is elfogadott – a napirendhez benyújtott módosító indítványokat az alábbiak
szerint:
Szikszai Zsolt
„Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a 2010. december 22-i ülésre általam előterjesztett 6. számú, „az Erzsébetvárosi
Televíziós Nonprofit Kft. átalakítása” tárgyú előterjesztést a Képviselő-testület zárt ülésen
tárgyalja, mivel személyi ügyi kérdésekről kíván dönteni a testület.”
Gergely József és Dr. Kispál Tibor
„Tisztelt Képviselő-testület!
Kérjük, hogy a 7. napirendi pontot
„Az elismerések adományozásával kapcsolatos előkészítő ad-hoc bizottság tagjainak
megválasztása”
nyilvános ülés keretén belül tárgyalja meg a Képviselő-testület!
Indoklás: Korábban polgármester úr azt ígérte, hogy személyi ügyeket indokolatlanul nem
tárgyal a Képviselő-testület zárt ülés keretében.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

Vattamány Zsolt
Szavazásra teszi fel a meghívóval együtt kiküldött napirendi javaslatot az elfogadott
módosításokkal együtt, a napirendi javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 2 tartózkodás, 0 nem szavazott.

695/2010. (XII.22.) számú határozat:
- Napirend elfogadásáról -
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott)
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

…/2010. (…….) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 12/1996. (IV.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

2.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2011. évi költségvetési
koncepciója
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

3.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
I-III. negyedéves végrehajtása
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Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
4.) A Képviselő-testület 294/2010. (VI.11.) számú határozatának visszavonása

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
5.) Budapest VII. kerület Dohány u. 32. és 34. szám alatti ingatlan pályázat útján történő

bérbeadása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

6.) Az elismerések adományozásával kapcsolatos előkészítő ad-hoc bizottság tagjainak
megválasztása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Zárt ülés keretében:
7.) Az Erzsébetvárosi Televíziós Nonprofit Kft. átalakítása

Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

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

1. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2010. (…….) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 12/1996. (IV.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Szikszai Zsolt
Üdvözöl mindenkit a teremben, illetve a televízió nézőit. Megadja a szót az előterjesztőnek
szóbeli kiegészítésre.

Vattamány Zsolt
Erzsébetváros Önkormányzat illetékességi területén az építményadó mértéke 2009. január 1-től
változatlanul 1165 forint/m2. Figyelemmel a pénzügyi-gazdasági válság miatt a gazdasági
társaságok, magánszemélyek egyre nehezebb helyzetére a Képviselő-testület 2011. naptári évben
nem kívánja megterhelni a kerületben működő vállalkozásokat, ezért nem él a törvény adta
lehetőségekkel, s az építményadó mértékét 2011. évben nem emeli. Az Önkormányzat ezzel a
gesztussal jelentős többletbevételről mond le. Azonban ezzel a gesztussal 2012. évben már nem
fog tudni élni az Önkormányzat, ezekről a bevételekről már fog tudni lemondani. Indokolt, hogy
a jelenlegi mértéket 2012-től megemeljék, és az előterjesztésben erre tesz javaslatot. Kéri a
tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassák az előterjesztést.

Szikszai Zsolt
Megállapítja, hogy az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, a napirend felett a vitát
megnyitja.

Puskás Attila Sándor
Azzal a részével mélységesen egyetért, hogy 2011-es évben megpróbálnak nem építményadót
emelni, viszont egy kezdeményezés, ami a III. kerületben megszületett, arra érdemes esetleg
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odafigyelni és kidolgozni esetleg 2012-re, ami arról szól, hogy nem csak a nem lakás célú
helyiség, hanem a lakás célú helyiség, ahol nem bejelentett lakó van, csak tulajdon van, arra az
építményadó vonatkozzon. Ennek a koncepciónak a kidolgozását esetleg meggondolhatná a
testület. Tehát aki bérbeadásra tart ingatlanokat a kerületben és életvitelszerűen nem lakik itt,
nincs bejelentve, ezekre ki lehetne terjeszteni esetleg az építményadót.
Moldován László
Egyetért azzal, hogy a gazdasági válság miatti helyzet miatt 2011. évben nem emeli meg az
építményadó mértékét az Önkormányzat. Azt nem érti, hogy 2012-re miért vállalnak különböző
dolgokat, azt gondolja, hogy erre még bőven ráérnek, főleg, hogy konkrét forint
összeggel/m2/éves összeggel vállalnak egy adómértéket a határozatban. Nem érti, hogy 2012-vel
egyáltalán most miért foglalkoznak 2010 végén, mikor a 2011-es év költségvetéséről van szó.

Szikszai Zsolt
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, így a napirend feletti vitát lezárja. Megadja a szót az
előterjesztőnek válaszadásra.

Vattamány Zsolt
„2011-re az Önkormányzat vezetése nem kívánja megemelni az építményadót. Ez nem jelentheti
azt, hogy éveken keresztül ne éljen ezzel a bevétellel. Lakossági megszorítást nem lehet bevezetni,
tehát lakosságot közvetlenül sújtó adót nem lehet emelni ez teljesen világos számunkra. Az, hogy
építményadót ne emeljünk, az hosszú távon teljesen elfogadhatatlan Önmagunkkal szemben, és az
erzsébetvárosiakkal szemben. Ugyanis az építményadóból befolyó bevételeket mind az
Erzsébetvárosiak szolgálatára fogjuk fordítani, intézmények fognak megújulni, nagyon komoly
adósságszolgálat van, ezt törleszteni kell, tehát ennek a pénznek helye van. Ha megnézzük a
környező kerületeket, ettől jóval, de jóval magasabb építményadók vannak, mint amit most mi
alkalmazunk és alkalmazni fogunk egy éven keresztül, ezért látjuk indokoltnak azt, hogy 2012-től,
amikor várhatóan azért a válság jelei, hatásai csökkennek innentől kezdve egy magasabb adót
tudnak fizetni a vállalkozások, illetve azok, akiket ez érint.”

Szikszai Zsolt
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 0 nem 3 tartózkodás, 1 nem szavazott.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2010.
(XII.23.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 12/1996. (IV.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás, 1 nem szavazott)

A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

2. napirendi pont:
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2011. évi költségvetési
koncepciója
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Szikszai Zsolt
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.
Vattamány Zsolt
„Tisztelt Képviselő-testület! Egy korszak vége mindig egy új lehetőség kezdetét rejti magában,
egy új kezdetet, és Erzsébetváros is egy új időszámítás kezdetén áll. Abba az irányba kell
tekintenünk, amerre el szeretnénk indulni, hiszen sikereink attól függnek, hogy milyen célokat
tűzünk ki magunk elé, és ezeket a célokat hogyan valósítjuk meg. Egy dologban minden
erzsébetvárosi polgár hasonlít egymásra, mindenki sikeres jövőt szeretne. A célok eléréséhez
azonban nélkülözhetetlen a tervezés. Most itt van előttünk egy költségvetési koncepció, amit
törvényi kötelezettségünk megalkotni. Azt szeretnénk, hogy ez ne csak egy olyan koncepció
legyen, amit muszáj megcsinálni, hanem olyan koncepció legyen, amelynek valóban van valami
jövőképe, valóban van valami olyan dolog, amit elénk tár. Amely hosszú távon kecsegtethet
minket a reménnyel, hogy Erzsébetvárosban valóban egy új kezdet indult el, és ennek a kezdetnek
a végén valami olyan dolog történhet Erzsébetváros lakóival és minden erzsébetvárosival, ami
előre mutat, ami továbbvisz minket. Az új kezdet költségvetése a stabilizálásra, a fejlődésre, és a
megújulásra épül. Első lépésként lefektetjük a biztonságos, kiegyensúlyozott gazdálkodásnak az
alapköveit. Minden egyes forintot oda fogunk csoportosítani, ahová való. A pénzmozgásokat
szigorúan fogjuk ellenőrizni a döntéshozataltól a felhasználásig. Átlátható és minden egyes
polgár által nyomom követhető költségvetési rendszere lesz a kerületnek. Fontos kiemelni a
koncepció tekintetében az oktatási, kulturális és szociális intézményrendszer jelenlegi struktúrája
fejlesztése, a gazdaságosság, hatékonyság művelésével a pazarló gazdálkodásnak a
megszűntetésével képzelhető el. Szükséges felülvizsgálni, hogy a szakmai feladat és az ellátó
szervezet annak volumene arányos-e. Az egyéb szakmai színvonallal, valamint a gazdálkodási
jogosultságok és az operatív gazdálkodási feladatok végrehajtása hatékonysága, eredményessége
milyen megoldásokkal javítható. Kiemelt cél a köztisztaság elégtelen állapotának a felszámolása,
a közterület rendjének, tisztaságának magas színvonalon tartása. Megkezdtünk a közbiztonság
területének a javítását, az Önkormányzat és a rendőrség közötti együttműködésnek a szélesítését.
Fontos célkitűzés a szociális rendszer továbbfejlesztése az ágazat vertikális és horizontális
kapcsolatrendszerének a fejlesztésével. Az orvosi rendelők jelenlegi állapota és szerkezete nem
teszi lehetővé, hogy korszerű, komplex ellátásban részesüljenek az itt élők, az erzsébetvárosi
polgárok. Ebben a tekintetben az Önkormányzat az ellátórendszer fejlesztését is célul tűzte ki. A
tervezésnél egyértelműen rögzíteni kell, hogy csak a jogszabály által kötelezően előírt pótlékokkal
lehet számolni az intézményeknél. Valamennyi jogszabálytól eltérő, vagy adható pótlékot törölni
kell a tervezés során. A dologi kiadások tervezése tekintetében kötelező előírás a tételes,
számszaki kimutatással alátámasztott költségvetés. Néhány szót az adósságszolgálatról. Az
adósságszolgálat egy hozott örökség, melyet ki kell gazdálkodni, azonban az rajtunk múlik, hogy
eredményes, és ésszerű döntéseinkkel az adósságszolgálatnak meg tudjunk felelni. A súlyos
adósságspirált, amelybe az előző időszak sodorta az Önkormányzatot el kell tudnunk, és el is
fogjuk hárítani. Az új vezetés a választópolgárok akaratának megfelelően erre törekszik az új
kezdet költségvetésével. Ennek a költségvetésnek a koncepcióját tartják most Önök a kezükben.
Tisztelt képviselők! Kérem Önöket, hogy támogassák ezt az előterjesztést, tárgyalják meg és
szavazatukkal járuljanak hozzá.
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Az új kezdet költségvetése minél több erzsébetvárosinak okozzon a jövőben minél több örömet.”

Szikszai Zsolt
Kéri a napirendi pontot tárgyaló bizottságok véleményét.

Benedek Zsolt
A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság megtárgyalta, tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a tervezetet.
Tímár László
A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta, és a testületnek tárgyalásra és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Szikszai Zsolt
Megállapítja, hogy nincs több bizottsági vélemény, a napirend felett megnyitja a vitát, s mivel
nincs hozzászóló le is zárja.

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 1. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 2 nem 2 tartózkodás, 0 nem szavazott.

696/2010. (XII.22.) számú határozat:
– 2011. évi költségvetési koncepció –
(13 igen, 2 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
költségvetési koncepcióban megfogalmazott elveket elfogadja. Az abban foglaltakat a 2011. évi
költségvetés tervezési munka folyamatában szigorúan és következetesen érvényesíti. A részletes
költségvetési tervezési munkát a koncepció szellemében kiadandó Polgármesteri és Jegyzői
együttes utasítás alapján kell elvégezni.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2011. február 15.

Szikszai Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 2. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 0 nem 4 tartózkodás, 0 nem szavazott.

697/2010. (XII.22.) számú határozat:
– 2011. évi költségvetési koncepció –
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(13 igen, 0 nem, 4 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
a) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén – vagyis az oktatási, a szociális és

egészségügyi, a vagyongazdálkodási, a városüzemeltetési és az igazgatási területen – át kell
tekinteni a szakmai feladatellátás jelenlegi helyzetét. Ennek érdekében a 2011. évi
költségvetés megalapozásához be kell mutatni az önkormányzat által 2010. évben ellátott
kötelező és önként vállalt feladatokat, a feladatellátás módját és mértékét.

b) Javaslatot, koncepciót kell készíteni a hosszú távon fenntartható, korszerű, magas színvonalú
feladatellátásra és az önkormányzat erőforrásaival és az ellátandó feladatokkal méretarányos
intézményrendszerre és a finanszírozásra.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2011. február 15.

Szikszai Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 3. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 1 nem 3 tartózkodás, 0 nem szavazott.

698/2010. (XII.22.) számú határozat:
– 2011. évi költségvetési koncepció –
(13 igen, 1 nem, 3 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
a) a működési költségvetés egyensúlyát úgy kell megteremteni, hogy az intézményi működési

bevételek körében képződő kamatbevételeket az adósságszolgálat teljesítésére kell fordítani.
b) a kötelező feladatok új struktúrájának meghatározásával, a nem kötelező feladatok

felülvizsgálata alapján, azok átmeneti szüneteltetésével vagy végleges elhagyásával
felszabaduló pénzeszközöket az adósságszolgálat teljesítésére kell fordítani.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2011. február 15.

Szikszai Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 4. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 13 igen 2 nem 2 tartózkodás, 0 nem szavazott.

699/2010. (XII.22.) számú határozat:
– 2011. évi költségvetési koncepció –
(13 igen, 2 nem, 2 tartózkodás, 0 nem szavazott)
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés tervezés megalapozottsága érdekében az ellátottak
térítési díjainak mértékéről, az egyéb térítési díjakról, kedvezményekről, egyéb, önkormányzati
feladatok szabályozásáról szóló rendeletek, határozatok felülvizsgálatát követően gondoskodjon
az ágazati feladatokat érintő szükséges előterjesztésekről, rendelet-módosításokról, vagy új
rendeletek benyújtásáról.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: következő képviselő-testületi ülés

3. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-
III. negyedéves végrehajtása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Szikszai Zsolt
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítés tenni. Kéri az előterjesztést
tárgyaló bizottságok véleményét.

Tímár László
A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, a testületnek
tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt.

Szikszai Zsolt
Megállapítja, hogy nincs több bizottsági vélemény, a napirend felett megnyitja a vitát, s mivel
nincs hozzászóló le is zárja. 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 17 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 1 tartózkodás, 1 nem szavazott.

700/2010. (XII.22.) számú határozat:
– 2010. évi költségvetés végrehajtásának I-III. negyedéves tájékoztatója –
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2010. évi költségvetés
végrehajtásának I-III. negyedéves alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

4. napirendi pont:
A Képviselő-testület 294/2010. (VI.11.) számú határozatának visszavonása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
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Szikszai Zsolt
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Vattamány Zsolt
Rövid kiegészítést akar tenni, az egész előterjesztés sem sikerült hosszúra. Idén júniusban
fogadott el a Képviselő-testület egy határozatot, amely arról szólt, hogy a mosolyhivatal számára
egyfajta arculati kézikönyvet gyártson. Egyrészt szerinte ez okafogyottá vált, másrészt az
árajánlatok alapján is kiderült, hogy ez sokkal több pénzébe kerülne az Önkormányzatnak, mint
amennyi hasznot hozna. Nem szeretnék, hogy ez a dolog lógjon a levegőben, ezért az a
javaslatuk, hogy ezt a határozatot vonják vissza. Erről szól a javaslat, kéri támogatásukat.
Szikszai Zsolt
Megállapítja, hogy az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, a napirend felett megnyitja a
vitát, s mivel nincs hozzászóló le is zárja.

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 17 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 0 nem 0 tartózkodás, 1 nem szavazott.

701/2010. (XII.22.) számú határozat:
– 294/2010. (VI.11.) számú Képviselő-testületi határozat visszavonása –
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 294/2010. (VI.11.) számú határozatát visszavonja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Szikszai Zsolt
Mivel a következő napirendi pont előterjesztője saját maga, így az ülés vezetését visszaadja
Vattamány Zsolt polgármester úrnak.

5. napirendi pont:
Budapest VII. kerület Dohány u. 32. és 34. szám alatti ingatlan pályázat útján történő
bérbeadása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

Vattamány Zsolt
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Szikszai Zsolt
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Mint ahogy korábban is tapasztalták a Dohány utca 32., 34. szám alatti ingatlanok korábban
elidegenítésre voltak kijelölve, nyilvános pályázat is volt, ami eredménytelenül zárult. A
legutóbbi üléseik egyikén vissza is vonták. Ugyanakkor, ahogy az üléseken korábban elhangzott,
készül az új koncepció majd az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok középtávú
hasznosítására. Ugyanakkor úgy gondolják, hogy vannak olyan ingatlanok, melyeknek a
tulajdonának az önkormányzati tulajdonban való fenntartása mindenképpen stratégiai fontosságú
és a Dohány utca 32., 34. alatti ingatlanokat is ilyennek gondolják. Ez régebben egy iskolaépület
volt. Az épület jó állapotban van, és mindenképpen középtávon bérbe szeretnék adni. Ez a
napirendi pont arról szól, hogy nyilvános pályázat keretében hirdesse meg az Önkormányzat az
ingatlan bérbeadását. És ahogy képviselő társai láthatják is a fontosabb feltételek vannak
felsorolva, melyhez egy módosító indítványt nyújtott be, mely a bérlet időtartamára vonatkozik.
Ennek elfogadását is kéri a Képviselő-testülettől.
Vattamány Zsolt
Megállapítja, hogy az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, a napirend feletti vitát megnyitja,
s mivel nincs hozzászóló le is zárja.

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett, melyet az előterjesztő
nyújtott be.

Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott módosító indítványt, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

702/2010. (XII.22.) számú határozat:
– Módosító indítvány elfogadásáról –
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja az előterjesztő, Szikszai Zsolt alpolgármester által a „Budapest VII. kerület
Dohány u. 32. és 34. szám alatti ingatlan pályázat útján történő bérbeadása” című
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványát az alábbiak szerint:
„Szikszai Zsolt
Tisztelt Képviselő-testület!
Fenti számú napirendi ponthoz az alábbi módosító indítványt nyújtom be:
Kérem, hogy az eredetileg beterjesztett határozati javaslat helyett az alábbi, módosított határozati
javaslat kerüljön elfogadásra:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest VII. kerület Dohány u. 32. és 34. szám alatti ingatlant bérbeadás útján kívánja
hasznosítani a következő fontosabb feltételekkel:

- a bérlet időtartama: határozatlan idő (a szerződésben meghatározott felmondási idővel),
vagy határozott idő, amelynek tartama 5 év, további maximum 5 éves előbérleti jog
biztosításával,

- a bérbeadás célja: oktatási hasznosítás (előnyt élvez), vagy más célú használat,
- a bérleti díj mértéke: oktatási célú használat esetén minimum a Képviselő-testület
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577/2010. (XI.26.) számú határozatában előírt kedvezményes díjtétel (egyéb célú
használat esetében a határozatnak megfelelő díjtétel).

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlanok bérbeadására nyilvános
pályázatot írjon ki a Versenyeztetési Szabályzat előírásai szerint, valamint a beérkező ajánlatokat
terjessze a Képviselő-testület elé.”

Vattamány Zsolt
Szavazásra teszi fel a módosító indítvány szerint elfogadott határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 1 tartózkodás, 1 nem szavazott.

703/2010. (XII.22.) számú határozat:
– Ingatlan hasznosítás –
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 1 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest VII. kerület Dohány u. 32. és 34. szám alatti ingatlant bérbeadás útján kívánja
hasznosítani a következő fontosabb feltételekkel:

- a bérlet időtartama: határozatlan idő (a szerződésben meghatározott felmondási idővel),
vagy határozott idő, amelynek tartama 5 év, további maximum 5 éves előbérleti jog
biztosításával,

- a bérbeadás célja: oktatási hasznosítás (előnyt élvez), vagy más célú használat,
- a bérleti díj mértéke: oktatási célú használat esetén minimum a Képviselő-testület

577/2010. (XI.26.) számú határozatában előírt kedvezményes díjtétel (egyéb célú
használat esetében a határozatnak megfelelő díjtétel).

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlanok bérbeadására nyilvános
pályázatot írjon ki a Versenyeztetési Szabályzat előírásai szerint, valamint a beérkező ajánlatokat
terjessze a Képviselő-testület elé

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2011. február 28.

Vattamány Zsolt
Miután a napirendi pontokhoz benyújtott módosító indítványok elfogadásra kerültek, így a
következő napirendjük az eredetileg 7. számú napirendként kiküldött napirend, és ezt miután
elfogadták a módosító indítványt nyílt ülésen tárgyalja a testület. Mivel a volt 7. számú napirend
előterjesztője saját maga, az ülés vezetését átadja Szikszai Zsolt alpolgármester úr részére.

6. napirendi pont:
Az elismerések adományozásával kapcsolatos előkészítő ad-hoc bizottság tagjainak
megválasztása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Szikszai Zsolt
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Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Vattamány Zsolt
Rendeletet módosítottak már ebben a ciklusban a „Pro Urbe” díj, az „Erzsébetváros Díszpolgára”
díj adományozásáról szóló rendeletet, most dönteniük kell az ad hoc bizottságokról. Szeretné
megosztani a Képviselő-testülettel előterjesztőként tett javaslatait. Érkeztek az előterjesztéshez
módosító indítványok, amiket előterjesztőként elfogadott, így következőként néznének ki az ad
hoc bizottságok: „Erzsébetváros Díszpolgára” díjra tett javaslatok elbírálásának előkészítésével, 3
fővel létrehozandó ad hoc bizottságba: elnök Tímár László, tag: Kismarty Anna, Gergely József.
Ez a személyi javaslat egyezik dr. Kispál Tibor képviselő úr személyi javaslatával. A következő
ad hoc bizottság a „Pro Urbe” díj adományozására tett javaslatok előkészítésére és elbírálására
létrehozott ad hoc bizottság. Itt a személyi javaslatokra szintén érkezett módosító indítvány
Moldován László személyre, ezt a javaslatot előterjesztőként elfogadja. A bizottságba delegálni
kell még egy elnököt, erre Juhász Gábor alpolgármestert javasolja.
A polgármester automatikusan tagja ennek a bizottságnak, róla szavazni külön nem kell, csak a
végén dönteni. A következő ad hoc bizottság, amit ma el kell dönteniük ez az „Erzsébetváros
Mestere” díj adományozására tett javaslatok elbírálására létrehozott ad hoc bizottság. A
polgármester automatikusan tagja, bizottság elnökének előterjesztőként javasolja Ripka Andrást
megválasztani, tagként pedig Megyesi Mózest. Kéri a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés
megtárgyalására és a javaslat elfogadására.

Szikszai Zsolt
Kéri az előterjesztést tárgyaló bizottság véleményét.

Tímár László
A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és a testületnek
tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

Szikszai Zsolt
Megállapítja, hogy nincs több bizottsági vélemény, a napirend felett megnyitja a vitát, s mivel
nincs hozzászóló le is zárja.

Megállapítja, hogy az előterjesztéshez két módosító indítvány érkezett, melyből az egyiket Dr.
Kispál Tibor képviselő úr egyedül, a másikat Gergely József képviselő úrral együtt nyújtotta be.
Az előterjesztő a két módosító indítványt befogadta. Kérdezi a képviselő urakat, akik
benyújtották a módosító indítványokat, hogy annak tükrében, hogy az előterjesztő Polgármester
úr ismertette a javaslatot visszavonják-e, vagy szavazzanak róla. Megadja a szót Dr. Kispál Tibor
képviselő úrnak.

Dr. Kispál Tibor
Természetesen nem vitáznak vele, hiszen ugyanaz a vélemény, ezt megköszöni és örül annak,
hogy egy ilyen vélemény kialakult. És ha már nála van a szó, egy mondatban engedjék meg –
reméli, hogy még egy testületi ülésük nem lesz az ünnepekig – Erzsébetvárosnak boldog
karácsonyt és sikeres újévet kívánjon.

Szikszai Zsolt
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Szavazásra teszi fel az előterjesztő által befogadott módosító indítványokat, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

704/2010. (XII.22.) számú határozat:
– Módosító indítvány elfogadásáról –
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja – az előterjesztő által elfogadott – „Az elismerések adományozásával kapcsolatos
előkészítő ad-hoc bizottság tagjainak megválasztása” című előterjesztéshez benyújtott módosító
indítványokat az alábbiak szerint:

„Dr. Kispál Tibor
Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 37/2005. (X.
24.) számú önkormányzati rendeletében szabályozza az „Erzsébetváros Díszpolgára” cím, a „Pro
Urbe Erzsébetváros” díj és az „Erzsébetváros Mestere” kitüntetés alapításának és
adományozásának rendjét.
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2010. december 22-i Képviselő-testületi ülés 7.
napirendi pontjának 4. számú határozati javaslatát az alábbiak szerint módosítsa:

4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
„Erzsébetváros Díszpolgára” cím adományozására létrehozott „ad hoc” bizottságba Gergely
Józsefet tagnak megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

„Gergely József és Dr. Kispál Tibor
Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 37/2005. (X.
24.) számú önkormányzati rendeletében szabályozza az „Erzsébetváros Díszpolgára” cím, a „Pro
Urbe Erzsébetváros” díj és az „Erzsébetváros Mestere” kitüntetés alapításának és
adományozásának rendjét.
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2010. december 22-i Képviselő-testületi ülés 7.
napirendi pontjának 7. számú határozati javaslatát az alábbiak szerint módosítsa:

7.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Erzsébetvárosban regisztrált civil szervezetek képviseletére delegált Moldován Lászlót a „Pro
Urbe Erzsébetváros” díj adományozására létrehozott ad-hoc bizottságba tagnak megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

Szikszai Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 1. számú határozati javaslatot, felhívom a
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figyelmet, hogy elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak

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

705/2010. (XII.22.) számú határozat:
– Ad hoc bizottság létrehozása –
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.
évben átadásra kerülő „Erzsébetváros Díszpolgára” cím adományozására tett javaslatok
elbírálásának előkészítésére 3 fővel „ad hoc” bizottságot hoz létre.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Szikszai Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 2. számú határozati javaslatot, mely szerint:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
„Erzsébetváros Díszpolgára” cím adományozására létrehozott „ad hoc” bizottságba Tímár
Lászlót elnöknek megválasztja. Felhívja a figyelmet, hogy a határozat elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.

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

706/2010. (XII.22.) számú határozat:
– Ad hoc bizottság elnökének megválasztása –
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
„Erzsébetváros Díszpolgára” cím adományozására létrehozott „ad hoc” bizottságba Tímár
Lászlót elnöknek megválasztja.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Szikszai Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 3. számú határozati javaslatot, mely szerint:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
„Erzsébetváros Díszpolgára” cím adományozására létrehozott „ad hoc” bizottságba Kismarty
Annát tagnak megválasztja. Felhívja a figyelmet, hogy a határozat elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.

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

707/2010. (XII.22.) számú határozat:
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– Ad hoc bizottság tagjának megválasztása –
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
„Erzsébetváros Díszpolgára” cím adományozására létrehozott „ad hoc” bizottságba Kismarty
Annát tagnak megválasztja.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Szikszai Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 4. számú határozati javaslatot, mely szerint:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
„Erzsébetváros Díszpolgára” cím adományozására létrehozott „ad hoc” bizottságba Gergely
Józsefet tagnak megválasztja. Felhívja a figyelmet, hogy a határozat elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.

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

708/2010. (XII.22.) számú határozat:
– Ad hoc bizottság tagjának megválasztása –
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
„Erzsébetváros Díszpolgára” cím adományozására létrehozott „ad hoc” bizottságba Gergely
Józsefet tagnak megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Szikszai Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 5. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

709/2010. (XII.22.) számú határozat:
– Ad hoc bizottság létrehozása –
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.
évben átadásra kerülő „Pro Urbe Erzsébetváros” díj adományozására tett javaslatok elbírálásának
előkészítésére 3 fővel „ad hoc” bizottságot hoz létre.
A rendelet 11. §. (4) bekezdése alapján a polgármester az ad hoc bizottság tagja
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Szikszai Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 6. számú határozati javaslatot, mely szerint:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Pro Urbe
Erzsébetváros” díj adományozására létrehozott „ad hoc” bizottságba elnöknek Juhász Gábort
megválasztja. Felhívja a figyelmet, hogy a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.

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

710/2010. (XII.22.) számú határozat:
– Ad hoc bizottság elnökének megválasztása –
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Pro Urbe
Erzsébetváros” díj adományozására létrehozott „ad hoc” bizottságba elnöknek Juhász Gábort
megválasztja.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Szikszai Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 7. számú határozati javaslatot, mely szerint:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Erzsébetvárosban regisztrált civil szervezetek képviseletére delegált Moldován Lászlót a „Pro
Urbe Erzsébetváros” díj adományozására létrehozott ad-hoc bizottságba tagnak megválasztja.
Felhívja a figyelmet, hogy a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

711/2010. (XII.22.) számú határozat:
– Ad hoc bizottság tagjának megválasztása –
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Erzsébetvárosban regisztrált civil szervezetek képviseletére delegált Moldován Lászlót a „Pro
Urbe Erzsébetváros” díj adományozására létrehozott ad-hoc bizottságba tagnak megválasztja.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Szikszai Zsolt



17 / 18

Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 8. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

712/2010. (XII.22.) számú határozat:
– Ad hoc bizottság létrehozása –
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.
évben átadásra kerülő az „Erzsébetváros Mestere” kitüntetés adományozására tett javaslatok
elbírálásának előkészítésére 3 fővel „ad hoc” bizottságot hoz létre.
A rendelet 16/C. §. (4) bekezdése alapján a polgármester az „ad hoc” bizottság tagja.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Szikszai Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 9. számú határozati javaslatot, mely szerint:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
„Erzsébetváros Mestere” kitüntetés adományozására létrehozott „ad hoc” bizottságba Ripka
Andrást elnöknek megválasztja. Felhívja a figyelmet, hogy a határozat elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.

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

713/2010. (XII.22.) számú határozat:
– Ad hoc bizottság elnökének megválasztása –
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
„Erzsébetváros Mestere” kitüntetés adományozására létrehozott „ad hoc” bizottságba Ripka
Andrást elnöknek megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Szikszai Zsolt
Szavazásra teszi fel az előterjesztő által benyújtott 10. számú határozati javaslatot, mely szerint:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara VII. kerületi tagcsoportja által az „Erzsébetváros Mestere”
kitüntetés adományozására léthozott ad hoc bizottságba képviseletre kijelölt Megyesi Mózest
tagnak megválasztja. Felhívja a figyelmet, hogy a határozat elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.

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

714/2010. (XII.22.) számú határozat:
– Ad hoc bizottság tagjának megválasztása –
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 1 nem szavazott)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara VII. kerületi tagcsoportja által az „Erzsébetváros Mestere”
kitüntetés adományozására léthozott ad hoc bizottságba képviseletre kijelölt Megyesi Mózest
tagnak megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Szikszai Zsolt
Vattamány Zsolt polgármester úrnak ügyrendi javaslata van, megadja a szót.

Vattamány Zsolt
„Köszönöm Alpolgármester úr! Mivel ez az utolsó ülésünk ebben az évben, nem tervezünk ebben
az évben több ülést, szeretném megragadni az alkalmat, hogy minden Erzsébetvárosinak nagyon
boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag újévet kívánjak mind a Hivatal, mind a
Képviselő-testület, mind pedig a saját magam nevében.”

Szikszai Zsolt
Megállapítja, hogy nyilvános ülés végére érte, még egy napirendi pontot zárt ülés keretében
fognak tárgyalni. Mint ülésvezető, minden jelenlévőnek, illetve a TV-n keresztül minden
erzsébetvárosinak kellemes, békés karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kíván. Felkéri a
televízió munkatársait és a vendégeket, hogy hagyják el a termet. A Képviselő-testület nyilvános
ülését 10 óra 38 perckor lezárja.

Zárt ülés keretében:

7.) Az Erzsébetvárosi Televíziós Nonprofit Kft. átalakítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

Zárt ülés keretében hozott határozat száma: 715-től – 719-ig.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Vattamány Zsolt
címzetes főjegyző polgármester


