Iktatószám: KI/57876-18/2011/XV.

JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. december 12-én 18 óra 30 perckor 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, Gergely József, Dr. Kispál Tibor,
Megyesi Mózes, Moldován László, Molnár István, Nagy Marianna, Puskás
Attila Sándor (érkezett 1835), Ripka András, Tímár László, Wencz Miklós
képviselők
dr. Gotthard Gábor jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsanna, Hollósi Géza, Kovács Martina,
Schindler Gábor, Simonné Müller Katalin, dr. Vető Marietta irodavezetők
Távol maradt:

Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester, Kismarty Anna, Stummer János
képviselő

Az ülést vezette: Vattamány Zsolt polgármester
A jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia
Vattamány Zsolt
„Köszöntöm a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, hivatal munkatársait, vendégeinket.
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 12-i rendkívüli ülését
megnyitom. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy jelen van 14 fő, az ülés
határozatképes. Távollétét bejelentette: Kismarty Anna képviselő asszony és Stummer János
képviselő úr.
A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatomat a mai ülés napirendjére.
Szavazásra teszem fel a napirendi javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a napirendi

pontokat 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
881/2011. (XII.12.) számú határozat:
- Napirendi pontok elfogadásáról (13 igen, 0 nem, 1 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 egyes önkormányzati rendeletek technikai
deregulációs
hatályon
kívül
helyezéséről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
2.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
../2011.(.....) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek
használatáról és rendjéről szóló 34/1996.(1997.I.10.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
3.)
Intézményi
szerkezetátalakításhoz
kapcsolódó
javaslatok
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
4.)
Szolgáltatástervezési
koncepció
felülvizsgálata
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
5.)
A Polgármesteri Hivatal 2011. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek alapját képező
kiemelt célok megvalósulása és javaslat a 2012. évi kiemelt célokra
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
6.)
Beszámoló az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2011. évben végzett
munkájáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Zárt ülés keretében:
7.)
Szociális ügyekben I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök

1. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2011. (…..) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek technikai
deregulációs
hatályon
kívül
helyezéséről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
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„A napirendi pontok elfogadását követően áttérünk azok tárgyalására. Első napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.
(…..) önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs
hatályon kívül helyezéséről. Előterjesztőként az előterjesztést szóban kiegészíteni nem kívánom.
Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. A napirend fölötti 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 15 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
14 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2011.
(XII.14.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs
hatályon kívül helyezéséről
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

2. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2011.(……) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek
használatáról és rendjéről szóló 34/1996.(1997.I.10.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 2. számú napirendi pont: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(…) önkormányzati rendelete az önkormányzati
tulajdonban lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 34/1996.(1997.I.10.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom
kiegészíteni. Az előterjesztést tárgyalták bizottságok. Megadom a szót Wencz Miklós képviselő
úrnak, a Városüzemeltetési Bizottság elnökének.”
Wencz Miklós
„Köszönöm a szót. A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, tárgyalásra és
elfogadásra
javasolja.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm elnök úr. A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti 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 15 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2011.(XII.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek
használatáról és rendjéről szóló 34/1996.(1997.I.10.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

3. számú napirend:
Intézményi
szerkezetátalakításhoz
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

kapcsolódó

javaslatok

Vattamány Zsolt
„Következik a 3. számú napirendi pont: Intézményi szerkezetátalakításhoz kapcsolódó javaslatok.
Előterjesztő Juhász Gábor alpolgármester. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni? Az előterjesztő nem kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést. Megadom a
szót a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság elnökének, mely bizottság tárgyalta az
előterjesztést.”
Tímár László
„Köszönöm a szót. A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság az előterjesztést a testületnek
tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. Az előterjesztést más bizottság nem tárgyalta, a napirend fölötti vitát megnyitom.
Moldován László képviselő úr jelentkezett hozzászólásra, megadom a szót.”
Moldován László
„Tájékoztatást szeretnék hallani arról, hogy például a szociális ellátások azok egészségügyi
szolgáltatásokkal tehát ennek mi az indoka, nem tudom, kedvezőbb feladatmegosztás vagy
erőforrások … Számomra nem derül ki az anyagból. Szeretnék erről részletesebb tájékoztatást
kapni. Köszönöm szépen.” (A mikrofon nem volt bekapcsolva, ennyit hallani a hozzászólásból.)
Vattamány Zsolt
„Köszönöm képviselő úr. Alpolgármester úr előterjesztőként majd fog válaszolni a kérdésére.
További hozzászóló híján lezárom a napirend fölötti vitát és megadom a szót Juhász Gábor
alpolgármester úrnak, a felvetett kérdésre kérem, hogy válaszoljon.”
Juhász Gábor
„Tisztelt Képviselő-testület! Erre szimplán technikai okok miatt van szükség. Egyébként a
pénzügyi-gazdasági feladatokat most is ez a szervezet látja el. Úgy tarjuk, vagy úgy gondoltuk,
hogy egy magasabb színvonalú szolgáltatást szeretnék egy átláthatóbb rendszerben
megvalósítani. Ezért van szükség az intézmény összevonásra, mint ahogy az előterjesztés
szövegében ez nagyon jól értelmezhető. Moldován képviselő úr számára ezt szerettem volna
válaszolni. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
4 / 18

„Nagyon szépen köszönöm Alpolgármester úr válaszát. Megállapítom, hogy az előterjesztéshez
az előterjesztő nyújtott be módosító indítványt, melyet természetesen befogadott, így azt indokolni
nem kell, szavazni viszont kell róla. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szavazzon az
előterjesztő által tett módosító indítványról.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
882/2011. (XII.12.) számú határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Juhász Gábor alpolgármester úr által az „Intézményi szerkezetátalakításhoz
kapcsolódó javaslatok” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:
Juhász Gábor:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztés 1. sz. határozati javaslatában az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat
megszüntetésének időpontjaként megjelölt évszám adminisztratív – gépelési elírás – ok miatt
tévesen került megjelölésre. Az időpont helyesen a határozati javaslatok többi pontjával
összhangban 2012. február 29.
Kérem, hogy a napirend határozati javaslatai közül az 1. sz. határozati javaslatot az alábbi
módosítás szerint fogadja el a Tisztelt Képviselő-testület:
„Határozati javaslatok
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Erzsébetvárosi Egészségügy Szolgálat megszüntetésével kapcsolatos 765/2011. (X.28.), 767/2011.
(X.28.), 768/2011. (X.28.) és a 772/2011.(X.28.) számú határozatát visszavonja. Az
Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat 2012. február 29. napjával jogutóddal történő
megszűntetését, az egészségügyi feladatok ellátásának 2012. március 1-től az Erzsébetvárosi
Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézménybe történő szervezeti elhelyezését tartalmazó
Megszüntető Okiratot jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a
polgármestert a megszüntető okirat aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar
Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül történő benyújtására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 1. számú határozati javaslatot,
felhívom a figyelmüket, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
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883/2011. (XII.12.) számú határozat:
- Intézményi szerkezetátalakításhoz kapcsolódó javaslatokról (ERESZ jogutóddal történő
megszűntetése) (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Erzsébetvárosi Egészségügy Szolgálat megszüntetésével kapcsolatos 765/2011. (X.28.),
767/2011. (X.28.), 768/2011. (X.28.) és a 772/2011.(X.28.) számú határozatát visszavonja. Az
Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat 2012. február 29. napjával jogutóddal történő
megszűntetését, az egészségügyi feladatok ellátásának 2012. március 1-től az Erzsébetvárosi
Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézménybe történő szervezeti elhelyezését tartalmazó
Megszüntető Okiratot jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a
polgármestert a megszüntető okirat aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar
Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül történő benyújtására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, felhívom a figyelmüket, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
884/2011. (XII.12.) számú határozat:
- Intézményi szerkezetátalakításhoz kapcsolódó javaslatokról (dr. Baranyi Károly Péter) (13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
megszüntetett Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat vezetőjének dr. Baranyi Károly Péternek a
vezetői megbízását 2012. március 1-ei hatállyal visszavonja. Felkéri a polgármestert, hogy Dr.
Baranyi Károly Péter vezetői megbízásának visszavonásáról szóló dokumentáció elkészítéséről,
aláírásáról és átadásáról gondoskodjon.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. március 1.
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 3. számú határozati javaslatot, felhívom a figyelmüket, hogy
6 / 18

elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
885/2011. (XII.12.) számú határozat:
- Intézményi szerkezetátalakításhoz kapcsolódó javaslatokról (ESZGYI alapító okirat
módosítás) (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az Erzsébetvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény gazdasági feladatainak
kibővítését az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat gazdasági feladatainak ellátásával, mely
alapján 2012. január 1. nappal az intézmény Alapító Okiratát módosítja a 2. számú melléklet
szerinti tartalommal, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja a 3. számú
melléklet szerint.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt
elfogadja 2012. március 1. nappal az Erzsébetvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény feladatának kibővítését az egészségügyi alap-és szakellátás feladataival, ennek
megfelelően az intézmény Alapító Okiratát módosítja a 2. számú melléklet szerinti tartalommal,
valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja a 3. számú melléklet szerint.
Felkéri a polgármestert a Módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására,
valamint, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül történő
megküldéséről.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 4. számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
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886/2011. (XII.12.) számú határozat:
- Intézményi szerkezetátalakításhoz kapcsolódó javaslatokról (ESZGYI engedélyezett
létszám) (12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény engedélyezett
álláshelyének számát 2012. március 1. nappal 331 státuszban állapítja meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. március 1.
Az Erzsébetvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetésében 2012.
március 1. napjától biztosítja az egészségügyi alap- és szakellátás feladatainak ellátásához
szükséges költségvetési előirányzatot, melyet az intézmény részére a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezi.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. évi költségvetés jóváhagyása
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel az 5. számú határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű
szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
887/2011. (XII.12.) számú határozat:
- Intézményi szerkezetátalakításhoz kapcsolódó javaslatokról (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, mint önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv ellátja a 4. számú melléklet szerint külön Megállapodás alapján
az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat, mint önállóan működő költségvetési szerv gazdasági-,
műszaki-, munkaügyi feladatait 2012. január 1-től 2012. február 29- ig.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. január 1.
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 6. számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
888/2011. (XII.12.) számú határozat:
- Intézményi szerkezetátalakításhoz kapcsolódó javaslatokról (ERESZ alapító okirat
módosítás) (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratát módosítja az 5. számú melléklet
szerinti tartalommal, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja a 6. számú
melléklet szerint. Felkéri a polgármestert az okiratok aláírására, valamint, hogy intézkedjen a
Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül történő benyújtására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 7. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű szavazattöbbség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
889/2011. (XII.12.) számú határozat:
- Intézményi szerkezetátalakításhoz kapcsolódó javaslatokról (ERESZ eszközök, források,
vagyon átadás-átvétele, ESZGYI SZMSZ módosítása) (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert gondoskodjon arról, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló
jogszabályoknak megfelelően történjen meg az átadás-átvétel előkészítése az Erzsébetvárosi
Egészségügyi Szolgálat és Erzsébetváros Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény között
az eszközök, a források és a vagyon tekintetében 2012. február 29. napjáig (Külön ütemterv
szerint).
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. február 29.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
az Erzsébetvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a
polgármestert a Szervezeti és Működési szabályzat aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 8. számú határozati javaslatot, felhívom a figyelmüket, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
890/2011. (XII.12.) számú határozat:
- Intézményi szerkezetátalakításhoz kapcsolódó javaslatokról („EPSZK” megszüntető
okiratának módosítása) (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyar
Államkincstár hiánypótló felhívására - az „EPSZK” Erzsébetvárosi Pedagógiai – Szakmai
Szolgáltató Intézmény Megszüntető Okiratát módosítja a 8. számú melléklet szerinti tartalommal,
valamint az egységes szerkezetű Megszüntető Okiratot jóváhagyja a 9. számú melléklet szerint.
Felkéri a polgármestert az okiratok aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar
Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül történő benyújtására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

4. számú napirend:
Szolgáltatástervezési
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

koncepció

felülvizsgálata

Vattamány Zsolt
„Következik a 4. számú napirendi pont: Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata. Az
előterjesztő jómagam vagyok, az előterjesztést előterjesztőként szóban nem kívánom kiegészíteni.
Az előterjesztést tárgyalta a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság. Megadom a szót Tímár
László képviselő úrnak a bizottság elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére.”
Tímár László
„Köszönöm. A Bizottság a testületnek az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra javasolja.
Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Mivel több bizottság nem tárgyalta az előterjesztést a napirend fölötti vitát megnyitom. Kispál
Tibor jelentkezett hozzászólásra, megadom a szót.”
Dr. Kispál Tibor
„Köszönöm szépen a szót. Az előterjesztést támogatni fogom, de azért is, mert örömmel olvastam
benne azt a mondatot, hogy a Mosolyhivatal, mint innovációs program korábban lefektetett
fejlesztési programját maga az előterjesztés is támogatja, és azt írja, hogy ezt folytatni szeretné.
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Bocsánat Polgármester úr, de most látom, hogy ez a 4. napirendi pont, és én ezt majd az ötösnél
szeretném elmondani. Elnézést kérek a Képviselő-testülettől.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen. Mivel több hozzászóló nincs, 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 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
891/2011. (XII.12.) számú határozat:
- Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja a Budapest Főváros VII. Kerület Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepció
2011. évi felülvizsgálatát tartalmazó koncepciót.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2011. december 31.

5. számú napirend:
A Polgármesteri Hivatal 2011. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek alapját képező
kiemelt célok megvalósulása és javaslat a 2012. évi kiemelt célokra
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Következik az 5. számú napirendi pont: A Polgármesteri Hivatal 2011. évi egyéni
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok megvalósulása és javaslat a 2012. évi
kiemelt célokra. Előterjesztőként nem kívánom szóban kiegészíteni az előterjesztést. Az
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, megadom a szót Benedek Zsolt
képviselő úrnak, a Bizottság elnökének.”
Benedek Zsolt
„Köszönöm. A Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. A napirendet tárgyalta még a Városüzemeltetési Bizottság is, megadom a szót a
bizottság elnökének Wencz Miklós képviselő úrnak.”
Wencz Miklós
„Köszönöm szépen. A Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
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Vattamány Zsolt
„Köszönöm. Több bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, így a napirend fölötti vitát
megnyitom. És megadom Dr. Kispál Tibornak a szót.”
Dr. Kispál Tibor
„Köszönöm szépen, és örömmel mondhatom, hogy azóta sem változott meg a véleményem, tehát
támogatni fogom az előterjesztést, amiben pozitív hangsúllyal beszélnek a Mosolyhivatal eddigi
működéséről, és ezt alapnak tekintik a további fejlesztésnek. És ez teljesen rendben is van így. Sőt
az előterjesztés közepén különböző típusú mutatók is azt mondják, sőt egy összegzett értékelés is,
hogy egy 5-ös skálán 4,48-ra értékelik a hivatalnak a működését, ami megszokott az elmúlt
évekhez kapcsolódóan. Viszont ugyanakkor meg szomorúan olvasom az Erzsébetváros Újságban,
hogy büszke mondatként szerepel Erzsébetváros Fejlesztési Programjában, hogy a Mosolyhivatal
már a múlté. Na, most had kérdezzem meg, hogy melyik mondat, melyik állítás az igaz? Remélem,
hogy Polgármester úr is azt fogja mondani erre, mint előterjesztő, hogy amit itt látunk
előterjesztésben az az igaz, és így aztán örömmel nyomhatom meg az igen gombot. És az Erzsébet
újságban megjelent cikk az pedig csak egy tévedés. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt
„Igen, válaszolok majd rá, csak előbb Moldován László képviselő úrnak kell megadnom a szót.
Öné a szó képviselő úr.”
Moldován László
„Köszönöm. Nekem az a problémám, hogy lehet, hogy rosszul értelmezem ezt a mondatot, de
máshogy nem tudom értelmezni, hogy „a Polgármesteri Kabinet kiemelt hangsúlyt fektetett stb.,
stb. a feladatok és elért eredmények és itt a Polgármesteri Kabinetre vonatkozik, az
Erzsébetvárosi Nonprofit Média Kft. munkájának segítése, a kerületi hírek, közérdekű
információk naprakész nyújtása, az adattartalom biztosítása. Én ezt nem nagyon értem, mert azt
gondolom, hogy ott újságírók dolgoznak, akiknek az a dolguk, hogy ők menjenek az adattartalom
után, az információkat szerezzék meg és semmiféle módon a Polgármesteri Kabinet ne
befolyásolja őket abban, hogy mi jelenik meg az újságban. Ez az egyik problémám. Ezért sem
fogom megszavazni az előterjesztést. A másik ez a Microsoft licence szerződés, amin már az előző
testületi ülésen is összevitatkoztunk. Itt most 3 évre elkötelezzük magunkat, sőt nem is három évre,
mert, hogy utána persze csak a frissítéseket kell megvenni ahelyett, hogy legalább
megvizsgálnánk annak lehetőségét, hogy szabad szoftverek hozzáférése mit jelente. És ez nem azt
jelené, hogy szét akarom verni a Polgármesteri Kabinet vagy a Polgármesteri Hivatal működését,
mielőtt Polgármester úr erre célozna. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm képviselő úr. Gergely József képviselő úr jelezte hozzászólását, megadom a szót.”
Gergely József
„Köszönöm szépen a szót. Ha kinyitjuk az újságot, akkor az látszik, hogy a hivatalban nem csak
átmatricázás folyik, hanem az eddigi szolgáltatást, azt véleményem szerint rontják is. Idáig az a
8-9 ezer erzsébetvárosi autótulajdonos, akinek rendben voltak a dolgai, azok mikulás után
bejöttek ide a hivatalba és nagyjából 5 perc alatt megkapták a matricát. Most kiküldenek
kérőlapot, azt postán vissza kell küldeni, vagy személyesen visszahozni, azt feldolgozzák, aztán
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kiküldik postán. Na, most az embereknek egy jelentős része az nyilván a postással nem fog
találkozni, úgyhogy a guta üti meg, hogy tértivevényes levélért még el kelljen mászkálni. Én azért
nagyon kíváncsi lennék arra az elemző anyagra, nyilván Jegyző úrnak van ilyen, ami alapján ez
költséghatékonyabbnak tartják és magasabb színvonalú szolgáltatásnak, mint az elmúlt években.
Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. A parkolásnál a hivatal részéről jött az ötlet, hogy tegyük még gördülékenyebbé. Így
van. Azt Ön is látta, hogy januárban, februárban milyen jól meg tudta oldani a hivatal, nem
voltak nagy sorban állások. Azért kb. 10 ezer matricaigénylő van. Mindenki nagyon flottul
megkapta a matricáját. Azt, hogy a sorban állást tudják elkerülni, ezért ezt a módját is
választhatják. Nem kötelező ezt a módját választani, azt a módját is választhatják a polgárok,
hogy bejönnek, ugyan úgy, mint tavalyi év vagy ez év elején. Ennek ez az oka, egyfajta újabb
szolgáltatást nyitottunk. Microsofttal kapcsolatban nem nagyon tudnék mit mondani, ezeken
futnak a programok, ezeken futnak a gépek. Hogyha képviselő úr tud hozni olyan programot
sokkal olcsóbban, vagy ajánlatot bárhonnan, hogy nem omlik össze a számítógépes rendszer és
Erzsébetváros nem válik működő képtelenné, akkor szerintem érdemes leülni a hivatal vezetőinek
és akkor átbeszélni ezt a helyzetet. Nem tudunk olyat egyenlőre. Kispál Tibor úrnak a támogató
szavait köszönöm. A hivatal munkatársainak is jár a köszönet elsősorban. A Mosolyhivatallal
kapcsolatos megjegyezés pedig a 2011-es tervekre vonatkozott, amit a tavalyi évben fogadtunk el.
Egyébként azt gondolom, teljesen mindegy hogy hívják a város szlogenét, az a fontos, hogy
milyen szolgáltatást nyújtunk a lakosság felé. És abban természetesen egyetértünk, hogy ennek a
szolgáltatásnak nagyon jónak kell lenni és az persze mindannyiunk öröme, képviselők öröme, a
hivatali dolgozók öröme és hát a legfőbb öröm a városlakóké, hogy ha ez a munka elnyeri az itt
lakók tetszését. Moldován képviselő úrnak volt még itt egy hozzászólása, hogy a Polgármesteri
Hivatalnak a Kabinet része miként segíti az újságnak a munkáját. A közérdekű dolgokat innen
kapják. Tehát az újság az egy külön cég alá tartozik, külön cég írja, külön újságírókkal. Az, hogy
a hivatal hírei a közérdekű információk hogyan jelennek meg, azt nyilván valakinek össze kell
fogni és ez valószínűleg itt jelent meg ebben. Semmiféle politikai befolyásról szó nincsen, mint
ahogy ezt szokta feltételezni. Azt hiszem, megválaszoltam a kérdéseket. Az előterjesztéshez
módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot,
melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
892/2011. (XII.12.) számú határozat:
- A Polgármesteri Hivatal 2011. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek alapját képező
kiemelt célok megvalósulásáról és javaslatról a 2012. évi kiemelt célokra (13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiemelt céljainak teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, elfogadásához itt is egyszerű többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 11 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
893/2011. (XII.12.) számú határozat:
- A Polgármesteri Hivatal 2011. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek alapját képező
kiemelt célok megvalósulásáról és javaslatról a 2012. évi kiemelt célokra (11 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt céljait az alábbiak szerint határozza meg:
1.
2.
3.
4.
5.

A 2012-ben hatályba lépő önkormányzati törvény és a végrehajtását szolgáló
jogszabályokból adódó önkormányzati és hivatali feladatok áttekintése, a szükséges
szervezeti átalakításokkal kapcsolatos döntések meghozatala.
A feladatellátás hatékonyságát növelő informatikai fejlesztések folytatása.
A feladatmegosztás, a kapcsolattartás, az információáramlás rendszerének felülvizsgálata
és racionalizálása az egyes szolgáltatói területeken, beleértve mind a belső, mind a külső
szállítói folyamatokat.
Felkészülés a 2012. évi tanúsító auditra.
„Erzsébet Terv” Fejlesztési program figyelemmel kísérése és népszerűsítése.

Felelős:
dr. Gotthard Gábor jegyző, Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. december 31.
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 3. számú határozati javaslatot, elfogadásához szintén egyszerű többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
894/2011. (XII.12.) számú határozat:
- A Polgármesteri Hivatal 2011. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek alapját képező
kiemelt célok megvalósulásáról és javaslatról a 2012. évi kiemelt célokra (13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert és a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2012. évi egyéni
teljesítménykövetelményei a kiemelt célok alapján kerüljenek meghatározásra.
Felelős:
dr. Gotthard Gábor jegyző, Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2011. december 20.

6. számú napirend:
Beszámoló az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2011. évben végzett
munkájáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 6. számú napirendi pont: Beszámoló az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum 2011-es munkájáról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni.
Az előterjesztést bizottságok is tárgyalták. Megadnám a szót Tímár László képviselő úrnak a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság elnökének.”
Tímár László
„Köszönöm. A Bizottság az előterjesztést a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja.
Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm elnök úr. A napirend feletti vitát megnyitom. Dr. Kispál Tibornak adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor
„Köszönöm szépen a szót. Úgy látszik, mára berekedtem. Ennek az Egyeztető Fórumnak a
munkáját, amióta ez létezik, igen fontos dolognak tartom, és elsősorban a tekintetben, hogy ennek
a Fórumnak nemcsak egy valamilyen kialakult szituációt kell kezelnie és arra megoldást találnia,
hogy lehet utólag javítani rajta, hanem a megelőzést. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy
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ebben a munkában mindenki, aki tevőlegesen részt vesz az Erzsébetváros intézményei
ágazatában, de még az iskolákban, tehát az oktatásintézmény hálózatunkban is a legfontosabb
figyelmet különösen ezen a terület a megelőzésre, tehát ennek a tartalmára fordítsák. Mert hát,
ahogy előbb mondta Polgármester úr a tartalom fontos és nem a szlogen, hogy milyen szlogennel
nevezzük el azt az adott programot, tehát ezért jegyeztem ezt csak most meg, mert az Erzsébet
Terv, ami egyébként tartalmában a 10 éves kerületi fejlesztési programot tartalmazza, hát ez
például az előbbinek ellentmond, de én azt gondolom, hogy az lenne a fontos, hogyha ezt például
épp az Erzsébetváros Újságban cáfolná meg akkor, hogy igazából ugye a Mosolyhivatal, ha
egyszer jól működött és 2001-ben is képes volt a korábbi eredményekre építeni és
továbbfejleszteni a működését, akkor nincs értelme megtagadni. Hiszen ez a hivatal két
minőségdíjat is kapott, mint Mosolyhivatal, és itt a minőségbiztosítási rendszer kialakításának és
az itt dolgozók e rendszenek alkalmazásával érik el ezt az eredményt és azt, hogy valóban
szolgáltató önkormányzat alakuljon ki ebben a hivatalban. Amit egyébként az is mutat, hogy száz
ügyfélből átlagosan 25 az nem kerületi, hanem máshonnan ide jövő, tehát szeretik ezt a hivatalt.
Őrizzük meg ezt. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm képviselő úr hozzászólását. Megadom a szót Gergely József képviselő úrnak.”
Gergely József
„Köszönöm. Miután Polgármester úr az előbb elmondta, hogy Ő szerinte hogy történik ez a
matrica ügy, elővettem az Erzsébetvárost és szeretném azt a három sort felolvasni. Azt mondja, a
lakossági várakozási engedélyeket postai úton lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodájának címezve, vagy az Ügyfélszolgálati Irodákon elhelyezett postaládákba
bedobva. A kérőlapot minden érintett kerületi lakos részére postán küldjük meg. Szóval ebbe az
nincs beleírva, hogy itt egyszerre egy ültő helyben el lehet intézni a dolgot, annyira ki van emelve
az, hogy postai úton. De hát majd gyakorlatban kiderül, hogy hogy értelmezi ezt a nyolcezer
ember. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm képviselő úr fontos hozzászólását a napirendhez. Köszönöm Kispál Tibor úrnak is a
hozzászólását. Megállapítom, hogy több hozzászóló nincs, a napirend fölötti vitát lezárom. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati
javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
895/2011. (XII.12.) számú határozat:
- Beszámoló az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2011. évben végzett
munkájáról (beszámoló elfogadása) (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2011. évi munkájáról szóló beszámolót 1.
számú és 2. számú mellékletben foglalt tartalommal.
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Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, felhívom figyelmüket, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
896/2011. (XII.12.) számú határozat:
- Beszámoló az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2011. évben végzett
munkájáról (beszámoló elfogadása) (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2012. évi feladatának végrehajtásához a
2012. évi Önkormányzati Költségvetésben 1.400.000 forintot (500 000 Ft személyi juttatásra,
aminek a járuléka 135 000 Ft, valamint 765 000 Ft dologi kiadásra) biztosít az Erzsébetvárosi
Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, Hetedhét Gyermekjóléti Központ során.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2012. évi forrás biztosításáról.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt
„Megállapítom, hogy nyilvános ülésünk végére értünk, innen a testület zárt ülésen folytatja
munkáját, ezért felkérem vendégeinket, hogy hagyják el a termet.”
Zárt ülés keretében:
7.) Szociális ügyekben I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök
Zárt ülés keretében hozott határozat száma: 897-től 907-ig.
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dr. Gotthard Gábor
jegyző

Vattamány Zsolt
polgármester
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