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

2011. augusztus 25-én 14 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

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

Jelen vannak: Vattamány Zsolt polgármester, Juhász Gábor, Szikszai Zsolt alpolgármesterek

Bartusné Benedek Barbara, Benedek Zsolt, Megyesi Mózes, Moldován
László, Nagy Marianna, Puskás Attila Sándor, Ripka András, Tímár László,
Wencz Miklós képviselők

dr. Gotthard Gábor jegyző

Távol maradt: Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester, Gergely József, Kismarty Anna,
Dr. Kispál Tibor, Molnár István, Stummer János képviselők

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Hollósi Géza, Király Csabáné helyett Orsós Pálné, Lőrincz
Éva, dr. Máté Katalin irodavezetők

Az ülést vezette: Vattamány Zsolt polgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia

Vattamány Zsolt
„Köszöntöm a megjelent Képviselő Hölgyeket, Urakat, Vendégeinket és Mindenkit, aki az
Erzsébetvárosi Televízión keresztül kíséri figyelemmel a munkánkat.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-ei rendkívüli ülését
megnyitom. Úgy látom, ha körülnézek, a nagy meleg rányomta a bélyegét a részvételi
szándékokra. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy jelen van 12 fő, az ülés
határozatképes. A távollétét előre bejelentette: Gergely József, Dr. Kispál Tibor, Molnár István és
Stummer János képviselő úr.

Felhívom tisztelt Képviselő-társaim figyelmét a hatályos SZMSZ 25. §-ában foglaltakra, amely
szerint:

1. Az ülésteremben jelenlévő képviselőnek a szavazógépet be kell kapcsolnia.
2. Ha a képviselő az üléstermet elhagyja, a szavazógépet ki kell kapcsolnia.
3. Ha a képviselő az üléstermet elhagyja, és a szavazógépet nem kapcsolja ki, vagy az

ülésteremben tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodásnak kell tekinteni.

A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatomat a mai ülés napirendjére,
melyhez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel a napirendi javaslatot,
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melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak! Köszönöm.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a
napirendet 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

653/2011. (VIII.25.) számú határozat:
- Napirend elfogadásáról -
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

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
…./2011.(....) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartási
rendjéről szóló 16/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
../2011.(....) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek
kialakításáról szóló 25/2002. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

3.) Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

4.) A Bp. VII. kerület Király utca 21. fszt. 7. szám alatti rendőrségi irodahelyiség
bebútorozásának ügye
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

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

Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök
6.) Intézményvezetői pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

1. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2011.(....) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartási
rendjéről szóló 16/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt
„A napirendi pontok elfogadását követően áttérünk azok tárgyalására. 1. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(....)
önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 16/2010. (VI.
25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. Előterjesztő jómagam vagyok.
Előterjesztést csak néhány szóban egészíteném ki. Ugye emlékezünk rá néhányan, akik az előző
Képviselő-testületnek is a tagjai voltunk, egészen pontosan ketten vagyunk olyanok ebben a
testületben, akik jelen vagyunk. Tavaly nyár elején fogadta el a Képviselő-testület azt a
rendeletet, amely alapján ezt a kérdést rendezni kívánta. Akkor is látszott már, hogy több sebből
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vérzik. Közben a Kormányhivatal két alkalommal is jelezte észrevételeit. Első alkalommal a
rendeletet módosítottuk, ugye utána újabb hibákat talált benne a Kormányhivatal, ez alapján
született meg az a döntés, hogy visszavonjuk ezt a rendeletet. Erzsébetvárosban rendnek kell
lenni! Nappal és éjszaka egyaránt. Ennek érdekében Erzsébetváros Önkormányzata 2 és
félszeresére emeli a Közterület-felügyeletnek a létszámát, autókat vett, a Rendőrségnek autókat
vesz jelen pillanatban. A Közterület-felügyeletnek a kamerarendszer bővítésére komoly összegeket
fog ez az önkormányzat áldozni. Ezek a folyamatok már elindultak. Nagyon jó visszhangjai
vannak azoknak az intézkedéseknek, amelyeket az idén a Közterület-felügyelet megtett.
Megkezdődtek a tárgyalások a vendéglátó egységeknek a képviselőivel, akik különböző
szervezetekbe tömörülve folyamatosan egyeztetnek az önkormányzat vezetőivel. Az egyeztetések
folyamata egyáltalán nem teljes még, szeretnénk velük is olyan megállapodásra jutni, amely
alapján ők is tudják korlátozni a közterületen megjelenő, és a lakókat zavaró problémákat. Az
önkormányzatnak ebben a tekintetben – persze kérdés, hogy kell-e – komoly rendeleteket alkotnia,
hiszen törvényi lehetőség van a rend megtartására az utcákon. Amennyiben olyan vendéglátó
egységek vannak Erzsébetváros területén, amelyek a törvényi rendelkezéseket megszegik, eljárás
indítható velük szembe hatóságilag. Tehát jelen pillanatban is meg vannak a lehetőségeink arra,
hogy a rendet fenntartsuk. Úgy gondolom, hogy ez meg is történt, és meg is történik. Nem lehet
azonban úgy tenni, mintha semmi dolgunk a történettel kapcsolatban nem lenne, úgyhogy a
továbbiakban is gondolkoznunk kell azon, hogy hogyan lehet ezt még harmonikusabbá tenni ezt
az együttlétet a lakók és a vendéglátó egységek számára. Az önkormányzatnak ebben a helyzetben
mintegy katalizátor szerepe van. Az önkormányzatnak, ebben a helyzetben olyan intézkedéseket
kell majd hoznia, amellyel segíti az együttélésnek ezt a folyamatát. Olyan állapot van ebben a
kerületben, ami egy belvárosi kerület, ez egy adottsága a kerületnek. Belvárosban vendéglátó
egységek, szállodák vannak, a második legnagyobb szállodai szobaszámmal rendelkezik
kerületünk az V. kerület után. Turistákat vonz a kerületünk. Nyilván ez is probléma, az is
probléma, hogy a legnagyobb népsűrűségű ez a kerület, úgy hogy ebben a tekintetben azt
gondolom, van még dolgunk. Én azt hiszem, hogy az önkormányzat mindent megtett azért és az
önkormányzat irodái irodavezetőkkel, jegyző úrral, a rendőrséggel, tűzoltósággal,
katasztrófavédelemmel együttműködve, hogy rend legyen, és ne történjenek balesetek, ne
történjenek ebben a kerületben tragédiák. Ennek a munkának tovább kell folynia, ezt a rendeletet
viszont a Kormányhivatalnak a megjegyzései alapján, hatályon kívül kell helyeznünk. Úgyhogy
javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy tárgyalja meg, s fogadja el a rendeletben
foglaltakat. Köszönöm, ennyivel szerettem volna kiegészíteni a napirendet. És most kérdezem az
előterjesztést tárgyaló bizottságok véleményét. Elsőként Wencz Miklós képviselő úrnak adom meg
a szót, a Városüzemeltetési Bizottság elnökének.”

Wencz Miklós
„Köszönöm szépen Polgármester Úr. A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést tárgyalásra
és elfogadásra javasolja.”

Vattamány Zsolt
„Nagyon szépen köszönöm. Több bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, így a napirend feletti
vitát megnyitom. Moldován László képviselő úr jelentkezett szólásra, megadom a szót.”

Moldován László
„Köszönöm a szót Polgármester Úr. Én azért nem látom ennyire pozitívan ezt a helyzetet, mint
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ahogy az Ön szavaiból hallom, mert tulajdonképpen már 10 hónap eltelt, hogy a Fideszes
kerületvezetés regnál, de nem nagyon látom ezt a fejlődést, amit Ön itt most jelzett nekünk,
legalábbis abból a videókból, ill. lakossági panaszokból, amit kapunk, nem ez derül ki, hogy rend
lenne a Kazinczy utca környékén éjszakánként. Egyrészt. Másrészt tegnapelőtt a
Városüzemeltetési Bizottság ülésén feküdt a Rendőrségnek az első hat havi beszámolója, ill. a
második hat havi munkaterve, és arról, abban szó sem volt sem a múlt időben, sem jövő időben
erről, hogy fokozott figyelmet fordítnának Belső-Erzsébetváros éjszakai nyugalmára. Miközben én
is azt gondolom, hogy az önkormányzat nagyon sok módon segíti a Rendőrséget, ezt nem látom,
hogy viszont is úgy lenne, hogy figyelembe venné az önkormányzat kéréseit, vagy igényét a
Rendőrség. Erről szeretnék valami tájékoztatást hallani. A másik kér, pedig az, hogy jegyző úrhoz
fordulnék, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy ezt az önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell
helyeznünk, viszont a 2005. Kereskedelmi Törvény alapján a jegyzőnek vannak lehetőségei, hogy
eljárjon. Kérdezném Jegyző Urat, hogy tervez valamit konkrétan, vagy így várjuk, hogy majd
történjen valami, vagy vége lesz a szezonnak, és akkor megszűnnek a panaszok? Köszönöm.”

Vattamány Zsolt
„Köszönöm Képviselő Úr. Több képviselő hozzászólásra nem jelentkezett, jegyző úrnak majd a
napirend lezárását követően adom meg a szót. Képviselő úr felvetette, hogy mi történt az elmúlt
10 hónapban? Nos, mint elmondtam, 20 főről 50-re emelkedik a Közterület-felügyeletnek a
létszáma, azért ez tíz hónap alatt nem olyan kevés. Nulla darab járműve volt eddig a Közterület-
felügyeletnek, ez a nulláról háromra fog megváltozni. Nulla darab használható járművel
rendelkezett a Rendőrség az önkormányzat részéről, ez is három lesz ez a szám, az autók
közbeszerzése jelen pillanatban is folyamatban van, illetve vannak autók, amiket tavaly már át is
adtunk. Ezzel kapcsolatba voltak olyan ellenzéki képviselők, akik kétségüknek adtak hangot, hogy
ezt az utat kell-e járni, vagy pedig azt az utat, hogy ki tudja milyen érdekek, érdekcsoportokhoz
tartozó kft-éknek adjunk-e megbízást. Azt gondolom, hogy nem fog ez az önkormányzat
semmilyen érdekcsoportot képviselő kft-éknek 100 milliós nagyságrendű szerződéseket adni, ezt a
szerződést pl. felbontottuk, és e helyett a Rendőrségnek és a Közterület-felügyeletnek adtuk ezt a
pénzt. Illetve ebből sokkal kevesebből ki fog jönni még a kamerarendszernek az átalakítása is. Tíz
hónap alatt a problémákat megismertük, s elkezdtük megoldani. A megoldás természetesen nem
lehet teljes körű, azonban rengeteg minden történt, sokkal több minden, mint az azt megelőző
hosszú-hosszú évek alatt. És most megadom a szót Jegyző Úrnak a válaszra, hiszen ő is
megszólítatott.”

Dr. Gotthard Gábor
„Köszönöm a szót Elnök Úr. Képviselő Úr, azt kell mondanom, hogy hivatalba lépésem óta
folyamatosan az egyik legkiemeltebb feladat az üzlethelyiségek ellenőrzése, magam terjesztettem
annak idején elő, vagy legalábbis javasoltam azt, hogy készüljön egy akcióterv, illetve fokozott
ellenőrzéseket rendeljük el. Ez folyamatos. Szoktam mondani az Ügyfélszolgálat vezetőjének,
hogy „lassan egyébként egy bárpultos hölgynek a beosztásában dolgozik”. Minden hétvégén kint
vannak, pénteken és szombaton éjjelente a kollégák. Erősen támaszkodunk most azért ez nem volt
még ebben a kerületben, de más kerületben is ritka szerintem, amikor ilyen szervezetten
próbálnak az önkormányzat által irányítható szervezetek együttműködni. Most itt gondolok a
Közterület-felügyeletre, ahol szintén éjszakai járőrözést folytatnak a mi köztisztviselő
kollégáinkkal együtt, és én várom majd a Közterület-felügyelet vezetőjének a beszámolóját. Tehát
helyszíni bírságokat szabnak ki, szabálysértési eljárásokat indítanak. Ugyanis itt arról van szó,
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hogy a jegyzői hatáskör egyébként a jogszabály alapján, az üzlethelyiségen belüli üzemeltetésre
vonatkozik elsősorban. S a lakosságot nem ez zavarja igazából, mint tudjuk, hanem az
üzlethelyiségből kijövő vidám személyek, vagy kevésbé vidám személyek, akik érzelmeiknek
hangot adnak, és hát valóban, az zavarja az éjszakai nyugalmat. Azért viszont nem lehet bezárni
egy üzlethelyiséget, mert, hogy onnan valaki kijön, és kiabál. Én azt tudom, hogy ezt nagyon-
nagyon nehéz belátni sokszor azoknak, akiket ez zavar, de ahhoz nekem nincs jogom, hogy egy
üzletet azért zárjak be, mert, hogy valaki onnan kijön, és kiabál. Ezért próbálunk most ezzel a
sűrített utcai járőrözéssel elébe menni a dolgoknak, és a Rendőrség az hol tud biztosítani járőrt,
hol nem, de mivel erre közterület-felügyelők is mennek, ezért a tulajdonos személyek ott vannak,
és hát igyekszünk. Az az igazság, hogy abban van valami, hogy ennek az eredményét azt majd
valóban a szezon végén fogjuk megtudni, de addig ezt a szezont ilyen feszített ütemben végig
fogjuk csinálni, és meglátjuk, hogy mire megyünk. Mert akármilyen rendeletet hozunk is, valóban
ez volt itt a - a polgármester úrral is, mikor konzultáltunk, meg a szakértő kollégákkal, hogy most
hatályon kívül helyezzük ezt a rendeletet, de nem egy rendeleten múlik az, hogy az utcán rendet
tudunk-e csinálni, hanem azon, hogy valóban gyakorlati lépéseket kell megkísérelni. Én ezt tudom
válaszolni. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt
„Köszönöm Jegyző Úrnak a hozzászólását. Megállapítom, hogy az előterjesztéshez módosító
indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak!”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

654/2011. (VIII.25.) számú határozat:
- Budapest Főváros Kormányhivatala 30BP-184/2/2011. sz. törvényességi észrevételében
foglaltak elfogadásáról -
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala 30BP-184/2/2011. sz. törvényességi észrevételében
foglaltakat elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet, és felhívom a figyelmet, hogy elfogadásához itt már
minősített szavazattöbbség szükséges Kérem, szavazzanak! Köszönöm.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről
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szóló 16/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

2. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
../2011.(....) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek
kialakításáról szóló 25/2002. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt
„Következik a 2. napirendi pont: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat
Képviselő-testületének .../2011.(....) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és
körzeteinek kialakításáról szóló 25/2002. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról. Az
előterjesztő jómagam vagyok. Az előterjesztést szóban kiegészíteni nem kívánom. Kérdezem az
előterjesztést tárgyaló bizottság véleményét. Megadom a szót Tímár László képviselő úrnak, a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság elnökének.”

Tímár László
„Köszönöm a szót. A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság a napirendi pontot tárgyalta,
és a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt
„Köszönöm. Az előterjesztést több bizottság nem tárgyalta, így a napirend feletti vitát
megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Megállapítom, hogy az előterjesztéshez módosító
indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet. Felhívom a figyelmüket,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak!”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek
kialakításáról szóló 25/2002. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

3. számú napirend:
Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Vattamány Zsolt
„Következik a 3. napirendi pont: Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és
tanulócsoportok számának meghatározása. Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester. Kérdezem
az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Igen, akkor megadom a szót Juhász
Gábor alpolgármesternek.”
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Juhász Gábor
„Köszönöm a szót Polgármester Úr. Tisztelt Képviselő-testület! Csak hogy tisztán lássuk a
helyzetet, végül is az előterjesztés ugye 11 fővel szándékozik csökkenteni a létszámot, de
nagyrészt, pontosan 10 jelenleg üres, tehát betöltetlen álláshely. Effektív, ugye a gazdasági
helyzetre való tekintettel a költségvetési átcsoportosításban ez szeptember 1-től, mint
bértömegekkel tudjuk pótolni, vagy meg tudjuk spórolni. Ezzel kapcsolatban ez csak egy technikai
dolgozót, egy gondnokot érint majd, amit az összevonás után, a Baross intézményben tudnak
eldönteni, hogy melyik az az alkalmazott, akire esetleg nem tartanak igényt. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen. Kérdezem az előterjesztést tárgyaló bizottságok véleményét. Megadom a szót
Benedek Zsolt képviselő úrnak, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnökének.”

Benedek Zsolt
„Köszönöm a szót. A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.”

Vattamány Zsolt
„Köszönöm. Megadom a szót Tímár László képviselő úrnak, a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság elnökének.”

Tímás László
„A bizottság az előterjesztést a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt
„Nagyon szépen köszönöm. A bizottsági vélemények meghallgatása után a napirend fölötti vitát
megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Megállapítom, hogy az előterjesztéshez módosító
indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, és felhívom a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak!”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 11 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

655/2011. (VIII.25.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról -
(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 453/2011. (V.20.) számú határozatát visszavonja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2011. augusztus 25.

Vattamány Zsolt
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„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, felhívom a figyelmet, hogy az
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak! Köszönöm.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 11 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
656/2011. (VIII.25.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról (Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és
Szakközépiskola) -
(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/2012.
tanévre az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola
tanulócsoportjainak számát 42-ben, a napközis csoportok számát 14-ben határozza meg,
engedélyezi az átlaglétszámtól való eltérést.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2011. szeptember 1.

Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 3. számú határozati javaslatot. Elfogadásához itt is minősített
szavazattöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 10 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

657/2011. (VIII.25.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról -
(10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 454/2011. (V.20.) számú határozatát visszavonja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2011. augusztus 25.

Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 4. számú határozati javaslatot, felhívom a figyelmüket, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak! Kérem, a
jegyzőkönyvbe rögzítsék, hogy jómagam is igennel szavaztam.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 10 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

658/2011. (VIII.25.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról (Baross Gábor Általános Iskola) -
(10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)



9 / 13

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/2012.
tanévre a Baross Gábor Általános Iskola tanulócsoport számát 25-ben, a napközis csoportok
számát 18-ban határozza meg, engedélyezi az átlaglétszámtól való eltérést.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2011. szeptember 1.

Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel az 5. számú határozati javaslatot, felhívom a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak!”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 10 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

659/2011. (VIII.25.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról (Baross Gábor Általános Iskola álláshely) -
(10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.
szeptember 01-től a Baross Gábor Általános Iskola 117,5 fő engedélyezett álláshelyeinek
számát feladatcsökkenés miatt 11 álláshellyel – 10 pedagógus, 1 gondnok - csökkenti, az
engedélyezett álláshelyek számát a felmentetési idő leteltét követő naptól 106,5 álláshelyben
állapítja meg.
Az  intézmény  költségvetésének  bér   előirányzatát 2011. szeptember 01-től  4.785 eFt-tal, 
járulék előirányzatát 1.292 eFt-tal csökkenti.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2011. szeptember 1.

Vattamány Zsolt
„Most szavazásra teszem fel a 6. számú határozati javaslatot, melynek elfogadásához már csak
egyszerű szavazattöbbség is elegendő. Kérem, szavazzanak!”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 10 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

660/2011. (VIII.25.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról -
(10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
mivel a megszűnő státuszokon foglalkoztatott 1 fő közalkalmazott önkormányzati fenntartású
intézményekben való további alkalmazására az ellátandó feladat hiányában nincs lehetőség, ezért
engedélyezi az intézményvezetőnek a felmentetéssel kapcsolatos munkáltatói feladatok
elvégzését.
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2011. szeptember 1.

Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 7. számú határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű
szavazattöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak! Köszönöm.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 10 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

661/2011. (VIII.25.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának, gyermek és tanulócsoportok
számának meghatározásáról -
(10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata felkéri a polgármestert, hogy a
felmentéssel kapcsolatos költségvetési kiadások összegére végeztessen számításokat, majd a
végrehajtást követően, a költségvetési törvényben foglaltak alapján nyújtson be pályázatot a
létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésével a
Magyar Államkincstárhoz.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2011. október 10.

4. számú napirend:
A Bp. VII. kerület Király utca 21. fszt. 7. szám alatti rendőrségi irodahelyiség
bebútorozásának ügye
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt
„Következik a 4. napirendi pont: A Bp. VII. kerület Király utca 21. fszt. 7. szám alatti rendőrségi
irodahelyiség bebútorozásának ügye. Előterjesztő jómagam vagyok, néhány mondatban
kiegészíteném szóban is az előterjesztést. Az imént volt szó az 1. napirendi ponttal kapcsolatban,
hogy itt az önkormányzat a lakók biztonságáért, az utcai nyugalom megteremtéséért. Ez a
napirend is arról szól, hogy rendőrségi irodát nyitunk a Belső Erzsébetvárosban – ahol eddig nem
volt rendőrségi iroda – ennek az irodának a felújításának, kialakításának és a bebútorozásának
költségét az önkormányzat állja. Ezzel is elő kívánjuk segíteni, hogy Erzsébetváros lakói
biztonságban és nyugalomban éljenek. Most megadom a szót az előterjesztést tárgyaló
bizottságoknak. Először is Benedek Zsolt képviselő úrnak, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság elnökének.”

Benedek Zsolt
„A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.”
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Vattamány Zsolt
„Köszönöm Elnök Úr. Megadom a szót Wencz Miklós képviselő úrnak, a Városüzemeltetési
Bizottság elnökének.”

Wencz Miklós
„Köszönöm a szót Polgármester Úr. A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-
testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja.”

Vattamány Zsolt
„Nagyon szépen köszönöm. A bizottsági vélemények elhangzása után a napirend feletti vitát
megnyitom. Hozzászólás hiányában - nem zárom le. Hiszen jelentkezett egy hozzászóló, képviselő
úr, Benedek Zsolt képviselő úrnak adom meg a szót.”

Benedek Zsolt
„Köszönöm. Úgy látom, hogy a napirendjeink összefüggőek, az előzőben akartam szót kérni, csak
aztán a polgármester úr megválaszolt a kérdésekre, illetve arra bővebb, bővebben kifejtette
Jegyző Úr is a véleményét ezzel kapcsolatban. Jómagam is azon a véleményem vagyok egyébként,
hogy nem biztos, hogy minden esetben mindig a törvényi, ill. a rendeleti szabályozáshoz kell
nyúlni, amikor úgymond egyszerűbb eszközökkel meg lehet, meg lehet oldani egyfajta problémát.
Abban szintén egyet tudok érteni a polgármester úrral, hogy a Kazinczy utca környékének, a
problémáinak a megoldása az zömében, sőt leginkább rendvédelmi feladat. Itt pedig azt láthatjuk
ebből az előterjesztésbe, hogy Hál Istennek, abból az összegből, amit a legutóbbi testületi ülésen
megszavaztunk a rendőr, a rendőri iroda, a rendőrirodának a helyrehozatalához, abból még
maradványösszeg keletkezett, s ebből be is lehet rendezni az irodát. Tehát úgy gondolom, hogy
spóroltunk is ezen, ezzel a fejlesztéssel. Úgyhogy én maximálisan tudom támogatni
visszacsatlakozva arra, amit Moldován képviselő úr is mondott. Természetesen ez egy létező
probléma, a Kazinczy utcának a problémája, ami nem egyik hónapról a másikra alakult ki. Tehát
itt azt azért itt látni kell, hogy ez évek elvégzetlen feladatainak a problémái halmozódnak fel. Én
úgy gondolom, hogy a 30 közterületes állással, a rendőrőrssel, a rendőrség támogatásával kell
ezt a problémát megoldani nem pedig polgári hadseregekkel, vagy magán….”

Vattamány Zsolt
„Köszönöm képviselő úr. Közben Moldován László képviselő úr is jelezte, hogy szót kér.
Megadom a szót.”

Moldován László
„Köszönöm a szót. Benedek képviselő társammal nagyon sok mindenben egyetértek. Amit én
jelezni próbáltam az az, hogy egyrészt nagyon örvendetes, hogy az önkormányzat mindent
megtesz, hogy a rendőrséget működőképessé tegye, bár erről már beszéltünk, hogy szerintem ez
nem ez, ez állami feladat, nem az önkormányzaté, de segítjük őket, ahogy lehet. Csak én azt nem
látom, hogy viszont történnének olyan dolgok, amit a rendőrség is komolyan venné, hogy ezért a
működéstámogatásért ne... Az önkormányzat bizonyos dolgokat elvár tőle, nem látom, hogy pl.
Belső-Erzsébetváros éjszakai életének rendbetételeiért bármit is tennének, és ez sajnos be is
bizonyosodott az első félévi tájékoztatójukból, illetve a második félévi tervükből is, hogy nem is
gondolnak erre, hogy nekik ott lenne tennivalójuk. Köszönöm.”
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Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen képviselő úr. Lesz majd a rendőrkapitány úr a vendégünk, akkor nyilván
felteheti ezeket a kérdéseket. Én azt gondolom, hogy szélesebb körökben kell gondolkodnunk.
Tehát a Közterület-felügyelet már alapvetően hozzánk tartozik, a működését mi határozzuk meg,
látszik is, hogy a Közterület-felügyelet mennyire erősödik, amióta mi vagyunk a városvezetéssel
megbízva, illetve a vendéglátó egységek vezetőit, vagy a vendéglátó egységeket is be kell vonni
ebbe a partneri együttműködésbe, hiszen ez nélkülük sem fog menni. Közös érdekünk, nekik is és
nekünk is, hogy a lakókkal egy harmonikus kapcsolat legyen. Azt gondolom, hogy itt sokat
haladtunk, alapvetően jó irányba megyünk, tagadhatatlan, hogy kell még előrelépnünk, ebben
mindenkinek a javaslatára és az Önére is számítok a jövőben. Úgy látom, hogy több képviselő
nem jelentkezett hozzászólásra, így a napirend fölötti vitát lezárom. Megállapítom, hogy az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel a határozati
javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak!”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 11 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

662/2011. (VIII.25.) számú határozat:
- A Bp. VII. kerület Király utca 21. fszt. 7. szám alatti rendőrségi irodahelyiség
bebútorozásának ügyéről -
(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

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

1.
A 2011. évi költségvetésben, az „5301. Önkormányzati lakások, helyisége kezelése,
üzemeltetése” címen rendelkezésre álló, a „VII. kerületi Rendőrkapitányság részére őrszoba
kialakítása” címen elkülönített 2.375 ezer Ft összeg és a tulajdonában lévő VII. kerület, Király
utca 21. fsz. 7. szám alatti helyiség karbantartási költségének, 2.047,5 ezer Ft-nak a különbségét,
327,5 ezer Ft-ot a költségvetés „6106 Támogatás értékű kiadások” címen, támogatásként átad a
Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság részére bútorbeszerzésre.
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert, a jelen határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.

Vattamány Zsolt
„Tisztelt Vendégek! Tisztelt Képviselők! Megállapítom, hogy nyilvános ülésünk végére értünk,
innen a testület zárt ülésen folytatja munkáját, ezért felkérem a televízió munkatársait és a
vendégeinket, hogy hagyják el a termet.”

Zárt ülés keretében:
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5.) Szociális ügyekben I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök

6.) Intézményvezetői pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Zárt ülés keretében hozott határozat száma: 663-től 667-ig.

dr. Gotthard Gábor Vattamány Zsolt
jegyző polgármester


