Iktatószám: KI/55123-43/2011/XV.
KIVONAT
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. november 17-én
16 óra 07 perckor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Az ülés helye: Budapest VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet Ülésterem
805/2011. (XI. 17.) számú határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Vattamány Zsolt polgármester úr által, Szikszai Zsolt alpolgármester úr által, Molnár István
képviselő úr által a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványokat az alábbiak szerint:
Vattamány Zsolt:
Határozati javaslatok:
1.
A Képviselő-testület a Polgármester Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 27.) 22. § (3) bekezdés e)
pontjának végrehajtásáról szóló jelentését elfogadja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
azonnal
2.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlatot a Magyarországi Volksbank Zrt. (Székhely: H-1088 Budapest, Rákóczi út 7.)
ajánlattevő adta.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
azonnal
3.
A Képviselő-testület a Magyarországi Volksbank Zrt. (Székhely: H-1088 Budapest,
Rákóczi út 7.), mint a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő
pénzintézet ajánlatát elfogadja, az eljárás győzteseként a Magyarországi Volksbank Zrt.-t
hirdeti ki.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
azonnal
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4.
A Képviselő-testület a módosító indítvány mellékleteként csatolt megbízási szerződést és
azok mellékleteit elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarországi
Volksbank Zrt.-vel szerződést az Önkormányzat nevében kösse meg és írja alá. A szerződés
aláírása során a Polgármesternek az eljárás lényeges elemeit érintő kérdésekben kötött
mandátuma van, a szerződés szövegében a verseny lényeges elemeinek érintése nélkül az
Önkormányzat érdekében, illetve szövegpontosítás,- értelmezés okán eltérhet.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
azonnal
5.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződés teljesítése során felmerülő és a
szerződés keretei között a Magyarországi Volksbank Zrt felkínált konverziós lehetőségeket
a rendelkezésére álló szakértői szempontok alapján mérlegelje és azokban döntést hozzon.
A konverziós döntésekről a Polgármester a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot
köteles tájékoztatni.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
azonnal
6.
Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a fentebb meghozott döntések költségvetési
rendeleten történő átvezetéséről.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
azonnal
Szikszai Zsolt
„Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztés összeállítását követően módosító indítvány benyújtása vált szükségessé új
előirányzat-átcsoportosítások, valamint a 16. számú melléklet változása miatt.
1. A rendelet-módosítás 16. számú mellékletét - a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2011. évi tervet követő évek elkötelezettségei feladatonként (az Ör. 17/b.
számú táblázata) - az alábbiakkal javasolom kiegészíteni a 2012-2014. évekre vonatkozóan:
7. Erzsébet Terv: az Erzsébet Tervben szereplő mindenkori érvényes összeg erejéig
8. Közbeszerzési Terv: a Közbeszerzési Tervben szereplő mindenkori érvényes összeg erejéig
A módosítást a módosító indítvány 1. számú melléklete tartalmazza.
2. A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság 339-340/2011. (11. 02.) számú határozatai
alapján a „7303 Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok” címen szereplő kerületi
sportegyesületek támogatása (pályázat) működési céltartalék előirányzatot 150 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb
feladatok” címen az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Kerete működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre előirányzatot az Art Éra Alapítvány támogatása miatt azonos
összeggel megemelni.
3. A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 690/2011. (10. 26.) számú határozata alapján az
„5206 Főépítészi feladatok” címen szereplő Új Településrendezési Tervek készíttetése, meglévő
Kerületi Szabályozási Tervek módosítása, valamint egyéb vizsgálatok, tervezések dologi
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kiadások előirányzatot 8.200 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „7305
Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok” címen a gázvezeték felújítási
kölcsön felhalmozási céltartalék előirányzatot azonos összeggel megemelni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.”
Molnár István
„Tisztelt Képviselő-testület!
Az Almássy tér bekerítésével kapcsolatban az alábbi módosító indítványt nyújtom be.
Az elmúlt tizenhárom esztendőben az Erzsébetvárosi Önkormányzat nagyon komoly összegeket
költött az Almássy tér és környéke rendben tartására. Sajnos az eredmény elég lehangoló. A
legjobb példa talán az Almássy téren található szökőkút, mely négyszer lett felújítva, de jelen
pillanatban vandál tevékenység miatt nem tölti be megfelelő funkcióját. Hasonló a helyzet a
zöldfelületekkel, utcabútorokkal is.
Véleményem szerint az egyetlen megoldás a Rózsák teréhez hasonló teljes bekerítés magas, reggel
nyíló, este záródó kapukkal, megnövelve a teret a szökőkút felé. Ezáltal az egész tér - nemcsak a
játszótér - biztonságos és védett területté válik.
A Rózsák tere - a bekerítés után – gyönyörű lett, méltán lehetünk büszkék rá. Bekerítés nélkül
sajnos minden, az Almássy térre költött pénz (szökő)kútba dobott pénz lesz előbb-utóbb, ezért
javaslom az átcsoportosítást.
A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása
felhalmozási céltartalék előirányzatot 17.500 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6401 Önkormányzati fejlesztések” címen az Almássy tér bekerítése felhalmozási
előirányzatot azonos összeggel megemelni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!”
A határozat végrehajtásáért felelős: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

A kivonat hiteléül:
Budapest, 2011. november 18.
Medgyesi Judit
aljegyző
Mayer Szilvia
jegyzőkönyvvezető
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