Iktatószám: KI/35054-14/2012/XV.

JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. május 18-án 8 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, 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
dr. Gotthard Gábor jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Barta Erzsébet, Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsanna, Lantos Péter helyett
Orbán Ida, dr. Máté Katalin, Mernyei Erzsébet, Schindler Gábor, Várhelyi
Petra irodavezetők
Távol maradt:

Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester,

Az ülést vezette: Vattamány Zsolt polgármester
A jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia
Vattamány Zsolt
„Kérem a tisztelt képviselőket, hogy foglaljanak helyet. Nagyon szépen köszönöm. Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 18-i rendkívüli ülését megnyitom. Az aláírt
jelenléti ív alapján megállapítom, hogy jelen van 17 fő, az ülés határozatképes. Távollétét nem
jelentette be egyik képviselő sem, és nem is hiányzik egyik képviselő sem.
A tisztelt képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatomat a mai rendkívüli ülés
napirendjére, amelyhez Gergely József képviselő úr módosító indítványt nyújtott be. Azt
gondolom, hogy a képviselő úr módosító indítványa korrekt, ha nem Ő nyújtotta volna be, akkor
én magam tettem volna meg ezt, és támogatom is a módosító indítványát, szavazni azonban nem
fogunk róla, mert az előterjesztő visszavonta azt a napirendi pontot, amihez képviselő úrnak a
módosító indítványa, amit érintett volna. Úgyhogy ez által tájékoztatom is a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a rendkívüli ülés 4-es számú napirendjét nem fogjuk tárgyalni, azt az előterjesztő
visszavonta.
Szavazásra teszem fel tehát a kiküldött napirendet, elfogadásához egyszerű többség szükséges,

kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a napirendi
pontokat 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
257/2012. (V.18.) számú határozat:
- Napirend elfogadásáról (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.)
2.)

Erzsébetvárosi Nemzetközi Egyetem támogatása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Zárt ülés keretében:
3.)

Javaslat "Erzsébetváros Jövőjéért" díj adományozására
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

1. számú napirend:
Erzsébetvárosi
Nemzetközi
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Egyetem

támogatása

Vattamány Zsolt
„A napirendi pontok elfogadását követően áttérünk azok tárgyalására. Az első napirendi pont:
Erzsébetvárosi Nemzetközi Egyetem támogatása. Előterjesztő jómagam vagyok, előterjesztőként
néhány mondatban szeretném kiegészíteni az előterjesztést. Erzsébetváros számára fontos, hogy
minden adódó lehetőséget a kultúra, oktatás területén ki tudjon használni. Erzsébetváros
adottságaiból az következik, hogy vannak bizonyos lehetőségei, amelyekben mozgástere van, és
vannak bizonyos lehetőségei, amelyben nincsenek. Itt nagy lakóparkok, nagy ipari üzemek
létesülni nem tudnak. Erzsébetvárosnak nem ez a fejlődési területe ez teljesen nyilvánvaló, az
oktatás és a kultúra azonban egy olyan lehetőség a számára, amelyet ki kell használni.
Erzsébetvárosnak nagyon komoly múltja van a kultúra területén is, az oktatás területén is, számos
fontos oktatási intézmény van jelenleg is a kerületünkben, amelyekkel az Önkormányzat nagyon
jó kapcsolatot ápol. Ehhez kapcsolódik az előterjesztésünk, amely egy egyetemi központ
létesítésének a támogatását célozza meg. A módosító indítványokból azt a következtetést vontam
le, hogy alapvetően ez a cél szinte minden oldalnak a támogatását élvezi, ezt én előre is
köszönöm és kérem Önöket, hogy támogassák az előterjesztés megszavazását. A napirend fölötti
vitát, miután a bizottság véleményét meghallgattuk, majd meg fogom nyitni. Az előterjesztést
tárgyalta a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, így megadom a szót annak elnökének
Tímár László képviselő úrnak.”
Tímár László
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„Köszönöm a szót, a bizottság a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. A napirendet tehát más bizottság nem tárgyalta, a napirend fölötti vitát megnyitom.
Dr. Kispál Tibor jelentkezett szólásra, megadom a szót.”
Dr. Kispál Tibor
„Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő-testület, örömmel hallom azt a gondolatot, hogy
Erzsébetváros számára az oktatás és a kultúra az egyik alapkő a jövő fejlődését tekintve. Ezt már
csak azért is örömmel hallom, mert hát a Janikovszky után azért mondjuk ez az új egyetemnek a
létrehozása, ez mégiscsak valóban egy pozitív döntés, ugye a Janikovszky bezárása nem az volt.
Maga ennek az egyetemnek a kialakításával kapcsolatos tárgyalások még 2008 végén kezdődtek,
2009-ben voltak az első komolyabb tárgyalások, amelyek folyamán eljutottunk ma addig az
állapotig, hogy a Facultas a Walesi Egyetemmel és Erzsébetváros Önkormányzatával
megállapodást tud kötni, hogy egy egyébként a magyar oktatási palettán hiánypótló területet is
képviselő tudományterület kerüljön oktatásra. Tehát önmagában, mint ahogy a kezdeteknél, én
most is ezt a folyamatot abszolút támogatom. Erzsébetvárosnak azonban van némi kötelezettsége,
hiszen ez a kerület Budapest, de még az ország számára is pénzben ki nem fejezhető haszonnal
fog majd járni. Az alapítók vállalták, hogy 20 kerületi beiskolázott gyerek tanítását vállalják
ingyen. Ma a felsőoktatásban tudomány-területenként változó 400 és 3,8 millió forint közötti egy
főre jutó egy éves oktatási költség van. Itt ez kb. 6-800 ezer forintra tehető, ezért én azt
gondolom, hogy a 10 millió forintos támogatást legalább duplájára, kicsivel több, mint duplájára
kéne emelni, ehhez adtam be módosító indítványt, hiszen a 20 gyerek oktatási költsége az olyan
10 millió forint körülre tehető, tehát én azt gondolom akkor ehhez forrást is kellene még
biztosítanunk. Köszönöm szépen a szót.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását. Hozzászólásra, ha jól látom más képviselő nem
jelentkezett, napirend fölötti vitát ezáltal lezárom. Előterjesztőként akkor válaszolnék az
elhangzottakra. Alapvetően egyetértünk ebben a kérdésben, nyilvánvaló ez egy olyan ügy, ami
ciklusokon átívelő, hosszú ciklusokra meghatározza Erzsébetváros oktatási képét, annak az
alakításához hozzájárul, így nagyon köszönöm a pozitív hozzászólást, köszönöm a módosító
indítványokat is. Valóban csak abban van közöttünk valamiféle vita, ha ez vitának nevezhető,
hogy mennyi összeggel tudjuk most támogatni az egyetemnek a beindítását. Képviselő társaimmal
tegnap átbeszéltük, illetve bizottsági elnök úrral, alpolgármester úrral a beadott módosító
indítványokhoz való viszonyunkat, és nagyjából egy olyan átmeneti összeget tartunk most
elfogadhatónak a pénzügyi irodavezetőnek a bevonásával is. Ez egy 18 millió forint összegű
támogatás lenne, és abban megegyezünk, az időtartam az a Kispál Tibor által javasolt 5 év
legyen. Ezt Juhász Gábor képviselő úr nyújtotta be ezt a módosító indítványt. Módosító indítványt
nyújtott be Benedek Zsolt képviselő úr is, ezt is előterjesztőként elfogadom, így azokról ugyan
szavazni kell, de indokolni nem szükséges. A másik három képviselő által tett módosító javaslatot,
amit Strummel János képviselő úr tett, Puskás Attila Sándor képviselő úr és Dr. Kispál Tibor
képviselő úr tett, azonban ez esetben így nem támogatnánk. Négy fajta összeg szerepel a
támogatás mellett, mi egy ötödiket választottunk, ami átmenet a négy különböző összeg között. Én
kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezt a módosító indítványt támogassa. Amennyiben a
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Képviselő-testület megszavazza Juhász Gábor alpolgármester úrnak a módosító indítványát,
akkor viszont a másik három indítványról már nem kell szavaznunk, hiszen az okafogyottá válik
ebben az esetben. Tehát első körben akkor szavazásra tenném fel a befogadott módosító
indítványokat, elfogadásukhoz minősített szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványokat 16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
258/2012. (V.18.) számú határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja –
az előterjesztő által is elfogadott – Juhász Gábor alpolgármester, valamint Benedek Zsolt
képviselő által az „Erzsébetvárosi Nemzetközi Egyetem támogatása” című előterjesztéshez
benyújtott módosító indítványokat az alábbiak szerint:
Juhász Gábor:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Javasolom hogy a fenti számú előterjesztés 2. sz. határozati javaslatát az alábbi szöveggel
szíveskedjenek elfogadni:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
University of Wales (Walesi Egyetem) Közép-Európai Központjának Erzsébetvárosban 2012.
szeptemberében történő beindításához és működtetéséhez a Facultas Nonprofit Kft. részére évi
18.000.000 Ft összegű támogatást nyújt 5 éven át. A 2012. évi támogatást Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet Erzsébetvárosi felsőoktatás
beindításának támogatása előirányzat terhére biztosítja.
A 2012. évi költségvetésben Erzsébetvárosi felsőoktatás beindításának támogatása előirányzatot
további 8.000.000.-Ft-tal kell megemelni a 7201. Rendkívüli önkormányzati kiadások előirányzat
terhére.
Kérem módosító indítványomat támogatni szíveskedjenek.”
Benedek Zsolt:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Fenti számú napirendi ponthoz az alábbi módosító indítványt nyújtom be:
A Képviselő-testület 2012. május 18-ai 8.30 órakor kezdődő rendkívüli ülésének 1.) napirendi
pontjában előterjesztésre került az ”Erzsébetvárosi Nemzetközi Egyetem támogatása” című
napirend.
Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a Facultas Nonprofit kft. ügyvezetőjének kérelmét
elfogadva az egyetemi oktatók mobilitásának elősegítése és biztosítása érdekében lehetőség
szerint a University of Wales (Walesi Egyetem) Közép-Európai központja szűkebb környezetében
biztosítson az Egyetem fenntartójának bérlőkijelölési jogot három darab, legalább 1 (egy),
legfeljebb 2 (kettő) szobás lakásra.
Indokolt továbbá, hogy a bérlőkijelöléssel érintett lakások rendeltetésszerű használatra alkalmas
állagának biztosítása az esetlegesen szükségessé váló és a szükséges mértékű komfortosítása
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(felújítás, átalakítás) a intézmény fenntartójának feladata és költsége legyen.
Az előterjesztett határozati javaslatok mellett az alábbi új, 2 pontból álló határozati javaslat
elfogadását is javasolom:
3. számú határozati javaslat
1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2012.
(III.26.) önkormányzati rendeletének 9.§ (1) bekezdése alapján a Facultas Nonprofit Kft. részére
három darab, az Önkormányzat tulajdonában lévő, legalább 1 (egy), legfeljebb 2 (kettő) szobás
lakás vonatkozásában bérlőkijelölési jogot biztosít az alábbi lényeges feltételekkel:
a) a bérlőkijelöléssel érintett lakások kiválasztására az Erzsébet körút - Király utca - Városligeti
fasor - Dózsa György út - Thököly út - Rákóczi út által határolt területen kerül sor;
b) a bérlőkijelölési jog ellenértéke lakásonként az érintett lakás forgalmi értékének 10%-a, azaz
tíz százaléka, figyelemmel arra, hogy a fenntartó évente legfeljebb 20 (húsz) fő kerületi lakos
számára biztosít díjmentes oktatást;
c) a bérlőkijelöléssel érintett lakások rendeltetésszerű használat alkalmas állagának biztosítása
az intézmény fenntartójának feladata és költsége.
2) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2012. (III.26.) önkormányzati
rendeletének 9.§ (1) bekezdésében meghatározott megállapodás részleteit és feltételeit
meghatározza, és szövegszerűen jóváhagyja.
Kérem, hogy a módosító indítványt szíveskedjék elfogadni.”
Vattamány Zsolt
„A másik három módosító indítvány okafogyottá vált, így azokról nem szavazunk, nem kell őket
indokolni. Szavazásra teszem fel az 1-es számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű
többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 1-es
számú határozatot 16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
259/2012. (V.18.) számú határozat:
- Erzsébetvárosi Nemzetközi Egyetem támogatása (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy az University of Wales (Walesi Egyetem) Erzsébetvárosba telepített Közép-Európai
Központja felvegye az Erzsébetváros nevet.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. június 11.
Vattamány Zsolt
„Most szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal együtt elfogadott 2-es számú határozati
javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 2-es
számú határozatot 16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
260/2012. (V.18.) számú határozat:
- Erzsébetvárosi Nemzetközi Egyetem támogatása (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
University of Wales (Walesi Egyetem) Közép-Európai Központjának Erzsébetvárosban 2012.
szeptemberében történő beindításához és működtetéséhez a Facultas Nonprofit Kft. részére évi
18.000.000 Ft összegű támogatást nyújt 5 éven át. A 2012. évi támogatást Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet Erzsébetvárosi
felsőoktatás beindításának támogatása előirányzat terhére biztosítja.
A 2012. évi költségvetésben Erzsébetvárosi felsőoktatás beindításának támogatása előirányzatot
további 8.000.000.-Ft-tal kell megemelni a 7201. Rendkívüli önkormányzati kiadások előirányzat
terhére.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. június 11.
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 3-as számú határozati javaslatot,
elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. Kismarty Anna képviselő
asszony jelezte, hogy nem működött a gépe, igennel szavazott. A Képviselő-testület a 3-as
számú határozatot 16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
261/2012. (V.18.) számú határozat:
- Erzsébetvárosi Nemzetközi Egyetem támogatása (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2012.
(III.26.) önkormányzati rendeletének 9.§ (1) bekezdése alapján a Facultas Nonprofit Kft. részére
három darab, az Önkormányzat tulajdonában lévő, legalább 1 (egy), legfeljebb 2 (kettő) szobás
lakás vonatkozásában bérlőkijelölési jogot biztosít az alábbi lényeges feltételekkel:
a) a bérlőkijelöléssel érintett lakások kiválasztására az Erzsébet körút - Király utca - Városligeti
fasor - Dózsa György út - Thököly út - Rákóczi út által határolt területen kerül sor;
b) a bérlőkijelölési jog ellenértéke lakásonként az érintett lakás forgalmi értékének 10%-a, azaz
tíz százaléka, figyelemmel arra, hogy a fenntartó évente legfeljebb 20 (húsz) fő kerületi lakos
számára biztosít díjmentes oktatást;
c) a bérlőkijelöléssel érintett lakások rendeltetésszerű használat alkalmas állagának biztosítása az
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intézmény fenntartójának feladata és költsége.
2) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2012. (III.26.) önkormányzati
rendeletének 9.§ (1) bekezdésében meghatározott megállapodás részleteit és feltételeit
meghatározza, és szövegszerűen jóváhagyja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. június 11.

2. számú napirend:
Közoktatási
intézmények
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

alapító

okiratának

módosítása

Vattamány Zsolt
„Következik a 2-es számú napirendi pont: Közoktatási intézmények alapító okiratának
módosítása. Előterjesztő Juhász Gábor alpolgármester. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kívánja-e
szóban kiegészíteni az előterjesztést? Nem kívánja kiegészíteni, így megadom a szót az
előterjesztést tárgyaló bizottság elnökének Tímár László képviselő úrnak.”
Tímár László
„Köszönöm a szót, a bizottság a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm elnök úr. A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend feletti vitát megnyitom.
Dr. Kispál Tibornak adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor
„Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztőtől kérdezném első kérdésként azt,
hogy azokban az intézményekben, ahol csökken a befogadott gyerekeknek, vagy diákoknak a
száma – ugye óvodákról és iskolákról is szó van – szóval mi indokolta, hogy ezt a csökkentést
most ide elénk hozták előterjesztés formájában? Ugye emlékezzünk arra, hogy legutóbbi
statisztikai elemzések szerint egyébként meg növekszik Erzsébetvárosban a gyerekek száma és
egyébként is Erzsébetvárosban az iskolaköteles korú gyerekeknek a száma 3900 főre tehető, tehát
nem pontosan értem, hogy miért kell csökkenteni tovább. Ugye csökkent már eleve azzal, hogy a
Janikovszky Iskola bezárásra került gimnáziumi és általános iskolai felületen, a további
csökkentéseket nem értem, úgyhogy erre kérnék magyarázatot, köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm képviselő úr hozzászólását. Mivel további képviselők nem jelentkeztek hozzászólásra,
a napirend fölötti vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni az
elhangzottakr? Igen az előterjesztő jelzi, hogy az irodavezető asszonyt kéri fel válaszadásra.
Megadom a szót Mernyei Erzsébetnek, az irodavezetőnek.
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Mindenféleképpen mikrofonba kellene mondani, hiszen jegyzőkönyv számára így lesz majd
rögzíthető. Kérem, hogy segítsünk az irodavezető asszonynak.”
Mernyei Erzsébet
„Köszönöm szépen, csak néhány szakmai észrevétellel szeretném kiegészíteni és válaszolni
képviselő úr kérdésére, felvetésére. Az alapító okiratokon a férőhelyek csökkentése csak kizárólag
a szakmai szempontból történt, minden intézményvezetővel egyeztettünk, pontosítottuk a
csoportszobák befogadó négyzetméterét, a tantermeket és az igazgatók és óvodavezetők kérését
figyelembe véve alakítottuk ki az új férőhelyeket.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen irodavezető asszonynak a válaszát. Tehát ha jól értettük, akkor az
intézmények által megadott számokkal dolgozott az előterjesztő. Az előterjesztéshez módosító
indítvány nem érkezett, az előterjesztés összesen 10 db határozati javaslatból áll, amelyekről
természetszerűleg külön-külön fogunk szavazni. Szavazásra teszem fel az 1-es számú határozati
javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 1-es
számú határozatot 13 igen 0 nem 4 tartózkodással elfogadta.
262/2012. (V.18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása (Bóbita Óvoda) (13 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Bóbita Óvoda mellékelt alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt
módosított okiratát elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az okiratokat írja alá és adja ki a
jogszabályban meghatározott intézményeknek.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. június 30.
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 2-es számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 2-es
számú határozatot 13 igen 0 nem 4 tartózkodással elfogadta.
263/2012. (V.18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása (Brunszvik Teréz Óvoda) (13 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Brunszvik Teréz Óvoda mellékelt alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe
foglalt módosított okiratát elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az okiratokat írja alá és adja
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ki a jogszabályban meghatározott intézményeknek.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. június 30.
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 3-as számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 3-as
számú határozatot 13 igen 0 nem 4 tartózkodással elfogadta.
264/2012. (V.18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása (Csicsergő Óvoda) (13 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Csicsergő Óvoda mellékelt alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt
módosított okiratát elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az okiratokat írja alá és adja ki a
jogszabályban meghatározott intézményeknek.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. június 30.
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 4-es számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 4-es
számú határozatot 13 igen 0 nem 4 tartózkodással elfogadta.
265/2012. (V.18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása (Dob Óvoda) (13 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Dob Óvoda mellékelt alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt
módosított okiratát elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az okiratokat írja alá és adja ki a
jogszabályban meghatározott intézményeknek.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. június 30.
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel az 5-ös számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 5-ös
számú határozatot 13 igen 0 nem 4 tartózkodással elfogadta.

266/2012. (V.18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása (Kópévár Óvoda) (13 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Kópévár Óvoda mellékelt alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt
módosított okiratát elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az okiratokat írja alá és adja ki a
jogszabályban meghatározott intézményeknek.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. június 30.
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 6-os számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 6-os
számú határozatot 13 igen 0 nem 3 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. Így a szavazati arány a lentiek szerint alakul.)
267/2012. (V.18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása (Magonc Óvoda) (13 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Magonc Óvoda mellékelt alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt
módosított okiratát elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az okiratokat írja alá és adja ki a
jogszabályban meghatározott intézményeknek.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. június 30.
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 7-es számú határozati javaslatot, az elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 7-es
számú határozatot 13 igen 0 nem 4 tartózkodással elfogadta.

268/2012. (V.18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása (Nefelejcs Óvoda) (13 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Nefelejcs Óvoda mellékelt alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt
módosított okiratát elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az okiratokat írja alá és adja ki a
jogszabályban meghatározott intézményeknek.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. június 30.
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 8-as számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 8-as
számú határozatot 12 igen 0 nem 4 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. Így a szavazati arány a lentiek szerint alakul.)
269/2012. (V.18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása (Alsóerdősori Bárdos Lajos
Általános Iskolat és Gimnázium) (12 igen, 0 nem, 5 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium mellékelt alapító okirat
módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt módosított okiratát elfogadja és felkéri a
polgármestert, hogy az okiratokat írja alá és adja ki a jogszabályban meghatározott
intézményeknek.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. június 30.
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Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 9-es számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 9-es
számú határozatot 12 igen 1 nem 4 tartózkodással elfogadta.
270/2012. (V.18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása (Baross Gábor Általános Iskola) (12 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Baross Gábor Általános Iskola mellékelt alapító okirat módosítását és az egységes
szerkezetbe foglalt módosított okiratát elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy az okiratokat
írja alá és adja ki a jogszabályban meghatározott intézményeknek.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. június 30.
Vattamány Zsolt
„S végül szavazásra teszem fel a 10-es számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített
többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 10-es
számú határozatot 13 igen 1 nem 3 tartózkodással elfogadta.
271/2012. (V.18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása (Erzsébetvárosi Kéttannyelvű
Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola) (13 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola mellékelt
alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt módosított okiratát elfogadja és
felkéri a polgármestert, hogy az okiratokat írja alá és adja ki a jogszabályban meghatározott
intézményeknek.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. június 30.
A Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.
A Bóbita Óvoda egységes szerkezetű Alapító Okirata a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.
A Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratának módosítása a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.
A Brunszvik Teréz Óvoda egységes szerzkezetű Alapító Okirata a jegyzőkönyv 4. számú
melléklete.
A Csicsergő Óvoda Alapító Okiratának módosítása a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.
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A Csicsergő Óvoda egységes szerkezetű Alapító Okirata a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.
A Dob Óvoda Alapító Okiratának módosítása a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.
A Dob Óvoda egységes szerkezetű Alapító Okirata a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.
A Kópévár Óvoda Alapító Okiratának módosítása a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.
A Kópévár Óvoda egységes szerkezetű Alapító Okirata a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.
A Magonc Óvoda Alapító Okiratának módosítása a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.
A Magonc Óvoda egységes szerkezetű Alapító Okirata a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.
A Nefelejcs Óvoda Alapító Okiratának módosítása a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.
A Nefelejcs Óvoda egységes szerkezetű Alapító Okirata a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.
Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratának módosítása
a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.
Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium egységes szerkezetű Alapító
Okirata a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.
A Baross Gábor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása a jegyzőkönyv 17. számú
melléklete.
A Baross Gábor Általános Iskola egységes szerkezetű Alapító Okirata a jegyzőkönyv 18. számú
melléklete.
Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola Alapító
Okiratának módosítása a jegyzőkönyv 19. számú melléklete.
Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola egységes
szerkezetű Alapító Okirata a jegyzőkönyv 20. számú melléklete.
Vattamány Zsolt
Megállapítja, hogy mai rendkívüli ülésük nyílt részének a végére értek, megkéri kedves
vendégeiket és azokat a hivatali dolgozókat, akik nem érintettek a zárt ülés előterjesztésében,
hogy hagyják el a termet.
Zárt ülés keretében:
3.)

Javaslat "Erzsébetváros Jövőjéért" díj adományozására
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

dr. Gotthard Gábor
jegyző

Vattamány Zsolt
polgármester

13 / 13

