Iktatószám: KI/49139-57/2012/XV.
JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. szeptember 20-án 9 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, Gergely József, Kismarty Anna,
Dr. Kispál Tibor, Megyesi Mózes, Moldován László, Molnár István, Nagy
Marianna, Puskás Attila Sándor (érkezett: 910), Ripka András, Tímár László,
Wencz Miklós képviselők
dr. Gotthard Gábor jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Barta Erzsébet, Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsanna, Lantos Péter, Lőrincz
Éva, dr. Máté Katalin, Mernyei Erzsébet, Schindler Gábor, dr. Vető Marietta
irodavezetők
Meghívottak:

dr. Csomor Sándor az ERVA Zrt. vezérigazgatója

Távol maradt:

Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester, Stummer János képviselő

Az ülést vezette: Vattamány Zsolt polgármester és Szikszai Zsolt alpolgármester
A jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia
Vattamány Zsolt
„Köszöntöm a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, vendégeinket, valamint a Hivatal dolgozóit.
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-i rendkívüli ülését
megnyitom. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes, távollétét
bejelentette: Stummer János képviselő úr. A tisztelt képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták
javaslatomat a mai rendkívüli ülés napirendjére, melyhez módosító indítvány nem érkezett. Így
szavazásra teszem fel a napirendi javaslatot, elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a napirendi
pontokat 14 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.

511/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Napirend elfogadásáról (14 igen, 1 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
…/2012. (….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének ../....
(.....) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
szóló
25/2002.
(XII.
23.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
3.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (….) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról és Budapest Főváros Kormányhivatala főigazgatójának V-B004/00882-1/2012.
számú
törvényességi
felhívása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
4.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (......) önkormányzati rendelete az erzsébetvárosi önkormányzati elismerések
alapításáról
és
adományozásuk
rendjéről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
5.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…………/2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési
feladatairól szóló 41/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
6.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (….) önkormányzati rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 16/2000. (V. 19.) önkormányzati
rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
7.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési
tervének
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
8.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
9.) Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től felvett hitel biztosítása érdekében történő
jelzálogcserével
kapcsolatos
döntések
módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
10.) Az Erzsébetváros Kft. megbízási szerződésének módosítása tárgyában hozott
207/2012.(IV.26.)
számú
képviselő-testületi
határozat
visszavonása
Előterjesztő: dr. Kocsis Zsolt László Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. ügyvezető
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igazgatója
11.) Tulajdonosi
döntések
ingatlanok
hasznosítása
tárgyában
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
12.) Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ - Alapító Okirat, SZMSZ és
Szakmai
Program
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
13.) Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás
Előterjesztő: Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester
14.) A
Hetedhét
Éjszakai
Sport
Klub
további
működése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
15.) Medicopter
Alapítvány
támogatása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
16.) Erzsébetvárosi
Közbiztonsági
Polgárőr
Egyesület
támogatása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
17.) A
Balatonmáriafürdői
tábor
szállásdíjainak
megállapítása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
18.) Javaslat
az
iskolai
testnevelés
lehetőségének
bővítésére
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
19.) Javaslat Miklósy György színművész emlékére állítandó emléktábla készítésének
támogatására
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
20.) Részvétel a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Közoktatási
intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást
segítő támogató formák bevezetése) című, TÁMOP-3.2.1.A-11/1 kódszámú pályázaton
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
21.) Együttműködési
megállapodások
kötése
az
Erzsébetvárosi
Nemzetiségi
Önkormányzatokkal
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
22.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2012. I. félévi
költségvetésének
végrehajtása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
23.) A 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 125/2012. (III.22.) számú határozat
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
24.) Tájékoztatás az Önkormányzat által indított kártérítési perről a Budapest VII. kerület,
Vörösmarty
utca
14.
számú
ingatlannal
kapcsolatban
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Zárt ülés keretében:
25.) Szociális ügyekben I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök
26.) Közterület-használati
hozzájárulásokkal
kapcsolatos
fellebbezések
elbírálása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
27.) Beszámoló a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
által
2010.
október
12-től
hozott
határozatok
végrehajtásáról
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Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

1. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.20.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„A napirendi pontok elfogadását követően áttérünk azok tárgyalására. Első napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.20.) rendelet módosításáról,
előterjesztő jómagam vagyok. Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést
tárgyalta mindhárom bizottság. Megadom a szót Benedek Zsolt képviselő úrnak, a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság elnökének.”
Benedek Zsolt
„Köszönöm, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm, megadom a szót Wencz Miklós képviselő úrnak, a Városüzemeltetési Bizottság
elnökének.”
Wencz Miklós
„Köszönöm szépen, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolta.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm és végül megadom a szót Tímár László képviselő úrnak, a Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottság elnökének.”
Tímár László
„Köszönöm, a Bizottság a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. A bizottsági vélemények elhangzása után a napirend feletti vitát megnyitom.
Felszólaló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtottam be, melyet
természetszerűleg befogadok, így azt indokolni nem szükséges, szavazni viszont kell róla. Így
szavazásra teszem fel a módosító indítványt, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 11 igen 0 nem 4 tartózkodással elfogadta.
512/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (11 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által a „Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az
alábbiak szerint:
Vattamány Zsolt:
„Az előterjesztés összeállítását követően módosító indítvány benyújtása vált szükségessé új
feladatok, illetve folyamatban lévő feladatok fedezetének biztosítása érdekében.
1. A „8103 Önkormányzatok költségvetési támogatása” címen a normatív kötött felhasználású
támogatások előirányzatot 20.299 ezer Ft-tal javasolom megemelni az alábbiak szerint:
2.219 ezer Ft-tal,
a) az adósságcsökkentési támogatást
b) az ápolási díjat (súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg
2.847 ezer Ft-tal,
kiskorú esetén)
538 ezer Ft-tal,
c) az időskorúak járadékát
2.907
ezer Ft-tal,
d) a lakásfenntartási támogatást
865 ezer Ft-tal,
e) a rendszeres szociális segélyt egészségkárosodott személyek részére
877 ezer Ft-tal,
f) a rendszeres szociális segélyt 5 évvel nyugdíj előtt
10.046 ezer Ft-tal,
g) a foglalkoztatást helyettesítő támogatást
ezzel egyidejűleg az „5601 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások” címen az
adósságcsökkentési támogatás társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatást, támogatást
2.219 ezer Ft-tal és a „6201 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított
támogatás” címen a Polgármesteri Hivatal működési támogatását 18.080 ezer Ft-tal
megemelni.
Az „5123 Polgármesteri Hivatalnál rendszeres szociális pénzbeli ellátások” címen az
intézményi működési támogatási előirányzatot 6.292 ezer Ft-tal javasolom megemelni, ezzel
egyidejűleg ugyanezen a címen az alábbi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatást,
támogatást megemelni:
a) az ápolási díjat (súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg
2.847 ezer Ft-tal,
kiskorú esetén)
538 ezer Ft-tal,
b) az időskorúak járadékát
2.907 ezer Ft-tal.
c) a lakásfenntartási támogatást
Az „5125 Polgármesteri Hivatalnál aktív korú személyek ellátása” címen az intézményi
működési támogatási előirányzatot 11.788 ezer Ft-tal javasolom megemelni, ezzel egyidejűleg
az alábbi társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatásokat, támogatásokat megemelni:
865 ezer Ft-tal,
a) a rendszeres szociális segélyt egészségkárosodott személyek részére
877 ezer Ft-tal,
b) a rendszeres szociális segélyt 5 évvel nyugdíj előtt
10.046 ezer Ft-tal.
c) a foglalkoztatást helyettesítő támogatást
2. A Képviselő-testület 356/2012 (VI. 28.) számú intézményi létszám növelésére vonatkozó
határozatának végrehajtása érdekében a „6201 Irányító szerv alá tartozó költségvetési
szervnek folyósított támogatás” címen a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központ működési támogatási előirányzatot 8.446 ezer Ft-tal javasolom megemelni, ezzel
egyidejűleg ugyanezen a címen a Baross Gábor Általános Iskola működési támogatási
előirányzatot azonos összeggel csökkenteni. Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ” címen a működési támogatási előirányzatot 8.446 ezer Ft-tal, valamint
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3.
4.

5.

6.

7.

az alábbi kiadási előirányzatokat javasolom megemelni:
6.651 ezer Ft-tal,
a) a személyi juttatásokat
1.795 ezer Ft-tal,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót
11,5 fővel.
c) a létszám előirányzatot
A „2101 Baross Gábor Általános Iskola” címen a működési támogatási előirányzatot 8.446
ezer Ft-tal, valamint az alábbi kiadási előirányzatokat javasolom csökkenteni:
6.651 ezer Ft-tal,
a) a személyi juttatások
1.795 ezer Ft-tal,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót
11,5 fővel.
c) a létszám előirányzatot
A „2101 Baross Gábor Általános Iskola”, valamint a „2101-11 Alsóerdősori Bárdos Lajos
Általános Iskola és Gimnázium” címen kiemelt előirányzatok közötti pénzügytechnikai
rendezését javasolom 99 ezer Ft összegben.
Az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen a szakértői díjak dologi
kiadások előirányzatot 50 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6201
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás” címen az
Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola működési
támogatási előirányzatot azonos összeggel megemelni.
A „2101-12 Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola”
címen az intézményi működési támogatási előirányzatot 50 ezer Ft-tal javasolom megemelni,
ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel
megemelni.
A „6201 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás” címen az
Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium beruházási kiadások előirányzatot
163 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a Magonc Óvoda
működési támogatási előirányzatot azonos összeggel megemelni. A „2101-11 Alsóerdősori
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium” címen az intézményi felhalmozási
támogatások előirányzatot 163 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg
ugyanezen a címen a fűtési hálózat felülvizsgálata, szükséges felújítása felújítási kiadási
előirányzatot azonos összeggel csökkenteni.
A „2101-25 Magonc Óvoda” címen a működési támogatási előirányzatot 163 ezer Ft-tal
javasolom megemelni, ezzel egyidejűleg a játszóudvari eszközök felülvizsgálata dologi kiadási
előirányzatot 123 ezer Ft-tal, a fektető matracok beszerzését 40 ezer Ft-tal megemelni.
Az 564/2012. (06. 21.), valamint a 929/2012. (07. 24.) számú Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság határozata alapján a „7305 Központilag kezelt kerületfejlesztési pályázatok és
feladatok” címen a társasház felújítási pályázat (kölcsön) felhalmozási céltartalék
előirányzatot 5.914 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a
felhalmozási céltartalék előirányzatot az alábbiak szerint megemelni:
797 ezer Ft-tal,
a) a kémény felújítási pályázatot (kölcsön)
746 ezer Ft-tal,
b) a tetőjárda felújítási pályázatot (kölcsön)
4.371 ezer Ft-tal.
c) a gázvezeték felújítási kölcsönt
A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a folyamatban lévő beruházások
fedezetéhez igénybevett hitelek kamatkiadása felhalmozási céltartalék előirányzatot 43.038
ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6901 Erzsébet Terv Fejlesztési
Program” címen az alábbi felújítási előirányzatokat megemelni:
a) az Erzsébet körút 6. szám alatti okmányiroda
24.340 ezer Ft-tal,
és homlokzat felújítását, nyílászáró cseréjét
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12.000 ezer Ft-tal,
b) a Damjanich utca 4. szám alatti ingatlan felújítását
c) a Klauzál utca 23. szám alatt lévő egészségügyi intézmény felújítását, 2.413 ezer Ft-tal,
d) az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola
és Szakközépiskola (Dob utca 85. szám alatti épület)
4.285 ezer Ft-tal.
nyílászáró cseréjét és energiakorszerűsítését
8. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a rendkívüli önkormányzati kiadások
biztosítása felhalmozási céltartalékot 3.213 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6106 Támogatásértékű működési kiadások” címen a Rendőrség részére a
térfigyelő rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokra a támogatásértékű működési
kiadást azonos összeggel megemelni.
9. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a rendkívüli önkormányzati kiadások
biztosítása felhalmozási céltartalékot 20.000 ezer Ft-tal, a „6303 Lakóház és egyéb épület
felújítások” címen az épületszerkezet-felújítás előirányzatot 33.100 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6301 Intézményi felújítások” címen a Nyár utca 7. szám
alatti épület felújítását 13.100 ezer Ft-tal, a Madách tér védőnői helyiségek felújítását 40.000
ezer Ft-tal megemelni.
10. A rendelet-tervezet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
(1) Az Ör. 22. §-a új, (5a) bekezdéssel egészül ki:
(5a) Erzsébetváros Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert a 2007-2008. évben
kibocsátott CHF alapú kötvény 400.000 ezer Ft összegű - 10 %-os mértékű - előtörlesztésére,
amennyiben a CHF/HUF árfolyam 230-235 Ft/CHF értékű. Az előtörlesztés a szerződés
szerinti időpontokban, 2012. október 31. és 2013. április 30-án történhet meg.
(2) Az Ör. 22 § (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
(10) A Képviselő-testület döntései alapján a 2012. évi költségvetési évet követő évekre
kötelezettség a következő esetekben vállalható:
a) A költségvetési rendelet „7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és
feladatok” címen szerepeltetett előirányzataira a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság tárgyéven túli, a 2013. évi költségvetést terhelő döntéseket hozhat:
társasházak felújítási pályázata (kölcsön)
39.086 ezer Ft,
kéményfelújítási pályázat (kölcsön)
25.797 ezer Ft,
gázvezeték felújítási kölcsön
29.371 ezer Ft,
tetőjárda felújítása
7.746 ezer Ft.
összegben,
b) Erzsébetváros Önkormányzata „Erzsébet terv Fejlesztési program”-ban jóváhagyott
feladatok az ütemterv szerinti költségvetési évben, a jóváhagyott összeg mértékéig,
c) a b) ponton túl 2013. évben az Alsóerdősor utca tervezésére és felújítására 110.000
ezer Ft, a Munkás utca második szakasz tervezésére és felújítására 30.000 ezer Ft, a
Szövetség utca részleges felújítására 8.500 ezer Ft mértékben,
d) az önkormányzat és költségvetési intézményei által megkötött szerződések alapján a
következő évek költségvetéseit terhelő feladatokat évenkénti bontásban, összegszerűen
a 15. számú táblázat tartalmazza,
e) az önkormányzat által elnyert - több év alatt megvalósítandó - pályázati feladatok a
támogatási szerződés szerinti ütemezésben végrehajthatók.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.”
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Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet az elfogadott módosítással együtt, elfogadásához
minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
11 igen 0 nem 4 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012.
(IX.25.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról
(11 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.
Vattamány Zsolt
„A 2. napirendi pont tárgyalása következik, átadom az ülés vezetését Szikszai Zsolt
alpolgármester úrnak.”

2. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének ../....
(.....) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
szóló
25/2002.
(XII.
23.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Szikszai Zsolt
„Köszönöm Polgármester úr, következik 2. számú napirendi pontunk: Budapest Főváros VII.
kerület Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az egészségügyi
alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 25/2002. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Nem kíván. Az
előterjesztést tárgyalta az illetékes Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság is, így kérdezem
annak elnökét Tímár László képviselő urat.”
Tímár László
„Köszönöm a Bizottság a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Szikszai Zsolt
„Köszönöm, a napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászólás hiányában le is zárom. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet,
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
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)
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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.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2012.
(IX.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
szóló 25/2002. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

3. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (….) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról és Budapest Főváros Kormányhivatala főigazgatójának V-B004/00882-1/2012.
számú
törvényességi
felhívása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Szikszai Zsolt
„Következik a 3-as számú napirendi pont: Budapest Főváros VII. Erzsébetváros Önkormányzat
Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012-es önkormányzati rendelet
módosításáról és Budapest Főváros Kormányhivatala főigazgatójának V-B-004/00882-1/2012.
számú törvényességi felhívása. Előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester úr, kérdezem az
előterjesztőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Nem kíván. Az előterjesztést tárgyalta az illetékes
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság is, így megadom a szót annak elnökének Benedek
képviselő úrnak.”
Benedek Zsolt
„Köszönöm, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Szikszai Zsolt
„Köszönöm Elnök úr, a napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés 2 határozati javaslatból és egy
rendelet-tervezetből áll. Először szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet, elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
11 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)
9 / 59

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.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2012.
(IX.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(11 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.
Szikszai Zsolt
„Szavazásra teszem fel az 1-es számú határozati javaslatot, ehhez is és a második határozati
javaslathoz is egyszerű szavazattöbbség szükséges. Tehát jöjjön az első számú határozati javaslat,
kérem, most szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 11 igen 1 nem 3 tartózkodással elfogadta.
513/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (….) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról és Budapest Főváros Kormányhivatala főigazgatójának V-B004/00882-1/2012. számú törvényességi felhívása (11 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi felhívása alapján Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata lakásgazdálkodási érdekeire, a lakásgazdálkodás
kiszámíthatósága és biztonsága, valamint a fiktív lakáscserék megakadályozására tekintettel nem
helyezi hatályon kívül az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012.(III.26.) számú önkormányzati rendeletének 19/A. § (2)
bekezdésének b) pontját, valamint a 42. § (2) és (3) bekezdését. A hivatkozott rendeleti
szabályozások ügyében a Képviselő-testület javasolja, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala
az Ltv. módosításáig, vagy egy újabb, a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük
szabályairól szóló törvény megalkotásáig függessze fel a törvényességi felhívásában foglalt
kötelezés végrehajtását.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Szikszai Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 2-es számú határozati javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 11 igen 2 nem 2 tartózkodással elfogadta.
514/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (….) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról és Budapest Főváros Kormányhivatala főigazgatójának V-B004/00882-1/2012. számú törvényességi felhívása (11 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi felhívásában foglaltak alapján nem
állapít meg további lakbértámogatást a szociális helyzet alapján bérbe adott lakások bérlői
számára.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

4. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (......) önkormányzati rendelete az erzsébetvárosi önkormányzati elismerések
alapításáról
és
adományozásuk
rendjéről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Szikszai Zsolt
„Következik 4-es számú napirendi pontunk: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az erzsébetvárosi önkormányzati
elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről. Előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester
úr. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Nem kíván, köszönöm. Az
előterjesztést tárgyalta az illetékes Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság is, így megadom
a szót annak elnökének.”
Tímár László
„Köszönöm, a Bizottság a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Szikszai Zsolt
„Köszönöm Elnök úr, a napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet,
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
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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.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2012.
(IX.25.) önkormányzati rendelete az erzsébetvárosi önkormányzati elismerések alapításáról és
adományozásuk rendjéről
(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

5. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló
41/2003.
(XII.
22.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
Szikszai Zsolt
„Következik az 5-ös számú napirendi pont: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési
feladatairól szóló 41/2003-as önkormányzati rendelet módosításáról. Előterjesztő Juhász Gábor
alpolgármester úr. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Nem kíván,
köszönöm. Az előterjesztést tárgyalta a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, így
megadom a szót annak elnökének Tímár képviselő úrnak.”
Tímár László
„Köszönöm a szót, a Bizottság a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.”
Szikszai Zsolt
„Köszönöm Elnök Úr, a napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet,
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
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.”
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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.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2012.
(IX.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 41/2003.
(XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(11 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

6. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (….) önkormányzati rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 16/2000. (V. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Szikszai Zsolt
„Újabb képviselő úr is megérkezett. Következik 6-os számú napirendi pontunk, melynek vitájába
és szavazásába már képviselő úr is részt vehet. Tehát következik a 6-os számú napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti ellátásokról szóló 16/2000-es önkormányzati rendelet módosításáról. Előterjesztő
Vattamány Zsolt polgármester úr, kérdezem az előterjesztőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Nem kíván. Az előterjesztést tárgyalta a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság is, így
megadom a szót annak elnökének Tímár képviselő úrnak.”
Tímár László
„Köszönöm a szót, a Bizottság a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.”
Szikszai Zsolt
„Köszönöm Elnök úr. A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend feletti vitát megnyitom.
Hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így
szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet, elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
13 igen 2 nem 1 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012.
(IX.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti ellátásokról szóló 16/2000. (V. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(13 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
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A rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

7. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési
tervének
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Szikszai Zsolt
„Következik 7-es számú napirendi pontunk: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása. Előterjesztő Vattamány Zsolt
polgármester úr. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Nem kíván. Az
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság is, így megadom annak
elnökének Benedek képviselő úrnak a szót.”
Benedek Zsolt
„Köszönöm, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Szikszai Zsolt
„Köszönöm Elnök úr, a napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az
előterjesztéshez módosító indítványt nyújtott be az előterjesztő, melyet befogad, indokolni nem
szükséges, szavazni viszont kell róla. Így szavazásra teszem fel az előterjesztő által benyújtott
módosító indítványt, elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 15 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
515/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (15 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által a „Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása” című
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:
Vattamány Zsolt:
„Határozati javaslat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Képviselő-testület által 124/2012. (III.22.) számú határozattal elfogadott, illetve az
233/2012. (IV.26.), valamint 346/2012. (VI.28.) számú határozatával módosított, Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2012. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására vonatkozó határozati javaslatot az alábbi módosított formában fogadja el,
egyidejűleg jóváhagyja az ennek megfelelően egységes szerkezetbe foglalt, jelen határozati
javaslathoz mellékelt Közbeszerzési Tervet.
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Dohány utca 22-24. szám alatti helyiségben galéria
felújítása
 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
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 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2012. október
 A megvalósulás várhatóan: 2012. december

A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Madách Imre u. 2-6. szám alatti Védőnői Szolgálat
felújítása
 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. október
 A megvalósulás várhatóan: 2012. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Wesselényi u. 11. szám alatti háziorvosi rendelő felújítása
A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. október
 A megvalósulás várhatóan: 2012. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Dózsa György út 60. szám alatti háziorvosi rendelő
felújítása
A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. október
 A megvalósulás várhatóan: 2012. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Marek József utca felújítása és növényesítése
 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. október
 A megvalósulás várhatóan: 2012. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Közterületek hétközbeni és hétvégi, kézi és gépi takarítása
 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. október
 A megvalósulás várhatóan: 2012. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Erzsébetváros térfigyelő rendszerének kialakítása
 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. október
 A megvalósulás várhatóan: 2012. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Lövölde tér 7. szám alatti üzlethelyiség átalakítása
sportteremmé
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 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)

pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. november
 A megvalósulás várhatóan: 2013. január
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Hársfa utca felújítása
 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. november
 A megvalósulás várhatóan: 2013. január
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Vörösmarty utca felújítása
 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. november
 A megvalósulás várhatóan: 2013. január
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Peterdy utca felújítása
 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. november
 A megvalósulás várhatóan: 2013. január
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Munkás utca felújítása
 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. november
 A megvalósulás várhatóan: 2013. január
A Közbeszerzési Terv sorszámozása az újonnan felvett beszerzések miatt értelemszerűen módosul.
A „Keretmegállapodás építési munkákra” közbeszerzés megjegyzés rovatából törlésre kerül:
Dohány u. 22-24. szám alatti helyiségben galéria felújítása (megindítás várható ideje: 2012.
április, megvalósítás határideje, 2012. május),
További háziorvosi rendelők felújítása (megindítás várható ideje: 2012. május, megvalósítás
határideje: 2012. június).
A „Keretmegállapodás építési munkákra” közbeszerzés megjegyzés rovata kiegészül az alábbi
megjegyzéssel:
Budapest VII. kerület, Hernád utca 42-46. szám alatti Baross Gábor Általános Iskola (hrsz.:
33323) felújítási projektjéhez kapcsolódó udvar rekonstrukció 2 db sportpálya építésével
(megindítása: 2012. július, megvalósítása: 2012. augusztus)
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy – amennyiben szükséges - gondoskodjék az
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének soron következő módosításakor a közbeszerzési
eljárások eredményeképpen kötendő szerződések fedezetének költségvetésben történő
biztosításáról.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő: azonnal”
Szikszai Zsolt
„Most pedig szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott határozati javaslatot,
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
516/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési
tervének módosítása (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Képviselő-testület által 124/2012. (III.22.) számú határozattal elfogadott, illetve az
233/2012. (IV.26.), valamint 346/2012. (VI.28.) számú határozatával módosított, Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2012. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására vonatkozó határozati javaslatot az alábbi módosított formában fogadja el,
egyidejűleg jóváhagyja az ennek megfelelően egységes szerkezetbe foglalt, jelen határozati
javaslathoz mellékelt Közbeszerzési Tervet.
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Dohány utca 22-24. szám alatti helyiségben galéria
felújítása
 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. október
 A megvalósulás várhatóan: 2012. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Madách Imre u. 2-6. szám alatti Védőnői Szolgálat
felújítása
 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. október
 A megvalósulás várhatóan: 2012. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Wesselényi u. 11. szám alatti háziorvosi rendelő felújítása
A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. október
 A megvalósulás várhatóan: 2012. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Dózsa György út 60. szám alatti háziorvosi rendelő
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felújítása
A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. október
 A megvalósulás várhatóan: 2012. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Marek József utca felújítása és növényesítése
 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. október
 A megvalósulás várhatóan: 2012. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Közterületek hétközbeni és hétvégi, kézi és gépi takarítása
 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. október
 A megvalósulás várhatóan: 2012. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Erzsébetváros térfigyelő rendszerének kialakítása
 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. október
 A megvalósulás várhatóan: 2012. december
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Lövölde tér 7. szám alatti üzlethelyiség átalakítása
sportteremmé
 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. november
 A megvalósulás várhatóan: 2013. január
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Hársfa utca felújítása
 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. november
 A megvalósulás várhatóan: 2013. január
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Vörösmarty utca felújítása
 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
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 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. november
 A megvalósulás várhatóan: 2013. január
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Peterdy utca felújítása
 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. november
 A megvalósulás várhatóan: 2013. január
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Munkás utca felújítása
 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A megindítás várható ideje: 2012. november
 A megvalósulás várhatóan: 2013. január
A Közbeszerzési Terv sorszámozása az újonnan felvett beszerzések miatt értelemszerűen
módosul.
A „Keretmegállapodás építési munkákra” közbeszerzés megjegyzés rovatából törlésre kerül:
Dohány u. 22-24. szám alatti helyiségben galéria felújítása (megindítás várható ideje: 2012.
április, megvalósítás határideje, 2012. május),
További háziorvosi rendelők felújítása (megindítás várható ideje: 2012. május, megvalósítás
határideje: 2012. június).
A „Keretmegállapodás építési munkákra” közbeszerzés megjegyzés rovata kiegészül az alábbi
megjegyzéssel:
Budapest VII. kerület, Hernád utca 42-46. szám alatti Baross Gábor Általános Iskola (hrsz.:
33323) felújítási projektjéhez kapcsolódó udvar rekonstrukció 2 db sportpálya építésével
(megindítása: 2012. július, megvalósítása: 2012. augusztus)
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy – amennyiben szükséges - gondoskodjék az
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének soron következő módosításakor a közbeszerzési
eljárások eredményeképpen kötendő szerződések fedezetének költségvetésben történő
biztosításáról.”
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
A 2012. évi közbeszerzési terv a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.
Szikszai Zsolt
„Következő napirendi pont előtt pedig átadom az ülés vezetését Polgármester úrnak.”
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8. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen, következik a 9. számú napirendi pont. Nyolcas? Elnézést fel kell vennem a
ritmusát még akkor a testületi ülésnek. 8. napirendi pont: Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának a módosítása.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést tárgyalta a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, így megadom a szót Benedek Zsolt képviselő úrnak a
Bizottság elnökének.”
Benedek Zsolt
„Köszönöm, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován László
képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László
„Köszönöm a szót. Polgármester úr többször észrevételeztem, hogy nem tartom jó gyakorlatnak,
amit a kerületvezetés csinál a közbeszerzésekkel kapcsolatban. Pályáztatás nélkül folynak le a
közbeszerzések. Tárgyalásos, meghívásos módon három pályázót hívnak meg, ez azt gondolom,
hogy feltételezi, számomra egyértelműen feltételezi, hogy FIDESZ közeli vállalkozók juthatnak
csak közbeszerzéshez, ha jól értelmezem, ez a szabályzatmódosítás még ezt sem engedi meg,
hanem Önök bárkit, egy pályázót, illetve nem pályázót, hanem egy céget meghívnak, és avval
kötnek szerződést. Ez azt gondolom, hogy korrupciógyanús eljárásrend, semmiképpen nem tudom
támogatni. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen Képviselő úr. Több képviselő nem jelentkezett hozzászólásra, a napirend
vitáját lezárom. Kérem az iroda képviselőjét, hogy ismertesse a módosítás lényegét a napirend
lezárását követően. Várhelyi Zsuzsanna, meg kell nyomni a gombot. Igen, tehát a szabályzat,
amit a Bischitz Johanna miatt módosítottunk. Tehát ezt az egy mondatot módosítottuk benne
Képviselő úr és a kolléganő el fogja mondani, hogy mi volt ennek az oka.”
dr. Várhelyi Zsuzsanna
„Tehát olyan nagy költségvetésből gazdálkodik ez az intézményünk, hogy indokolt az, hogy
önállóbban tudjon eljárni a saját beszerzései, illetve közbeszerzései során abban az esetben,
hogyha megalkotja a saját közbeszerzési és beszerzési szabályzatát, ez az egyik lényeges
módosítás. Amire szerintem Moldován képviselő úr próbált utalni azok a saját tulajdonú
gazdasági társaságoknak a kivétele a beszerzési szabályzat azon szabálya alól, hogy három céget
kell megversenyeztetnünk sima beszerzések esetén. Most az ilyen típusú beszerzések, még a
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közbeszerzési törvény hatálya alól is ki vannak véve, tehát nem hiszem, hogy ez nagy problémát
jelentene, hogy ha a saját, sima beszerzéseink során nem alkalmazunk velük szemben extra
követelményeket.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen Irodavezető-helyettes asszonynak a szakmai hozzászólását. Annyival
egészíteném ki, hogy Moldován képviselő úrnak ajánlom, hogy olvassa el mind a közbeszerzési
törvényt, mind pedig a beszerzési szabályzatunkat, jóval szigorúbb a mi beszerzési szabályzatunk,
azon belül is szabályozunk és szigorítunk, és a beszerzéseket nagyon limitált árakhoz kötjük,
amire nekünk nem is lenne igazából feltétlenül vállalkoznunk. De az átláthatóság kedvéért, az
hogy világos legyen és átlátható mindenfajta beszerzés, úgy gondoltuk ezt a lépést meg kell hozni.
Tehát én azt ajánlom, hogy olvassa el, és olvassa el, hogy milyen volt az előző közbeszerzés, vagy
beszerzési szabályzat, és akkor nagyon nagy különbségeket fog látni és akkor nem fog ilyen
butaságokat beszélni, amiket elmondott. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Moldován úr, ügyrendi, megadom, ha személyes érintettségben szeretne szót kérni.”
Moldován László
„Polgármester úr megmutatná, hogy az SZMSZ-ünkben melyik kitétel engedi meg Önnek, hogy
minősítse a hozzászólásomat?”
Vattamány Zsolt
„Képviselő úr, ezt nem tudom ügyrendinek minősíteni, akkor kérjen majd ügyrendit, amikor
ügyrendi javaslata van, egyébként, ahogy Önnek szabad véleményt nyilvánítania, úgy nekem is
szabad véleményt nyilvánítani, és Ön amennyiben olyan megjegyzéseket tesz ránk nézve, vagy a
városvezetésre nézve, hogy megalapozatlan, ami ennek a városvezetésnek a becsületét sérti, azt én
nyugodtan kikérhetem magamnak és ki is fogom kérni. És azt pedig szeretném elvárni minden
képviselőtől, hogy ha itt felszólal, akkor legyen felkészült és tudja, hogy miről beszél. Öntől is ezt
kérem. Ez egy vita, itt mindenki elmondhatja a véleményét, de a felkészültséget, azt mindenkitől
úgy gondolom, a Képviselő-testület összes tagja, és magam is elvárom. Szavazásra teszem fel
tehát a határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 12 igen 1 nem 3 tartózkodással elfogadta.
517/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának módosítása (12 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 100/2012. (II.27.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott és 232/2012 (IV. 26.)
számú határozatával módosított, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata I. részének 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul
2012. október 01. napjától:
1.1.
Jelen szabályzat hatálya a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat
(továbbiakban: Önkormányzat) által – a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) és / vagy külső, ezzel
21 / 59

megbízott személy, szervezet (különösen: hivatalos közbeszerzési tanácsadó, vagy jogi iroda;
a továbbiakban: külső lebonyolító szakértő) előkészítésében, illetve lebonyolításában –
megvalósítandó közbeszerzési eljárásokra és a Kbt. hatálya alá nem tartozó, IX. fejezet
szerinti egyéb beszerzésekre terjed ki. Jelen szabályzat hatálya kiterjed továbbá az
Önkormányzat költségvetési szerveire, intézményeire, akik közbeszerzési és beszerzési
igényeiket csak az Önkormányzat közreműködésével, annak eljárásában és közreműködésével,
jelen szabályzat alkalmazásával bonyolíthatják. Jelen szabályzat hatálya nem terjed ki azon
önkormányzati fenntartású önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre,
intézményekre, melyek éves költségvetése az ötszázmillió forintot meghaladja és saját
közbeszerzési szabályzattal rendelkeznek.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. október 1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 100/2012. (II.27.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott és 232/2012 (IV. 26.)
számú határozatával módosított, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata I. részének 2.12. pontja az alábbiak szerint módosul
2012. október 01. napjától:
2.12.

Ahol jelen szabályzat a beszerzés tárgya szerinti szakirodát jelöli meg a feladat
címzettjeként, ott költségvetési szerv, intézmény esetén a beszerzés tárgya szerinti
irodaként az adott költségvetési szerv, intézmény, vezetőjeként az adott költségvetési szerv,
intézmény vezetője értendő.

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. október 1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 100/2012. (II.27.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott és 232/2012 (IV. 26.)
számú határozatával módosított, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata II. részének 1.7. pontja az alábbiak szerint módosul
2012. október 01. napjától:
1.7.

Költségvetési szerv, intézmény tekintetében a fenti rendelkezéseket kell alkalmazni azzal,
hogy azok közbeszerzési tervüket a tevékenységük szerint illetékes bizottság útján terjesztik
a Képviselő-testület elé tájékoztatás céljából.

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. október 1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 100/2012. (II.27.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott és 232/2012 (IV. 26.)
számú határozatával módosított, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IV. részének 5.1. és 5.2. pontja az alábbiak szerint
módosul 2012. október 01. napjától:
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5.1.

5.2.

A Városgazdálkodási Iroda a külső lebonyolító közreműködésével állítja össze az
Önkormányzat adott költségvetési évben lefolytatott beszerzéseiről szóló éves statisztikai
összegzést. Az éves statisztikai összegezést a Városgazdálkodási Iroda a tárgyévet követő
év május 15. napjáig köteles jóváhagyásra a Bizottság elé terjeszteni.
A Bizottság az éves statisztikai összegezést legkésőbb május 30. napjáig köteles
megtárgyalni és jóváhagyni annak érdekében, hogy a Közbeszerzési Hatóság részére a
jogszabályban meghatározott határidőben – május 31. napjáig - megküldhető legyen.

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. október 1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 100/2012. (II.27.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott és 232/2012 (IV. 26.)
számú határozatával módosított, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IX. részének 1.3. pontja az alábbiak szerint egészül ki
2012. október 01. napjától:
1.3. A IX. rész 1.1. pontja szerinti esetben a három árajánlat bekérésének mellőzésével
valósítható meg a beszerzés az alábbi esetekben:

·

jogszabály vagy korábban megkötött szerződés alapján fennálló kizárólagos jogok miatt a
beszerzés tárgya tekintetében egyetlen ajánlattevővel köthető szerződés, vagy más
ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén az ajánlatkérő bizonyos jogok
érvényesítésétől elesik, az lehetetlenné válik

·

az Önkormányzat
szerződések

·

műszaki-technikai sajátosságok miatt csak egy ajánlattevő képes a szerződést teljesíteni,
illetve a korábbi nyertes ajánlattevő mással történő helyettesítése műszakilag eltérő és
nem illeszkedő termék beszerzését eredményezné

·

alkotó- és előadóművészi tevékenység

·

jogi, ügyvédi szolgáltatások

·

hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok

·

üzletvezetési, üzletviteli, vezetői tanácsadói feladatok

·

vis maior esetén

·

katasztrófa-helyzetben

·

egyéb, az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt,
ilyen esetben a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények nem eredhetnek az
ajánlatkérő mulasztásából.
A fenti körülmények fennállásáról a beszerzés tárgya szerinti szakiroda feljegyzést köteles
készíteni, melyet a beszerzés dokumentumanyagához csatolni kell.

többségi

tulajdonában

álló

gazdasági

társaságokkalkötendő
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Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. október 1.
A Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.
Vattamány Zsolt
„Az ülésteremben a telefonok használatát kéretik mellőzni, tehát akinek csörög a telefonja, vagy
be van kapcsolva, azt kérem, hogy ezt módosítsa, ezt az állást.”

9. számú napirend:
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től felvett hitel biztosítása érdekében történő
jelzálogcserével
kapcsolatos
döntések
módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 9-es számú napirendi pont: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től felvett hitel
biztosítása érdekében történő jelzálogcserével kapcsolatos döntések módosítása. Előterjesztő
Szikszai Zsolt alpolgármester úr. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kívánja-e szóban előterjesztést
indokolni?”
Szikszai Zsolt
„Köszönöm nem kívánom szóban kiegészíteni.”
Vattamány Zsolt
„Nem. Így megállapítom, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság, így megadom a szót Benedek Zsolt képviselő úrnak a Bizottság elnökének.”
Benedek Zsolt
„Köszönöm, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján
lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztéshez 2 db határozati
javaslat tartozik, melyekről külön-külön fogunk szavazni. Szavazásra teszem fel az 1. számú
határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 14 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
518/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től felvett hitel biztosítása érdekében történő
jelzálogcserével kapcsolatos döntések módosítása (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
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hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től felvett hitel biztosítása érdekében szükséges
jelzálogcserével kapcsolatos 841/2011.(XI.17.) számú határozatának 3. pontját az alábbi szerint
módosítja:
„3.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
kötelezettséget vállal arra, hogy a 34475 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. ker.
Dohány u. 32. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan az MFB javára, az Erzsébetváros
Önkormányzata által az MFB-től a Madách gimnázium felújításának fedezetéül felvett hitel
futamideje alatt az Önkormányzat évente felülvizsgáltatja az ingatlanra vonatkozóan 2011. évben
készült ingatlanforgalmi értékbecslést és legkésőbb minden év június hónap 30. napjáig megküldi
az MFB részére.”
A határozat módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt
„Következik a 2-es számú határozati javaslat, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 15 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.)
519/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től felvett hitel biztosítása érdekében történő
jelzálogcserével kapcsolatos döntések módosítása (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy hozzájárul az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata között a 2004. március 31. napján kötött, első alkalommal 2007.
június 6. napján módosított beruházási kölcsönszerződésnek és ingatlan jelzálogszerződésnek a
jelen határozat mellékletét képező tartalommal történő módosításához, az alábbi kiegészítéssel:
A 34475 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. ker. Dohány u. 32. szám alatt található
ingatlanra vonatkozóan kötendő jelzálogszerződésben kerüljön rögzítésre az alábbi körülmény:
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„Felek rögzítik, hogy a Zálogkötelezett a jelen zálogszerződés aláírása időpontjában a
Zálogtárgyat bérbeadás útján hasznosítja. Zálogkötelezett a bérleti jogviszonyok tartalmáról
Zálogjogosultat tájékoztatta.”
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. november 17.
2.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a határozat 1. pontja szerint, a határozathoz
mellékelt szerződés aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. november 17.

10. számú napirend:
Az Erzsébetváros Kft. megbízási szerződésének módosítása tárgyában hozott 207/2012.
(IV.26.)
számú
képviselő-testületi
határozat
visszavonása
Előterjesztő: dr. Kocsis Zsolt László Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. ügyvezető
igazgatója
Vattamány Zsolt
„Így áttérhetünk a következő napirendi pontra, a 10-es számú napirendi pontra: Erzsébetváros
Kft. megbízási szerződésének módosítása tárgyában hozott korábbi képviselő-testületi határozat
visszavonása. Előterjesztő dr. Kocsis Zsolt László Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft.
ügyvezető igazgatója. Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítom, hogy 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
„A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom. Dr. Kispál Tibornak
adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor
„Köszönöm szépen. Egy egyszerű kérdésem van, hogy mit takar azt, hogy egyéb szakértői
költségek 1.206.500 Ft-ért? A másik meg csak egy kiegészítés, hogy az újabb képviselő úr
társunknak az igazi neve Puskás Attila Sándor, ha még valaki esetleg elfelejtette volna. Akkor a
másik pedig annyi, hogy vélemény és a minősítés közt óriási különbség van Polgármester úr.”
Vattamány Zsolt
„Így igaz Képviselő úr, mindenben egyetértettem, amit elmondott, ez egy ritka pillanat, de
vannak közöttünk közös pontok, úgy látszik. Gergely József képviselő úrnak adom meg a szót.”
Gergely József
„Köszönöm Az előterjesztésben szerepel, hogy ennek a korábbi határozatnak a visszavonására
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azért van szükség, mert okafogyott, ennek az okairól viszont egy fél mondat nincs, úgyhogy erre
szeretnék választ kapni. A másik az, hogy a napirend elfogadásánál nemmel szavaztam, mert
Polgármester úr ismételten nem tűzte napirendre azt az előterjesztést, amit benyújtottam. Jegyző
úrnak ugyan kiadta feladatként, hogy azt a döntését próbálja meg alátámasztani, de szeretném
megjegyezni, hogy a beterjesztett rendelet-tervezetem az másik önkormányzat hatályos
rendeletéből szó szerint van átvéve, tehát nem hiszem, hogy Jegyző úr indoklása megáll.
Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen Képviselő úrnak a hozzászólását, és akkor megadom Szikszai Zsolt
alpolgármester úrnak a szót.”
Szikszai Zsolt
„Gergely képviselő úr kérdésével kapcsolatba, akkor válaszolnék én. Ez egy mérnöki és statikai
tevékenység, amely az útépítéssel, a kultúra utcájával kapcsolatosan volt. Annak idején, amikor
erről döntést hoztunk akkor még úgy volt, hogy ez egy ilyen elszámolható költség. Egyeztettünk a
közreműködő szervezet Pro Régió képviselőivel, és ez nem egy elszámolható költség, ezért került
visszavonásra a korábban április 26-án hozott határozat. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm Alpolgármester úrnak a hozzászólását, ezzel úgy gondolom, meg is válaszolta a
felmerülő kérdéseket. Mivel a napirendhez több hozzászólásra jelentkezés nincs, így a napirend
fölötti vitát lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem
fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához minősített többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
520/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros Kft. megbízási szerződésének módosítása tárgyában
207/2012.(IV.26.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

hozott

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Önkormányzat és az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű
Társaság, mint megbízott Városfejlesztő Társaság közötti Megbízási Szerződés módosítására
vonatkozó 207/2012. (IV. 26.) számú határozatát visszavonja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

11. számú napirend:
Tulajdonosi
döntések
ingatlanok
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

hasznosítása

tárgyában

Vattamány Zsolt
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„Következik a 11-es számú napirendi pont: Tulajdonosi döntések ingatlanok hasznosítása
tárgyában. Előterjesztő Szikszai Zsolt alpolgármester úr. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e
szóbeli kiegészítés tenni?”
Szikszai Zsolt
„Köszönöm, nem kívánok.”
Vattamány Zsolt
„Így viszont akkor megadom a szót az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság elnökének Benedek Zsolt képviselő úrnak.”
Benedek Zsolt
„A Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend feletti vitát megnyitom. Moldován László
képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László
„Köszönöm a szót. Én azt gondolom, hogy műemlékvédelmi épületeket nem kellene eladni, és itt
kettő is szerepel a Király utca 57. és a Csányi utca 5. A Király utca 57. az nem is teljes
önkormányzati tulajdon. Azt kérdezném, hogy a lakókkal, vagy a társasházi közösséggel történt-e
egyeztetés, hogy esetleg Ők akarják megvenni azt a részt, amelyik önkormányzati tulajdon. Mert,
hogy azért jó lenne, ha ez olyan kezekbe kerülne, és erre én látok itt garanciát, hogy elvégezzék a
megfelelő felújításokat a leendő tulajdonosok, és tényleg olyan kezekbe kerüljenek, hogy a
műemlékisége a házaknak ne sérüljön. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm hozzászólását. További hozzászólások híján a napirend fölötti vitát lezárom, és akkor
megadom a szót Csomor Sándor úrnak az ERVA vezérigazgatójának válaszadásra.”
dr. Csomor Sándor
„Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt Képviselő úr! Szerintem még ez az ügy nagyon sokszor fog
szerepelni a képviselő-testületi ülésnek a napirendjén beszámolóként, van is egy másfél mondat
arra utalva, hogy pillanatnyilag még értékelik a jogászaink, szakértők azokat a tényállásokat,
amelyeket, illetve azokat a károkat, amelyeket ebbe az ügybe elkövettek. Azért szeretnék
visszautalni néhány mondatra, csak azért mert azt mondta, hogy műemléki ingatlannak a sorsa
miatt aggódik Képviselő úr. Hát ezt a műemléket, ugye kijelölték elidegenítésre, ezután érdekes
módon, nagyon finoman, volt olyan hogy néhány hónap alatt valaki szolgálati lakást kapott
benne, Gál úrnak a közvetlen munkatársa, utána lemondtak a szolgálati jellegről, megvették és
szabad szemmel láthatóan, én nem a véleményemet mondom, hanem azt mondom, amit tudok is
állítani, tehát a tényeket mondom, szabad szemmel láthatóan elkezdték ellopni az épületet. Ennek
a szimpatikus cégnek, aki 2008 októbere óta egy forintot sem fizetett, és a tőketartozása 150
millió forint, és hogyha a rendelet szerint számoljuk, akkor gyakorlatilag 500 millió forinttal
tartozott, akinek az épület rongálása tárgyába folyamatosan az ERVA volt vezetése és a
városvezetés asszisztált, folyamatosan aláírták a tulajdonosi hozzájárulást anélkül, hogy fizetett
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volna 2008. október óta egy forintot is. Nekem is az a véleményem különben, hogy már most
megvalósult az a fajta műemlékrongálás, ami miatt büntető feljelentést kell tenni, tehát és a
cégnek az egyéb nyúlványai, aki, hát hogy is mondjam, szerintem az egyik úriember, akinek az,
hogy az utcán sétálgathat, az a bűnüldöző szervek negligenciájának köszönhető, de még jó
néhány tényállást nem értékeltek ebben az ügyben. Aki mellesleg életvitelszerűen lakott a Király
utca egyik üzlethelyiségébe, ahová az előző városvezetés szóbeli bemondásra beengedte, és
ahonnan nagy nehezen a múlt héten sikerült kitennünk. Tehát az úrnak és a barátainak a cégei
gyakorlatilag elkezdték kifilézni az épületet, és ez az ügyvezető, aki életvitelszerűen egy
luxuslakást rendezett be a helyiségbe, ahol lopta az áramot, lopta a vizet és ahol nem fizetett
bérleti díjat, gyakorlatilag szétverve az egész épületet. Hát nagy nehezen, nem is tőle, hanem a
felszámolótól vettük birtokba a helyiséget. Márciusba indítottuk el az eljárást, miután én ezt
észleltem, sajnálatos módon, különben ezt meg kell említenem, hogy az ERVA előző vezetése sem
tett ebbe markáns lépést, én annyira markáns lépést tettem, hogy szerintem fel is vagyok jelentve
az ügybe, de természetesen hát állunk elébe. Tehát én azt gondolom, csak apró adalékokat,
szilánkokat mondtam abból a félméteres aktából, ami az ügybe van, de bizonyára Gergely úr tud
erről többet, mert az iratok és a szereplők tanúsága szerint Ő is tárgyalt ebben az ügyben
alpolgármestersége idején, az utolsó időkben, akkor sem sikerült gyakorlatilag még egy fizetési
meghagyást sem kiállítani a céggel szemben. Tehát én azt gondolom, hogy ennek az épületnek,
amit sikerült gyakorlatilag megrongálni, és műemlékvédelmi szempontból minimum 30 %-osan
tönkre tenni, és közben a lakásokat eladták. Azt hiszem, hogy az összes lakást eladták a
bérlőknek, és a bérlőket presszionálva, gyakorlatilag jó részét a lakásoknak, most nem tudom
pontosan hány százalékát, de szerintem olyan 50 % körüli részét ennek a cégnek a különböző
nyúlványai és hasonló nevű cégei gyakorlatilag megvásárolták. Tehát én azt gondolom, hogy nem
különösebben kell aggódni a lakók miatt, különös tekintettel, hogy amikor a felszámolótól ezt
birtokba vettük, akkor utána olyan levelet kaptunk, hogy folyamatosan fényképeznek minket a
házból, gondolom nem a jóhiszemű lakók. Azért hoztuk a Képviselő-testület elé ezt az eladást, ezt
a lehető legnyilvánosabb pályázat útján történő eladást, mert azt gondoljuk, hogy ugyanakkora
problémát okoz az Önkormányzatnak, hogyha bérbe adja ezt a 70 %-osra rombolt
helyiségcsoportot, minthogyha eladja. Semmivel sem lesz gyakorlatilag jobb, ugyanakkora gond
lesz az, hogy egyeztetni kell a lakókkal, engedélyt kell szerezni arra, hogy valaki legalább, hogy is
mondjam, azt az állapotot, ami tűrhető, azt előállítsa. Sajnálatos azt kell, mondjam, sajnos az
ERVA tevékenységének vonatkozásában is ez az egyik szégyene a kerületnek, meg vagyok
döbbenve, hogy ebbe még nem történt feljelentés, nem indult még eljárás, de különben
találkoztunk jó pár ilyennel, tehát ezeket természetesen egyenként megnézzük és megtesszük a
megfelelő lépéseket. Mellesleg a Műemlékvédelmi Hivatalt én kihívtam, többször egyeztettünk,
műemléki szakvéleményt készítettünk. Az Örökségvédelmi Hivatal ugye, most ez pillanatnyilag
megszűnt, de nyilvánvalóan lesz egy funkcionális jogutódja. Szerepel az előterjesztésben, hogy
velük egyeztetve két lehetőség lesz a pályázati kiírásban, vagy az Örökségvédelem által elfogadott
állapotot helyreállítjuk, tehát néhány válaszfalat lehet, hogy amiket kibontottak, azokat helyre
kell állítani, azért, hogy szerkezetileg az épület ne rongálódjon tovább, de ha így hozzájárul az
Örökségvédelem, és megkérjük azt akkor tőlük, hogy mi az, amit helyre kell állítani. Tehát két
lehetőség van az egyik, hogy mi állítjuk helyre ezt az állapotot és utána írjuk ki egy
versenytárgyalásra, a másik lehetőség, a B variáció pedig, hogy azzal a kötelezettséggel fogjuk
értékesíteni nyilvánosan. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez még beszámolóként fog szerepelni a
Képviselő-testület ülésén. Én különben annyira fontosnak tartottam ennek a sorsát, hogy
kirángattam oda az elnök urat és az illetékes alpolgármester urat is a PKB elnököt és
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fontolgattam azt, hogy a PKB-nak egy kihelyezett ülésén is meg kéne tekinteni az épületet. Tehát
én azt gondolom, hogy ha ennél körültekintőbben járnánk el, akkor elmennék dolgozni az
Örökségvédelemhez. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen Vezérigazgató úrnak a kimerítő hozzászólását. Tisztelet képviselő is láthatják,
Moldován képviselő is láthatja, amit vezérigazgató úr elmondott, ezek valóban csak szilánkok.
Valódi romhalmazokat vett át ez az Önkormányzat, igen komoly erőfeszítésbe telik ezeket rendbe
tenni, dolgozunk rajta, és rendet fogunk tenni Erzsébetvárosban, mert ennek így kell lennie.
Moldován képviselő úr már hozzászólt a vitához és most már nem tudok szót adni sajnos, mert
SZMSZ ellenesen járnék el, hogyha szót adnék. Akkor ügyrendit kell nyomni, ha személyes
érintettség volt, bár ebben nem tudom mi volt a személyes érintettség, hiszen Ön kapott egy
választ, viszont válaszra itt nincs lehetőség. Tehát a vita lezárást követően megállapítom, hogy az
előterjesztéshez az előterjesztő nyújtott be módosító indítványt, amit természetszerűleg befogad,
így azt indokolni nem szükséges, szavazni viszont kell róla. Szavazásra teszem fel módosító
indítványt, elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 14 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
521/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Szikszai Zsolt alpolgármester által a „Tulajdonosi döntések ingatlanok
hasznosítása tárgyában” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak
szerint:
Szikszai Zsolt:
„A Képviselő-testület részére készített „tulajdonosi döntések ingatlanok hasznosítása tárgyában”
című előterjesztés eredetileg kipostázott 2. és 5. pontja helyett, kérem, hogy az alábbi módosított
2. és 5. pontok, valamint az eredetileg kipostázott 2. és 5. határozati javaslatok helyett az alábbi,
módosított 2. és 5. határozati javaslatok kerüljenek elfogadásra.
Továbbá az előterjesztést az alábbi 6. és 7. ponttal, valamint 6. és 7. határozati javaslattal
kívánjuk kiegészíteni.
Határozati javaslatok
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy nyilvános versenyeztetés útján történő együttes értékesítésre kijelöli az alábbiakban felsorolt
nem lakás céljára szolgáló helyiségeket:
Helyiség címe:
Helyrajzi szám:
alapterület megközelítése
Budapest VII. Király u. 34084/0/A/1
568 m2
udvari pince
57.
Budapest VII. Király u. 34084/0/A/2
11 m2
udvari pince
57.
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Budapest VII. Király u. 34084/0/A/3
34 m2
udvari pince
57.
Budapest VII. Király u. 34084/0/A/4
100 m2
utcai földszint
57.
Budapest VII. Király u. 34084/0/A/5
392 m2
utcai/udvari
57.
földszint
Budapest VII. Király u. 34084/0/A/6
156 m2
udvari földszint
57.
Budapest VII. Király u. 34084/0/A/7
35 m2
udvari földszint
57.
A Képviselő-testület felkéri az ERVA Zrt-t az árverési felhívás elkészítésére és jóváhagyás
céljából a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elé történő előterjesztésére. Az értékesítés
során minimális árként az igazságügyi szakértő által meghatározott és a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság által jóváhagyott forgalmi érték, azaz 197.200.000,- Ft 90%-át kell
megjelölni.
A versenyeztetési eljárás eredményét a Képviselő-testület hagyja jóvá a versenyeztetési eljárást
követő képviselő-testületi ülésen.
Amennyiben a nyilvános árverés útján történő értékesítés 2013. március 1-ig eredménytelenül
telik el, úgy azt követően a Képviselő-testület felkéri az ERVA Zrt.-t a jelen helyiség
hasznosítására vonatkozó javaslatának újbóli Képviselő-testület elé történő előterjesztésére.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. március 1.
5.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy nyilvános versenyeztetés útján történő értékesítésre kijelöli a Budapest, VII. ker. Csányi u. 5.
sz. alatti, 34105 hrsz.-on nyilvántartott 465 m2 alapterületű, tulajdoni lap szerint „kivett lakóház,
udvar” megjelölésű társasházi tulajdonú épületet.
A Képviselő-testület az induló kikiáltási árat az épület forgalmi értékének, azaz 75.800.000., Ft
90%-ában, a licit lépcsőt pedig 100.000,-Ft–ban határozza meg, és felkéri az ERVA Zrt-t a
versenyeztetési eljárásra vonatkozó felhívás elkészítésére és jóváhagyás céljából a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság elé történő előterjesztésére.
Az eladási pályázati eljárás eredményét a Képviselő-testület hagyja jóvá a versenyeztetési
eljárást követő képviselő-testületi ülésen.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. december 1.
Határozati javaslat
6.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 468/2012. (VI.28.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. A 12/2012.(III.26.) önkormányzati rendelet 57. §. (3) b.) pontja alapján hozzájárul ahhoz,
hogy a Budapest VII. Damjanich u. 4. sz. alatti, 33520. hrsz-on nyilvántartott 100%-os
önkormányzati tulajdonú, 1524 m2 alapterületű felújított első épületrészt, iroda céljára a
felújítandó 304 m2 alapterületű melléképületet tanterem és konferenciaterem céljára Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet (1134. Budapest, Tűzér utca 33-35.) részére – 2012.
szeptember 14-től 10 év határozott időre, bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett:
- Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: bruttó 1.500.000 Ft, mely összeg évente a KSH
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által megállapított infláció mértékével emelkedik. A hátsó épületrész átadásáig (várhatóan
legkésőbb 2012. október 31-ig) a bérleti díj bruttó 1.200.000 Ft.
- A bérlő kifejezetten vállalja, hogy a közüzemi mérőórákra vonatkozó szerződéseket a saját
nevére átíratja és a közüzemi díjakat a szolgáltatók felé megfizeti.
- Amennyiben a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. napig a bérleti szerződést
nem írja alá, úgy jelen Képviselő- testületi határozat hatályát veszti.
- A bérlőnek saját költségén közjegyzői okiratban kell kötelezettséget vállalnia a bérleti
szerződésben foglaltak betartására, annak megszűnése esetére az épület kiürítésére és
tartozásmentes átadására.
- A bérbeadó a bérleti jogviszony fennállása alatt a Damjanich u. 6., 8-10. szám alatti
ingatlanokon keresztül a személygépkocsival történő behajtást és megközelítést biztosítja.”
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
7.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Budapest VII., Károly krt. 13-15. szám
alatti 34215/1/A/5 hrsz.–on nyilvántartott 285 m2 alapterületű félemeleti, tulajdoni lap szerint
„orvosi rendelő” megjelölésű nem lakás célú helyiséget Budapest Erzsébetváros Önkormányzat
Képviselőtestülete tulajdonában álló lakások bérletéről és bérbeadásának feltételeiről szóló
12/2012.(III.26.) számú rendelete 57. § (2) pontja szerint pályázat útján hasznosítja.
Amennyiben a pályázat útján történő bérbeadás 2012. március 1-ig nem történik meg, úgy a
Képviselő-testület úgy dönt, hogy azt követően a helyiség nyilvános árverés útján kerüljön
értékesítésre.
A Képviselő-testület felkéri az ERVA Zrt.-t a bérbeadásra vonatkozó pályázati dokumentáció
elkészítésére, és jóváhagyás céljából a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elé történő
előterjesztésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy
bérbeadásra vonatkozó pályázat eredményét megállapítsa.
A Képviselő-testület felkéri az ERVA Zrt.-t a bérbeadás sikertelensége esetén az eladásra
vonatkozó pályázati dokumentáció elkészítésére, és jóváhagyás céljából a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság elé történő előterjesztésére.
Az eladási pályázati eljárás eredményét a Képviselő-testület hagyja jóvá a versenyeztetési
eljárást követő képviselő-testületi ülésen.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. március 1. (bérbeadás esetén)
2013. június 30. (sikertelen bérbeadás esetén eladási pályázat kiírására)”
Vattamány Zsolt
„A módosító indítvány elfogadását követően az előterjesztéshez 7 határozati javaslat tartozik,
melyekről külön-külön fogunk szavazni. Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot,
elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 15 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
522/2012. (IX.20.) számú határozat:
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- Tulajdonosi döntések ingatlanok hasznosítása tárgyában (Rákóczi út 16.) (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy nyilvános versenyeztetési útján történő értékesítésre kijelöli a Budapest, VII. ker. Rákóczi
út 16. sz. alatti, 34532/0/A/4 hrsz.-on nyilvántartott 231 m2 alapterületű, tulajdoni lap szerint
„iroda” megjelölésű 1. emeleti nem lakás céljára szolgáló helyiséget.
A Képviselő-testület az induló kikiáltási árat 42.700.000,-Ft összegben, a licit lépcsőt pedig
100.000,-Ft–ban határozza meg, és felkéri az ERVA Zrt-t a pályázati felhívás elkészítésére és
jóváhagyás céljából a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elé történő előterjesztésére.
A versenyeztetési eljárás eredményét a Képviselő-testület hagyja jóvá a versenyeztetési eljárást
követő képviselő-testületi ülésen.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. december 1.
Vattamány Zsolt
„Következik a 2-es számú javaslat, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 14 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
523/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Tulajdonosi döntések ingatlanok hasznosítása tárgyában (Király utca 57.) (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy nyilvános versenyeztetés útján történő együttes értékesítésre kijelöli az alábbiakban
felsorolt nem lakás céljára szolgáló helyiségeket:
Helyiség címe:
Budapest VII.
u. 57.
Budapest VII.
u. 57.
Budapest VII.
u. 57.
Budapest VII.
u. 57.
Budapest VII.
u. 57.
Budapest VII.
u. 57.
Budapest VII.
u. 57.

Helyrajzi szám:
Király 34084/0/A/1

alapterület megközelítése
568 m2
udvari pince

Király 34084/0/A/2

11 m2

udvari pince

Király 34084/0/A/3

34 m2

udvari pince

Király 34084/0/A/4

100 m2

utcai földszint

Király 34084/0/A/5

392 m2

Király 34084/0/A/6

156 m2

utcai/udvari
földszint
udvari földszint

Király 34084/0/A/7

35 m2

udvari földszint
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A Képviselő-testület felkéri az ERVA Zrt-t az árverési felhívás elkészítésére és jóváhagyás
céljából a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elé történő előterjesztésére. Az értékesítés
során minimális árként az igazságügyi szakértő által meghatározott és a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság által jóváhagyott forgalmi érték, azaz 197.200.000,- Ft 90%-át kell
megjelölni.
A versenyeztetési eljárás eredményét a Képviselő-testület hagyja jóvá a versenyeztetési eljárást
követő képviselő-testületi ülésen.
Amennyiben a nyilvános árverés útján történő értékesítés 2013. március 1-ig eredménytelenül
telik el, úgy azt követően a Képviselő-testület felkéri az ERVA Zrt.-t a jelen helyiség
hasznosítására vonatkozó javaslatának újbóli Képviselő-testület elé történő előterjesztésére.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. március 1.
Vattamány Zsolt
„Következik a 3-as számú javaslat, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 13 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.)
524/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Tulajdonosi döntések ingatlanok hasznosítása tárgyában (Dob utca 6.) (13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a határozati javaslat 2. pontjában foglalt feltételek teljesülése esetén hozzájárul ahhoz,
hogy az INTERIOR ART Kft. által korábban bérelt, Budapest, VII. Dob u. 6. szám alatti,
34221/0/B/1 hrsz.-on nyilvántartott 64 m2 alapterületű utcai földszinti nem lakás célú helyiségre
vonatkozóan felhalmozódott bruttó 3.810.001,-Ft bérleti jog ellenérték + 6.441.456,-Ft bérleti és
használati díj hátralékból 7.251.457,-Ft összegű tartozás elengedésre kerüljön a 11/2012.(III.26.)
számú Önkormányzati rendelet 25. §. (1) - (2) bekezdései alapján tekintettel arra, hogy az
INTERIOR ART Kft-től Az eddigi fennálló tartozásainak peres úton, vagy nemperes eljárás útján
(pl. felszámolási eljárás) történő behajtására kevés a reális esély.
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az INTERIOR ART Kft. bérleti jogviszonya a Budapest, VII.
Dob u. 6. szám alatti, 34221/0/B/1 hrsz.-on nyilvántartott 64 m2 alapterületű utcai földszinti nem
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lakás célú helyiségre vonatkozóan helyreállításra kerüljön, és ezzel egyidejűleg az INTERIOR
ART Kft. nevezett helyiségre vonatkozó bérleti joga, a CARSALE Autószalon Kft. részére
kávézó céljára, határozatlan időre átadásra kerüljön az alábbi feltételek teljesülése esetén:
Az új bérleti szerződés aláírásáig az INTERIOR ART Kft. nevén fennmaradó, bruttó 3.000.000,Ft bérleti díj hátralék, a CARSALE Autószalon Kft. által tartozás átvállalással maradéktalanul
kiegyenlítésre kerül.
Bérleti díjfizetési kötelezettsége kávézó céljára az alábbi:
2.320,-Ft/m2/hó +ÁFA azaz 148.480,- Ft/hó+ ÁFA, mely összeg évente a KSH által megállapított
infláció mértékével emelkedik.
A szerződés megkötéséig az Önkormányzat részére óvadékként 565.709,-Ft, (a bruttó havi
bérleti díj háromszorosa) összeg megfizetésére kötelezi a CARSALE Autószalon Kft.-t.
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges hatósági
engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását, vagy
a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház megtiltja a helyiségben
végezni kívánt tevékenységet, az Önkormányzattal szemben igény nem támasztható.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - közjegyzői
okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak betartására, annak megszűnése
esetén a helyiség kiürítésére és tartozásmentes átadására.
Amennyiben a bérleti szerződést a bérleti jog átvevője a hozzájárulás kézhezvételétől számított
45. napig nem köti meg, a Képviselő-testületi határozat hatályát veszti.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: hozzájárulás kézhezvételétől számított 45 nap
Vattamány Zsolt
„Következik a 4. számú javaslat, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 13 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.)
525/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Tulajdonosi döntések ingatlanok hasznosítása tárgyában (Rózsa utca 36.) (13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja
a Bp. VII. Rózsa u. 36. sz. alatti, 33959/0/A/3 hrsz.-on nyilvántartott 199 m2 alapterületű udvari
földszinti és pinceszinti részből álló nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésével
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kapcsolatban hozott 540/2009.(XI.06.) számú határozatát, mivel a helyiség elidegenítésére nem
került sor, pályázat útján történő bérbevételére viszont kérelmet nyújtottak be.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt
„Következik az 5-ös számú javaslat, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 14 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
526/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Tulajdonosi döntések ingatlanok hasznosítása tárgyában (Csányi utca 5.) (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy nyilvános versenyeztetés útján történő értékesítésre kijelöli a Budapest, VII. ker. Csányi u.
5. sz. alatti, 34105 hrsz.-on nyilvántartott 465 m2 alapterületű, tulajdoni lap szerint „kivett
lakóház, udvar” megjelölésű társasházi tulajdonú épületet.
A Képviselő-testület az induló kikiáltási árat az épület forgalmi értékének, azaz 75.800.000., Ft
90%-ában, a licit lépcsőt pedig 100.000,-Ft–ban határozza meg, és felkéri az ERVA Zrt-t a
versenyeztetési eljárásra vonatkozó felhívás elkészítésére és jóváhagyás céljából a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság elé történő előterjesztésére.
Az eladási pályázati eljárás eredményét a Képviselő-testület hagyja jóvá a versenyeztetési eljárást
követő képviselő-testületi ülésen.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. december 1.
Vattamány Zsolt
„Következik a módosító indítvánnyal elfogadott 6. számú határozati javaslat, kérem, szavazzanak.
Elfogadásához egyszerű többség szükséges.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 6. számú
határozatot 13 igen 0 nem 3 tartózkodással elfogadta.
527/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Tulajdonosi döntések ingatlanok hasznosítása tárgyában (468/2012.(VI.28.) KT határozat
módosítása) (13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 468/2012. (VI.28.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. A 12/2012.(III.26.) önkormányzati rendelet 57. §. (3) b.) pontja alapján hozzájárul ahhoz,
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hogy a Budapest VII. Damjanich u. 4. sz. alatti, 33520. hrsz-on nyilvántartott 100%-os
önkormányzati tulajdonú, 1524 m2 alapterületű felújított első épületrészt, iroda céljára a
felújítandó 304 m2 alapterületű melléképületet tanterem és konferenciaterem céljára Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet (1134. Budapest, Tűzér utca 33-35.) részére – 2012.
szeptember 14-től 10 év határozott időre, bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett:
- Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi: bruttó 1.500.000 Ft, mely összeg évente a KSH
által megállapított infláció mértékével emelkedik. A hátsó épületrész átadásáig (várhatóan
legkésőbb 2012. október 31-ig) a bérleti díj bruttó 1.200.000 Ft.
- A bérlő kifejezetten vállalja, hogy a közüzemi mérőórákra vonatkozó szerződéseket a saját
nevére átíratja és a közüzemi díjakat a szolgáltatók felé megfizeti.
- Amennyiben a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. napig a bérleti szerződést
nem írja alá, úgy jelen Képviselő- testületi határozat hatályát veszti.
- A bérlőnek saját költségén közjegyzői okiratban kell kötelezettséget vállalnia a bérleti
szerződésben foglaltak betartására, annak megszűnése esetére az épület kiürítésére és
tartozásmentes átadására.
- A bérbeadó a bérleti jogviszony fennállása alatt a Damjanich u. 6., 8-10. szám alatti
ingatlanokon keresztül a személygépkocsival történő behajtást és megközelítést biztosítja.”
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt
„És most szavazásra teszem fel legvégül a módosító indítvánnyal elfogadott 7. számú határozati
javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 7. számú
határozatot 14 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
528/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Tulajdonosi döntések ingatlanok hasznosítása tárgyában (Károly krt. 13-15.) (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Budapest VII., Károly krt. 13-15. szám
alatti 34215/1/A/5 hrsz.–on nyilvántartott 285 m2 alapterületű félemeleti, tulajdoni lap
szerint „orvosi rendelő” megjelölésű nem lakás célú helyiséget Budapest Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselőtestülete tulajdonában álló lakások bérletéről és bérbeadásának
feltételeiről szóló 12/2012.(III.26.) számú rendelete 57. § (2) pontja szerint pályázat útján
hasznosítja.
Amennyiben a pályázat útján történő bérbeadás 2012. március 1-ig nem történik meg, úgy a
Képviselő-testület úgy dönt, hogy azt követően a helyiség nyilvános árverés útján kerüljön
értékesítésre.
A Képviselő-testület felkéri az ERVA Zrt.-t a bérbeadásra vonatkozó pályázati dokumentáció
elkészítésére, és jóváhagyás céljából a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elé történő
előterjesztésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy
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bérbeadásra vonatkozó pályázat eredményét megállapítsa.
A Képviselő-testület felkéri az ERVA Zrt.-t a bérbeadás sikertelensége esetén az eladásra
vonatkozó pályázati dokumentáció elkészítésére, és jóváhagyás céljából a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság elé történő előterjesztésére.
Az eladási pályázati eljárás eredményét a Képviselő-testület hagyja jóvá a versenyeztetési eljárást
követő képviselő-testületi ülésen.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. március 1. (bérbeadás esetén)
2013. június 30. (sikertelen bérbeadás esetén eladási pályázat kiírására)

12. számú napirend:
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ - Alapító Okirat, SZMSZ és
Szakmai
Program
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 12-es számú napirendi pont: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Alapító Okirat, SZMSZ és Szakmai Program módosítása. Előterjesztőként az előterjesztést szóban
nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést tárgyalta a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság, így megadom a szót Tímár László képviselő úrnak a Bizottság elnökének.”
Tímár László
„Köszönöm a szót, a Bizottság a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló
hiányában a napirend fölötti vitát lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Az előterjesztéshez 2 határozati javaslat tartozik, melyekről külön-külön fogunk szavazni.
Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 15 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
529/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okirat módosítása (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ módosító okiratát és egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a mellékelt tartalommal elfogadja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt
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„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 15 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
530/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ SZMSZ és Szakmai Program
módosítása (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatát, valamint Szakmai Programját a mellékelt tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, a
Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására, valamint hogy intézkedjen a Magyar
Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül történő megküldéséről.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgálató Központ módosító Alapító Okirata a
jegyzőkönyv 9. számú melléklete.
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgálató Központ egységes szerkezetű Alapító Okirata
a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgálató Központ Szservezeti és Működési Szabályzata
a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgálató Központ Szakmai Programja a jegyzőkönyv
12. számú melléklete.

13. számú napirend:
Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás
Előterjesztő: Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 13-as számú napirendi pont: Ételt az Életért Közhasznú Alapítvánnyal kötendő
együttműködési megállapodás. Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester az előterjesztő.
Előterjesztő nem kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést. Megállapítom, hogy az
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, valamint a Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottság. Először megadom a szót Benedek Zsolt képviselő úrnak a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnökének.”
Benedek Zsolt
„Köszönöm, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”

39 / 59

Vattamány Zsolt
„Megadom a szót Tímár László képviselő úrnak a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
elnökének.”
Tímár László
„Köszönöm a szót, a Bizottság a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„A bizottsági vélemények elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován László
képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László
„Köszönöm a szót, nagyon örülök, hogy Rónaszékiné Keresztes Monika újra előterjesztést
nyújtott be a közgyűléshez, nem tudom Polgármester úr evvel nincsen gondja, hogy az
Alpolgármester asszony nem vesz részt a Képviselő-testületi üléseken. Illetve az előző pontnál
nem akartam megszólalni, de azt gondolom a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központ alapító okiratának, illetve szakmai program módosítását én azt gondolom, hogy neki
kellett volna előterjeszteni, ha egyáltalán tud róla, vagy van köze hozzá. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen hozzászólását, több hozzászóló híján, Bartusné Benedek Barbara képviselő
asszony jelezte hozzászólását, megadom a szót.”
Bartusné Benedek Barbara
„Köszönöm a szót Polgármester úr. Én tisztelettel kérném a Képviselő-testület tagjait, hogy
támogassák ezt az előterjesztést, hiszen ez az előterjesztés egy nemes célt karol fel. Az
előterjesztés előkészítési szakaszában a szociális intézményekkel együtt végeztünk egy felmérést,
melyből kiderült, hogy több mint 300 fő jelezte azt a szándékát, hogy ha a kerületben lenne
lehetőség ingyen étkeztetésre, akkor azt nagyon szívesen igénybe vennék. Az előterjesztés segíti a
kerületben a rászoruló embereket és ez által 300 főnek fogunk tudni naponta egyszeri meleg ételt
biztosítani, gyümölccsel, péksüteménnyel, szerintem az előterjesztés magáért beszél. Köszönöm a
szót.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen Képviselő asszony hozzászólását, több hozzászóló híján a napirend fölötti
vitát lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem fel a
határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
531/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány a Budapest VII.
kerület Rózsa utca 3. szám alatti 33785/0/A/1 hrsz.-on nyilvántartott helyiségben ételosztást
folytasson. Felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésére az
előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. október 31.

14. számú napirend:
A
Hetedhét
Éjszakai
Sport
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Klub

további

működése

Vattamány Zsolt
„Következik a 14-es számú napirendi pont: Hetedhét Éjszakai Sport Klub további működése.
Előterjesztője jómagam vagyok. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom
kiegészíteni. Az előterjesztést tárgyalták bizottságok. Először megadom a szót a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság elnökének Benedek Zsolt képviselő úrnak.”
Benedek Zsolt
„Köszönöm, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. És megadom a szót Tímár László képviselő úrnak a Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottság elnökének.”
Tímár László
„Köszönöm a szót, a Bizottság a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. A bizottsági vélemények elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom.
Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az
előterjesztéshez 2 határozati javaslat tartozik, melyekről külön-külön fogunk szavazni. Szavazásra
teszem fel tehát először az 1. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű
szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 14 igen 1 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
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lentiek szerint alakul.)
532/2012. (IX.20.) számú határozat:
- A Hetedhét Éjszakai Sport Klub további működése (14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy támogatja a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ által működtetett
Hetedhét Éjszaki Sport Klub működését 2012. október 1-től határozatlan időre a Rózsa u. 3.
szám alatti helyiségben.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt
„Következik a 2. számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 14 igen 1 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.)
533/2012. (IX.20.) számú határozat:
- A Hetedhét Éjszakai Sport Klub további működése (14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Hetedhét Éjszakai Sport Klub - 2012. október 1. és 2012. december 31. közötti időszakra
- működéséhez, fenntartásához szükséges 280.000 forint költség kerüljön átcsoportosításra a
2012. évi Önkormányzati Költségvetés 5606 soron lévő 5331 szakfeladatról a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központ 1101 sorára a dologi kiadásokhoz.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

15. számú napirend:
Medicopter
Alapítvány
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

támogatása

Vattamány Zsolt
„Áttérhetünk a 15-ös számú napirendi pontra: Medicopter Alapítvány támogatása. Előterjesztője
jómagam vagyok. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az
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előterjesztést tárgyalta a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, így megadom a szót
Tímár László képviselő úrnak a Bizottság elnökének.”
Tímár László
„Köszönöm a szót, a Bizottság a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom.
Hozzászóló híján lezárom. 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. Dr. Kispál Tibor képviselő úr
kéri jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy igennel szavazott. 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.)
534/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Medicopter Alapítvány támogatása (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Magyar Nonprofit Légimentő Kft. működtetéséhez, a Medicopter Alapítvány
részére 100.000 forint támogatást nyújt a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.
(II. 20.) önkormányzati rendeletében a polgármesterre átruházott döntési hatáskörű céltartalék
előirányzat terhére. Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

16. számú napirend:
Erzsébetvárosi
Közbiztonsági
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Polgárőr

Egyesület

támogatása

Vattamány Zsolt
„Következik a 16-os számú napirendi pont: Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület
támogatása. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést
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tárgyalta a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, megadom a szót a Bizottság elnökének
Benedek Zsolt képviselő úrnak.”
Benedek Zsolt
„Köszönöm, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm, tárgyalta még az előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság, megadom a szót a
Bizottság elnökének Wencz Miklós képviselő úrnak.”
Wencz Miklós
„Köszönöm szépen. A Városüzemeltetési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolta.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. A bizottsági vélemények elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom. Dr.
Kispál Tibor képviselő úrnak adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor
„Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület, még ebben az évben volt egy bizottsági ülés, ahol
elhangzott az a terv és bizottsági előterjesztés is, hogy egy ilyen polgárőr egyesületet az
Önkormányzat és a Rendőrség létre fog hozni. Akkor jeleztük, hogy egy polgárőr egyesületet, ami
civil szerveződés, az isten szerelmére ne egy önkormányzat és ne egy rendőrség hozzon létre. Egy
ilyen civil szervezetet hogy ha a politika hoz létre, akkor az nem civil szervezet. Most újra itt áll
előttünk több millió forintnyi támogatással, miközben ahány költségvetési módosítás volt idáig, és
egyébként lehetőség volt rá, elutasították azt a módosító javaslatomat, hogy egyébként a meglévő
és jól működő Polgárőr Egyesületeket támogassa az Önkormányzat. Ezt nem tették, illetve
legutóbb 200-200 ezer forintot megszavaztak. Itt több millió forintot szavaznak meg egy olyan
szervezetnek, ami politikai indíttatásból jött létre, hiszen ezt leírták és elmondták. Nem mondták
ennek az ellenkezőjét, nem cáfolták ezt meg. Hogy van ez Polgármester úr?”
Vattamány Zsolt
„Kedves Képviselő úr, Ön már ezt egyszer felvetette itt Képviselő-testületi ülésen, akkor
elmondtam ezzel kapcsolatban a véleményemet és cáfoltam ezt az állítását, de majd a végén
természetesen a válaszoknál akkor bővebben válaszolok, előtte megadom a szót Moldován László
képviselő úrnak.”
Moldován László
„Köszönöm a szót, nekem is egyrészt az a problémám, hogy meglehetősen bőkezűen osztogat itt
most az Önkormányzat pénzeket a közbiztonság megerősítésére. Amivel egyet lehet érteni, csak
már a Rendőrségnek is elég sok pénzt adtunk, hogy a közbiztonságunk jobb legyen, a Közterületfelügyeletet is részben ezért stafírozzuk ki bőkezűen, hogy a közbiztonságunk jó legyen. Nem
tudom, nem lehetne, hogy egy szervezetnek adjunk, de tényleg az hatékonyan használja föl?
Köszönöm szépen. És még megjegyezném azt, hogy az első képviselő-testületi ülések egyikén Ön
magánhadseregeknek nevezte a kerületőrségeket, most nem tudom, hogy akkor ezzel a
polgárőrséggel, bár nyilván tudom, hogy nem ugyan az a kettő a kerületőrség meg a polgárőrség,
akkor nincs ilyen aggálya, hogy itt egy magánhadsereget hozunk létre? Köszönöm. Illetve nem mi
hozzuk létre, hanem ők hozzák magukat, köszönöm.”
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Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen a hozzászólásokat, napirend fölötti vitát lezárom. Valóban igaz, ez az
Önkormányzat, ez a városvezetés eltökélt a mellett, hogy Erzsébetvárosban rend legyen, rend
legyen az önkormányzati hivatalban, rend legyen az intézményekben, rend legyen az utcán, rend
legyen nappal, és rend legyen éjszaka. Ehhez viszont az Önkormányzatnak áldozatokat kell hozni,
erőfeszítéseket kell tennie. A Rendőrséget támogatjuk, hiszen a Rendőrség nélkül gyakorlatilag
rendet fent tartani nem lehet. Eszközökkel, autókkal, helyiségekkel, egyéb dolgokkal támogatjuk a
Rendőrséget, amikről itt mindig döntés születik. A Közterület-felügyeletet meg kellett erősíteni,
mert valóban nem magánhadseregekkel akartuk, különböző kft-kel akartuk megvédeni a rendet,
hanem olyan emberekkel, akik köztisztviselők. Hiszen a közteresek azok köztisztviselők, akiknek
vannak intézkedési jogköreit, akik hivatalból el tudnak járni és köztisztviselőként közhatalmat is
gyakorolhatnak. Azt, hogy támogattuk eddig is a különböző polgárőri egyesületeket, az nem
kérdés, hiszen eddig is támogattuk őket. Vannak polgárőr egyesületek, kaptak eddig is támogatást
Erzsébetváros Önkormányzatától, ha jól tudom nem is kevesebbet, mint amit az előző években
kaptak, tehát a támogatásuk nem csökkent. Úgy érezte ez a vezetés, hogy itt még van előrelépés,
azt hogy kialakuljon egy ilyen hármas rendőrség,- közter- és polgárőrség, az szerintem egy
tejesen normális és teljesen rendben lévő dolog. Az Önkormányzatnak az életképes
kezdeményezések mögé kell állnia, ez az elképzelés, ami itt Önök előtt van, egy életképes
elképzelés. Az Önkormányzat pedig ezt támogatni kívánja, remélem, hogy képviselő társaim is
egyetértenek ezekkel a célokkal és támogatjuk, hiszen egy a célunk Erzsébetvárosban rend legyen,
és biztonságba érezzék magukat a lakók. Az előterjesztéshez módosító indítványt egyik képviselő
sem nyújtott be. Az előterjesztéshez 2 db határozati javaslat tartozik, melyekről külön-külön kell
szavazni. Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 10 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, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
535/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása (10 igen, 0 nem, 5 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok
gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
11/2012.(III.26.) számú önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése alapján az Erzsébetvárosi
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Közbiztonsági Polgárőr Egyesület /Nyilvántartási száma: 14862/ támogatása tárgyában az
Önkormányzatot megillető tulajdonosi jog gyakorlására vonatkozó hatáskört magához vonja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 10 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, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
536/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása (10 igen, 0 nem, 5 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Erzsébetváros
közbiztonságának folyamatos javítása, a kerület lakossága szubjektív biztonságérzetének
növelése céljából támogatási szerződést köt az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr
Egyesülettel /Nyilvántartási száma: 14862/, a Polgárőr Egyesület tevékenysége megkezdéséhez
szükséges helyiség, tárgyi eszközök, illetve a folyamatos működésének biztosítása érdekében az
alábbi lényeges tartalommal:
a) Erzsébetváros Önkormányzata rendeltetésszerű használatra alkalmas, felújított állapotban,
határozatlan időtartamra a Polgárőr Egyesület részére használatába adja az Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonát képező, 33256/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII.
ker. Marek József u. 31. magasföldszintjén található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint
134 m2 alapterületű, „iroda” megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiséget – a
továbbiakban: Helyiség -.
A Helyiség rendeltetésszerű alkalmas állapotának kialakítása során az Önkormányzat
gondoskodik a helyiség lomtalanításáról, a vizesblokk felújításáról, tisztasági festéséről és az
egyéb esetlegesen még szükséges munkálatokról.
Az Önkormányzat által elvégzendő munkálatok összköltsége nem haladhatja meg a bruttó
1.100.000 Ft.-ot, azaz a bruttó egymillió egyszázezer forintot.
b) A Helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Polgárőr Egyesület részére
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történő átadása időpontjától - a használat megszűnése esetén - a helyiségnek az Önkormányzat
részére történő birtokba adásáig, a Polgárőr Egyesület köteles a helyiség használatáért
használati díjat fizetni az Önkormányzat számára.
A használati díj mértéke megegyezik a helyiség után fizetendő közös költség összegével.
Köteles továbbá viselni a helyiség használatával összefüggő közüzemi és rezsi költségeket,
valamint köteles gondoskodni a helyiségnek a jó gazda módjára történő karbantartásáról.
A közüzemi költség fizetésére vonatkozó kötelezettségének teljesítése érdekében a Polgárőr
Egyesület köteles közüzemi mérőórákat a Polgárőr Egyesület nevére haladéktalanul átíratni.
c) Az Önkormányzat a tulajdonát képező, használaton kívüli bútoroknak és számítástechnikai
eszközöknek - 2 komplett konfiguráció nyomtatóval – a Polgárőr Egyesület használatába
adásával támogatja a Marek J. u. 31. mfszt. 3. szám alatti Helyiség bebútorozását és a
Polgárőr Egyesület tevékenysége ellátásához minimálisan szükséges számítástechnikai
eszközöket.
d) Az Önkormányzat beszerez és üzemeltetésre átad a Polgárőr Egyesületnek a feladat
ellátásához szükséges 1 db gépkocsit. A gépkocsi beszerzési értéke legfeljebb bruttó 1.600.000
Ft.
e) Az Önkormányzat továbbá összesen bruttó 2.300.000 Ft., azaz bruttó kettőmillió
háromszázezer Forint támogatást nyújt a Polgárőr Egyesület számára a tevékenységének
megkezdése érdekében. A támogatást az alábbi célokra nyújtja az Önkormányzat:
- rádió adó-vevők beszerzése: legfeljebb bruttó 100.000 Ft., azaz bruttó százezer forint
összegben;
- egyéb felszerelés beszerzése: legfeljebb bruttó 1.550.000 Ft., azaz bruttó egymillió
ötszázezer forint összegben;
- a gépkocsi üzembe helyezésének költségei /figyelmeztető jelzés beszerzése, felszerelése,
stb./: legfeljebb bruttó 200.000 Ft., azaz bruttó kétszázezer forint.
f) Az Önkormányzat a helyiség fenntartásának, karbantartásának és gépkocsi üzemben tartásának
biztosítása érdekében havonta támogatást nyújt a Polgárőr Egyesület részére addig az
időpontig, ameddig a Polgárőr Egyesület ezeket a költségeket, vagy a költségek egy részét
nem tudja más forrásból származó bevételből megfizetni. Ha a költségeket csak részben tudja
a Polgárőr Egyesület más forrásból származó bevételből fedezni, akkor a támogatás mértéke a
más forrásból származó bevétel ősszegével csökken.
A támogatás mértéke megegyezik a Polgárőr Egyesületet a helyiség használatával
összefüggésben mindenkor terhelő használati díj és rezsi költség, valamint a folyamatos
működés biztosításához szükséges, a Polgárőr Egyesület által üzemeltetett gépkocsi
üzemeltetetési /benzin, szervízelés és javíttatás/ költségei mértékével.
A Polgárőr Egyesület működési célú, havi rendszeres támogatásának összege (amennyiben
nem rendelkezik egyéb bevétellel) 2012. évben nem haladhatja meg havonta a nettó 150.000
Ft.-ot, azaz nettó százötvenezer forintot. A támogatás maximális havi nettó összege 2012. évet
követően minden évben havi 10 %-al emelkedik.
A havi támogatás maximális összegét – 2012. évben nettó 150.000 Ft.-ot, azaz nettó
százötvenezer forintot - havonta előre utalja át az Önkormányzat a Polgárőr Egyesület
számlájára. A Polgárőr egyesület köteles a minden tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a
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mindenkori számviteli szabályoknak megfelelő módon igazolni a támogatás felhasználásának
módját és mértékét. Ha az előre átutalt havi támogatások összege a tárgyévben nem került
teljes egészében felhasználásra, a Polgárőr Egyesület köteles legkésőbb tárgyévet követő
január hónap 10. napjáig a tárgyévben az Önkormányzat által a Polgárőr Egyesület részére
átutalt és a Polgárőr Egyesület által ténylegesen felhasznált támogatás összegének
különbözetét az Önkormányzat számára visszautalni.
A Polgárőr Egyesület köteles haladéktalanul tájékoztatni az Önkormányzatot, amennyiben a
fenti költségek, vagy a költségek egy részének a megfizetésére más forrásból származó
bevételéből lehetősége nyílik.
g) A támogatási szerződés a Támogatásokat Vizsgáló Iroda hozzájárulását követően köthető meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a határozat 1. pontjában foglaltak költségek pénzügyi fedezete Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2012. évi Költségvetésben szereplő „7201.
Központilag kezelt ágazati feladatok” címen lévő rendkívüli önkormányzati kiadások sor terhére
kerüljön biztosításra, bruttó 5.000.000 Ft összegben, ebből a támogatás bruttó 2.300.000.-Ft.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármester, hogy gondoskodjék az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének szükséges módosításáról.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

17. számú napirend:
A
Balatonmáriafürdői
tábor
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

szállásdíjainak

megállapítása

Vattamány Zsolt
„Áttérhetünk a következő napirendünkre, a 17-es számúra: Balatonmáriafürdői tábor
szállásdíjainak megállapítása. Juhász Gábor alpolgármester az előterjesztő. Kérdezem az
előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni? Nem kívánja kiegészíteni Alpolgármester úr
szóban az előterjesztését, így jöhetnek a bizottsági vélemények, hiszen az előterjesztést tárgyalta a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, így megadom a szót Tímár László képviselő úrnak
a Bizottság elnökének.”
Tímár László
„Köszönöm a szót, a Bizottság a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján
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lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati
javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
537/2012. (IX.20.) számú határozat:
- A Balatonmáriafürdői tábor szállásdíjainak megállapítása (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Balatonmáriafürdői tábor szállásdíját meghatározó 460/2012. (VI. 28.) számú határozatát
2012. október 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
A Balatonmáriafürdő szállásdíjai:
- az Önkormányzat által fenntartott vagy üzemeltetett közoktatási és szociális intézmények
táborozó gyermekei, tanulói és a kísérő felnőttek részére:
800.- Ft/fő/éj
- a kerületi nem önkormányzati fenntartású közoktatási és szociális intézmények és kerületi
sportegyesületek, civil szervezetek táborozó gyermekei, tanulói és a kísérő felnőttek részére:
1.000.- Ft/fő/éj
- „külsős”, nem kerületi közoktatási és szociális intézmények táborozó gyermekei, tanulói és a
kísérő felnőttek részére:
1.000.- Ft/fő/éj
- „külsős” gyermek részére (14 éves korig)
1.200.- Ft/fő/éj
- „külsős” felnőtt részére:
2.500.- Ft /fő/éj
- hivatali dolgozók és az Önkormányzat által fenntartott és üzemeltetett oktatási, szociális
intézmények dolgozóinak gyermekei részére (14 éves korig)
1.000.- Ft/fő/éj
- hivatali dolgozók és az Önkormányzat által fenntartott és üzemeltetett oktatási, szociális
intézmények dolgozói és hozzátartozói részére:
1.500.- Ft/fő/éj.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. október 1.

18. számú napirend:
Javaslat az iskolai testnevelés lehetőségének bővítésére
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 18-as számú napirendi pont Juhász Gábor alpolgármester úr előterjesztésében:
Javaslat az iskolai testnevelés lehetőségének bővítésére. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e
szóban kiegészítés tenni? Nem, így az előterjesztést tárgyaló Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság elnökének Tímár László képviselő úrnak adom meg a szót a bizottsági vélemény
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ismertetésére.”
Tímár László
„Köszönöm a szót, a Bizottság a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom.
Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra
teszem fel a határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
538/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Javaslat az iskolai testnevelés lehetőségének bővítésére (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy támogatja az Újpesti Torna Egylet vívó szakosztálya által tartott vívás oktatást a VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzat által fenntartott vagy üzemeltetett iskolákban a 2012/2013.
tanévben. A támogatás összege 700.000.-Ft, azaz hétszázezer forint, amely a Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 20.) ök. rendelet 6103 címszám alatt lévő „Sportegyesületek
és szervezetek támogatása” előirányzaton belül a „Sportegyesületek és szövetségek támogatása”
keret terhére történik.
A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje 2013. június 30.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. október 12.

19. számú napirend:
Javaslat Miklósy György színművész emlékére állítandó emléktábla készítésének
támogatására
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 19-es számú napirendi pont: Javaslat Miklósy György színművész emlékére
állítandó emléktábla készítésének támogatására. Előterjesztő Juhász Gábor alpolgármester úr.
Kérdezem, hogy kívánja-e az előterjesztését szóban kiegészíteni? Nem kívánja. Így megadom a
szót a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság elnökének Tímár László képviselő úrnak.”
Tímár László
„Köszönöm a szót, a Bizottság a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
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előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján
lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem fel a
határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
539/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Javaslat Miklósy György színművész emlékére állítandó emléktábla készítésének
támogatására (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Miklósy Judit Veronika (Budapest, Rózsa u. 39. I. em. 25. 1077) kérelme alapján Miklósy
György Érdemes Művész, Jászai Mari –díjas színművész emlékére - a Budapest VII. kerület
Erzsébetváros Dohány utca 57. alatti társasház homlokzatán - elhelyezésére kerülő emléktábla
készítésének költségeihez 120.000.-Ft-tal, azaz egyszázhúszezer forinttal járul hozzá a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II. 20.) számú önkormányzati rendelet 5701 címszám
37. sorában lévő Közoktatási, közművelődési és kulturális tartalmú megállapodások és
támogatások előirányzat terhére.
A támogatási összeg felhasználható: Budapest VII. kerület Erzsébetváros Dohány utca 57. alatti
társasház homlokzatán elhelyezésére kerülő emléktábla készítésének költségeire.
A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje 2012. december 31.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. október 19.
Vattamány Zsolt
„Ez már a harmadik zsinórban elfogadott, Alpolgármester úr által benyújtott javaslat, tehát
elégedett a Képviselő-testület Alpolgármester úr munkájával, előterjesztéseivel, ebből ezt a
következtetést vonom le.

20. számú napirend:
Részvétel a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Közoktatási
intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást
segítő támogató formák bevezetése) című, TÁMOP-3.2.1.A-11/1 kódszámú pályázaton
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 20-as számú napirendi pont szintén Alpolgármester úr az előterjesztő: Részvétel a
TÁMOP keretében meghirdetett Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi
együttműködések kialakítása című pályázaton. Kérdezem az előterjesztő Alpolgármester urat,
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hogy kívánja-e szóban kiegészíteni? Nem, ez eddig is bejött, hogy nem. Megadom a szót a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság elnökének Tímár László képviselő úrnak a
bizottsági vélemény ismertetésére.”
Tímár László
„Köszönöm a szót, a Bizottság a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján
lezárom. Az előterjesztéshez az előterjesztő nyújtott be módosító indítványt, amelyet befogad, így
azt indokolni nem szükséges, szavazni viszont szükséges róla. Így szavazásra teszem fel tehát az
előterjesztő által benyújtott módosító indítványt, melynek elfogadásához egyszerű többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 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.)
540/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Juhász Gábor alpolgármester által a „Részvétel a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében meghirdetett Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi
együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) című, TÁMOP3.2.1.A-11/1 kódszámú pályázaton” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az
alábbiak szerint:
Juhász Gábor:
„Határozati javaslat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata indul az Új Széchenyi Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Közoktatási intézmények
szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák
bevezetése) című, TÁMOP-3.2.1.A-11/1 kódszámú pályázaton és felhatalmazza a Polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.”
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő: azonnal”
Vattamány Zsolt
„Következik a 21-es számú napirendi pont: Együttműködési megállapodások kötése az
Erzsébetvárosi Nemzetiségi Önkormányzatokkal. Előterjesztő Juhász Gábor alpolgármester.
Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e szóban kiegészítést tenni? Nem. Megadom viszont a …
Elnézést, kollégáim szólnak, hogy az ülés vezetésében némi hibát vétettem, így mielőtt rátérnék a
21-es számú napirendi pont tárgyalására, visszatérünk az előző szavazási menetre, hiszen az
előbb csak a módosító indítványról szavaztunk, azt elfogadta a Képviselő-testület, viszont
szükséges feltenni, és akkor most felteszem a 20. számú napirendi pont módosító indítvánnyal
elfogadott határozati javaslatát, melynek elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem
szíves elnézésüket, és 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.)
541/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Részvétel a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Közoktatási
intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást
segítő támogató formák bevezetése) című, TÁMOP-3.2.1.A-11/1 kódszámú pályázaton (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata indul az Új Széchenyi Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Közoktatási intézmények
szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató
formák bevezetése) című, TÁMOP-3.2.1.A-11/1 kódszámú pályázaton és felhatalmazza a
Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

21. számú napirend:
Együttműködési
megállapodások
kötése
Önkormányzatokkal
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

az

Erzsébetvárosi

Nemzetiségi

Vattamány Zsolt
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„És akkor itt térünk át a 21. számú napirendi pontra: Együttműködési megállapodások kötése az
Erzsébetvárosi Nemzetiségi Önkormányzatokkal. Juhász Gábor alpolgármester úr az előterjesztő.
Szóban, mint imént jelezte nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni, így az előterjesztést tárgyaló
bizottságok elnökének adom meg a szót. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság, így a bizottság elnökét Benedek Zsolt képviselő urat illeti a szó.”
Benedek Zsolt
„Köszönöm, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom.
Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett, így szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű
többség 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.)
542/2012. (IX.20.) számú határozat:
Együttműködési
megállapodások
Önkormányzatokkal (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

kötése

az

Erzsébetvárosi

Nemzetiségi

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az előterjesztés mellékletét képező tartalommal együttműködési megállapodást köt az
Erzsébetvárosi Nemzetiségi Önkormányzatokkal és felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata nevében kösse meg az
Erzsébetvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal, az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzattal, az Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal, az Erzsébetvárosi
Horvát Önkormányzattal, az Erzsébetvárosi Lengyel Önkormányzattal, az Erzsébetvárosi
Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal, az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzattal,
az Erzsébetvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal és az Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi
Önkormányzattal.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.

22. számú napirend:
Budapest

Főváros

VII.

Kerület

Erzsébetváros

Önkormányzata

2012.

I.

félévi
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költségvetésének
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

végrehajtása

Vattamány Zsolt
„Következik a 22-es számú napirendi pont: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2012. I. félévi költségvetésének végrehajtása. Előterjesztőként az előterjesztést
szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést tárgyalta mindhárom szakbizottság. Először
megadom a szót Benedek Zsolt képviselő úrnak, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
elnökének.”
Benedek Zsolt
„Köszönöm, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. Megadom a szót Wencz Miklós képviselő úrnak, a Városüzemeltetési Bizottság
elnökének.”
Wencz Miklós
„Köszönöm szépen, a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolta az
előterjesztést. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. És megadom a szót Tímár László képviselő úrnak, a Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottság elnökének.”
Tímár László
„Köszönöm a szót, a Bizottság a testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„A bizottsági vélemények elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján
lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtottam be előterjesztőként, melyet
befogadok, így azt indokolni nem szükséges, szavazni viszont fogunk róla. Szavazásra teszem fel a
módosító indítványt, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 12 igen 1 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.)
543/2012. (IX.20.) számú határozat:
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- Módosító indítvány elfogadásáról (12 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által a „Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata 2012. I. félévi költségvetésének végrehajtása” című
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:
Vattamány Zsolt:
„Fenti számú napirendi ponthoz az alábbi módosító indítványt nyújtom be:
Az előterjesztés kipostázását követően észlelt adminisztrációs javítások miatt kérem, hogy a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 5/2012. (II. 20.) számú
költségvetési rendeletének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása az eredetileg
kiküldött 1. számú melléklet (2012. I. félévi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése)
helyett a jelen módosító indítványhoz csatolt melléklettel történjen.”
Vattamány Zsolt
„És most szavazásra teszem fel a határozati javaslatot az elfogadott módosítással együtt, melynek
elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 12 igen 1 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.)
544/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2012. I. félévi
költségvetésének végrehajtása (12 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 5/2012. (II. 20.) számú
költségvetési rendeletének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

23. számú napirend:
A 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 125/2012. (III.22.) számú határozat
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módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 23-as napirendi pont: 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló korábbi
képviselő-testületi határozat módosítása. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom
kiegészíteni. Megállapítom, hogy az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, így a napirend
fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett. Szavazásra teszem fel tehát a határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 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.)
545/2012. (IX.20.) számú határozat:
- A 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 125/2012. (III.22.) számú határozat
módosítása (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az alábbiak szerint módosítja 125/2012. (III.22.) számú határozatát:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Polgármesteri Hivatala által foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók
részére igazgatási szünetet rendel el az alábbi napokra:
2012. augusztus 3. (péntek),
2012. augusztus 6-10. (hétfő-péntek),
2012. december 27-28. (csütörtök-péntek).
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet idejére a munkáltatói jogkör
gyakorlójaként a munkavállalók részére a szabadságot adja ki.”
Felelős:
dr. Gotthard Gábor jegyző, Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

24. számú napirend:
Tájékoztatás az Önkormányzat által indított kártérítési perről a Budapest VII. kerület,
Vörösmarty
utca
14.
számú
ingatlannal
kapcsolatban
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Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 24-es számú napirendi pont: Tájékoztatás az Önkormányzat által indított
kártérítési perről Budapest VII. kerület, Vörösmarty utca 14. számú ingatlannal kapcsolatban.
Előterjesztőként az előterjesztést nem kívánom kiegészíteni. Megállapítom, hogy 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. Az előterjesztést több bizottság nem tárgyalta, így a bizottsági vélemény elhangzása
után a napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító
indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 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.)
546/2012. (IX.20.) számú határozat:
- Tájékoztatás az Önkormányzat által indított kártérítési perről a Budapest VII. kerület,
Vörösmarty utca 14. számú ingatlannal kapcsolatban (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja a tájékoztatást az Önkormányzat által indított kártérítési perről a Budapest VII.
kerület, Vörösmarty utca 14. számú ingatlannal kapcsolatban.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt
„Megállapítom, hogy nyilvános ülésünk végére értünk, innen a testület zárt ülésen folytatja
tovább munkáját, ezért felkérem vendégeinket, hogy hagyják el a termet.”
Zárt ülés keretében:
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25.) Szociális ügyekben I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök
26.) Közterület-használati
hozzájárulásokkal
kapcsolatos
fellebbezések
elbírálása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
27.) Beszámoló a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
által
2010.
október
12-től
hozott
határozatok
végrehajtásáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

dr. Gotthard Gábor
jegyző

Vattamány Zsolt
polgármester
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