Iktatószám: KI/60384-110/2012/XV.
JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. december 10-én 14 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Az ülés helye: Budapest VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet Ülésterem

Jelen vannak:

Vattamány Zsolt polgármester, Juhász Gábor, Szikszai Zsolt alpolgármesterek
Bartusné Benedek Barbara, Benedek Zsolt, Kismarty Anna, Megyesi Mózes,
Moldován László, Molnár István, Nagy Marianna, Puskás Attila Sándor,
Ripka András, Stummer János (érkezett: 1417), Tímár László, Wencz Miklós
képviselők
dr. Gotthard Gábor jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Barta Erzsébet helyett Kovács Martina, Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsanna,
Lantos Péter, Lőrincz Éva, Macherné dr. Sebők Irén helyett Dezső Edit, dr.
Máté Katalin, Schindler Gábor, Simonné Müller Katalin irodavezetők
Meghívottak:

dr. Csomor Sándor az ERVA Zrt. vezérigazgatója, Bencz György az
EVIKVÁR Kft. ügyvezetője

Távol maradt:

Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester, Gergely József, Dr. Kispál
Tibor képviselők

Az ülést vezette:

Vattamány Zsolt polgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia

Vattamány Zsolt
„Köszöntöm a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, vendégeinket! Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-ei rendkívüli ülését megnyitom. Az
aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy jelen van 14 fő, az ülés határozatképes. Távollétét
bejelentette: Gergely József képviselő úr, és Dr. Kispál Tibor képviselő úr. A tisztelt képviselők a
meghívóval együtt kézhez kapták javaslatomat a mai ülés napirendjére, amelyhez módosító
indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel tehát a napirendi javaslatot, elfogadásához …
Molnár képviselő úrnak van ügyrendi javaslata, megadom a szót!”

Molnár István
„Köszönöm szépen a szót. A Jegyző úr észrevétele alapján szeretném visszavonni a 16-os
napirendi pontot, valóban igaza van a Jegyző úrnak. A 15-ös pontot pedig egyeztetésre
visszavonnám, itt a Bizottságon felmerült az ERVA-val kapcsolatban is kérdés, illetve további
egyeztetésre akkor a 15-ös pontot is visszavonnám. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen. Tehát Molnár képviselő úr bejelentette, hogy a 15-ös és 16-os, általa
előterjesztett napirendi pontokat visszavonja. Folytatnánk akkor a napirendről szóló szavazást.
Tehát szavazásra teszem fel a napirendi javaslatot … Moldován képviselő úr, megadom a szót,
ügyrendi javaslat.”
Moldován László
„Köszönöm. Igen. Én pedig a 18. napirendi pontot vonnám vissza, mivel a Jegyző úr azt írja,
hogy nem felel meg a jogalkotásról szóló törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló …
rendelet előírásának. Én ezt nyilván elfogadom, Ő ért hozzá, csak az lenne a kérésem, hogy
szeretném megkapni írásban, hogy pontosan mik a problémák vele. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen Képviselő úr! Ezek a THK rendszeren fenn is vannak, hogy ha jól tudom, de
akkor kérem Jegyző urat, hogy akkor nyomtatva is küldje meg Képviselő úrnak! Köszönöm. Más
képviselő jelentkezik-e, nézem, hogy napirendi pontokat vonjon vissza? Nem. Így tehát szavazásra
teszem fel a napirendi javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő.
napirendi pontokat 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

A Képviselő-testület a

679/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Napirend elfogadásáról (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (….) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló
31/2012.
(VI.29.)
önkormányzati
rendelet
hatályon
kívül
helyezéséről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
2.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen
elhelyezett
vendéglátó-ipari
teraszok
működésének
rendjéről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
3.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
../2012. (….) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2012.
(VI.13.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
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4.)

5.)

6.)

7.)

8.)
9.)

10.)
11.)
12.)

13.)

14.)

15.)

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (.....) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
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
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi átmeneti finanszírozásról és
költségvetési
gazdálkodásról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2012. (.....) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetvárosi
Közterület-felügyeletnél foglalkoztatott köztisztviselők 2013. évre megállapított
illetménykiegészítéséről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2012.(….) rendelete Erzsébetváros Önkormányzata környezetvédelmi alapjáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2012.(….) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 27/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (…) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (…...) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2012. (…) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros építészeti-műszaki tervtanács
létrehozásáról,
működési
feltételeiről
és
eljárási
szabályairól
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (…) önkormányzati rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények
elhelyezéséről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2012.(….) rendelete az önkormányzati kezelésű közutak nem közlekedési célú
igénybevételéért fizetendő díjról szóló 39/2006.(XII.4) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012 (…) rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
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Előterjesztő: Molnár István
16.)

17.)

18.)
19.)
20.)
21.)
22.)
23.)
24.)
25.)
26.)
27.)

28.)
29.)
30.)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
.../... (... ....) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 27/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gergely József képviselő
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2012. (IX …) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról
szóló
31/2012.
(VI.29.)
rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Gergely József képviselő
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Az
Erzsébet
Terv
fejlesztési
Programmal
kapcsolatos
döntések
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Budapest VII. kerület Városligeti fasor 9-11. szám (hrsz:33505) alatti ingatlan
fejlesztéséhez
szükséges
településrendezési
eszközök
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása tárgyában hozott
536/2012.(IX.20.)
számú
határozat
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési
tervének
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ SzülészetNőgyógyászatának
támogatása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
A
2013.
évi
közmeghallgatás
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
A Polgármesteri Hivatal 2012. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek alapját képező
kiemelt célok megvalósulása és javaslat a 2013. évi kiemelt célokra
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetvárosi
Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. közötti Megbízási szerződés kapcsán a 132/2012.
(III.22.)
számú
határozatban
meghatározott
határidő
módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
A
fővárosi
tulajdonú
parkolóhelyek
üzemeltetése
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Az állami köznevelési intézményt szolgáló ingatlanok épületgondnoksági
feladatellátásáról
szóló
megállapodás
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
A Budapest VII. kerület területén teljesítendő településtisztasági közszolgáltatási
szerződés és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA
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31.)

32.)
33.)
34.)

35.)
36.)
37.)

38.)

Zrt. közötti a Budapest VII. kerület Murányi u. 13. szám alatti ingatlan hasznosítására
vonatkozó
megállapodás
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata befolyása alatt álló, az
EVIKVÁR Kft. tulajdonában lévő gazdasági társaságok vonatkozásában az
Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKVÁR Kft. közötti közszolgáltatások
szervezése
ellátására
irányuló
megállapodás
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
A Bp. Főv. VII. ker. Kazinczy u. 21.szám alatti ingatlan hátsó épületének üzemeltetése
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Ingatlanok
hasznosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
A "Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása" című project
részét képező, a VII. kerületben, közterületen elhelyezkedő dokkoló állomások kiépítési
munkáihoz
szükséges
tulajdonosi
hozzájárulás
ügye
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kölcsönszerződése
és
megbízási
szerződésének
módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től felvett hitel biztosítása érdekében történő
jelzálogcserével
kapcsolatos
döntések
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
A Madách Imre Gimnázium és a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola működtetésével, valamint a köznevelési
intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő megállapodások, egyes korábbi
döntések
módosítása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ SzMSz-ének módosítása, és a
tervezett
változtatások
engedélyezése
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Zárt ülés keretében:
39.)
40.)

Szociális ügyekben I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök
Felügyelő
bizottsági
tagok
megválasztása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

1. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012.(….) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló
31/2012.
(VI.29.)
önkormányzati
rendelet
hatályon
kívül
helyezéséről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Egyes számú napirendi pont: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
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Képviselő-testületének rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló korábbi
rendeletünk hatályon kívül helyezéséről. Az előterjesztő jómagam vagyok. Az előterjesztést szóban
egy mondattal egészíteném ki. Az Alkotmánybíróság döntésének értelmében ezt a rendeletet
hatályon kívül kell helyeznünk. Én nagyon bízom benne, hogy rövidesen ismételten
megalkothatjuk majd. Ezt az előterjesztést tárgyalta a Városüzemeltetési Bizottság, így megadom
a szót a Bizottság elnökének Wencz Miklós képviselő úrnak.”
Wencz Miklós
„Köszönöm szépen. A Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. Bizottsági vélemény elhangzása után a napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászóló
híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztéshez egy
határozati javaslat és egy rendelet-tervezet tartozik. Szavazásra teszem fel először a rendelettervezetet, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő.
rendeletet 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

A Képviselő-testület a

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 31/2012.
(VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Vattamány Zsolt
„És most szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához ugyancsak
egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak!
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. Vattamány Zsolt polgármester
kéri jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy igennel szavazott a határozat elfogadásánál. A
Képviselő-testület a határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
680/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (….) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló
31/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
felkéri a Polgármestert jelezze az illetékes szervek és személyek felé, hogy a tiltott,
közösségellenes magatartásokat a jövőben továbbra is, önkormányzati vagy államigazgatási
hatósági jogkörben szankcionálni lehessen.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. január 15.
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2. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen
elhelyezett
vendéglátó-ipari
teraszok
működésének
rendjéről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Áttérünk a 2. számú napirendi pontra: Önkormányzatunk rendelete az önkormányzat
tulajdonában lévő közterületen elhelyezett vendéglátó-ipari teraszok működésének a rendjéről.
Megyesi Mózes képviselő úr ügyrendi javaslatot kíván.”
Megyesi Mózes
„Köszönöm a szót Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Az 1. napirend elfogadása után
úgy érzem, hogy a 20. napirendi pont okafogyottá vált, ezért annak visszavonását javasolom.”
Vattamány Zsolt
„Való igaz, 20. napirendi pont. A 20. napirendi pont az imént hatályon kívül helyezett
rendeletünket módosítaná, így valóban Képviselő úr meglátása jogos. Szavaznunk kell az
ügyrendi javaslatáról mindazon által. Tehát akkor most szavazásra teszem fel Megyesi képviselő
úr … az SZMSZ szerint dönthetünk, ügyrendi javaslat! Nem visszavonjuk, hanem napirendről
való levételről, így van. Tehát akkor most arról szavazunk, hogy a 20. számú napirendi pontot –
az eredetileg 20. számú napirendi pontot, amit Gergely képviselő úr terjesztett elő a
Közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet módosítást – azt levegyük napirendről.
Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az ügyrendi
indítványt 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
681/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Ügyrendi indítvány elfogadásáról (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Megyesi Mózes képviselő ügyrendi javaslatát, mely szerint Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2012. (VI.29.) önkormányzati rendeletének
hatályon kívül helyezésével okafogyottá vált a 17. számú napirendi pont tárgyalása, melynek
címe „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (IX …) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló
31/2012. (VI.29.) rendelet módosításáról”, ezért azt nem tárgyalja a Képviselő-testület.
Vattamány
Zsolt
„Az eredetileg 20. számot viselő napirendet sem tárgyalja ma a Képviselő-testület. Folytatjuk
tehát a 2. számú napirendi ponttal: a vendéglátó-ipari teraszok működésének rendjéről szóló
7 / 82

rendelet. Előterjesztője jómagam vagyok, az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni.
Megállapítom, hogy az előterjesztést tárgyalta mindhárom bizottság. Így megadom a szót
elsőként a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnökének Benedek Zsolt képviselő úrnak.”
Benedek Zsolt
„Köszönöm. A Bizottság tárgyalásra, és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Most megadom a szót a Városüzemeltetési Bizottság elnökének Wencz Miklós képviselő úrnak.”
Wencz Miklós
„Köszönöm a szót. A Bizottság tárgyalásra, és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm, és végül 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
előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„A bizottsági vélemények elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován
képviselő úrnak adom meg elsőként a szót.”
Moldován László
„Köszönöm a szót. Azt olvasom, hogy működési hozzájárulás beszedését, és felhasználását
szabályozza a rendelet, tehát a vállalkozóknak működési hozzájárulást kell fizetniük vendéglátó
üzletek teraszai után. A rendelet kimondja, hogy a működési hozzájárulást a lakossági panaszok
kezelésére kell fordítani. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez pontosan mit jelent, illetve ha
nincsenek lakossági panaszok, akkor mi lesz avval a pénzzel? Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Ripka András képviselő úrnak adom meg a szót.”
Ripka András
„Köszönöm Polgármester úr! Én csak gyorsan, egy pár szóban szeretnék hozzászólni ehhez az
előterjesztéshez. Nagy örömmel olvastam, hiszen ez a rendeletünk is hozzá fog járulni ahhoz,
hogy normalizálódjon az éjszakai élet Erzsébetvárosban, és nagyon várom azt, hogy további
lépéseket tegyünk ez ügyben, mert igen égető a probléma. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm Képviselő úr hozzászólását, Puskás Attila Sándor képviselő úr jelentkezett
hozzászólásra, megadom a szót.”
Puskás Attila Sándor
„Sikerült, köszönöm szépen. Én egyetlen egy ponton láttam módosítandónak ezt a rendelet8 / 82

tervezetet, ezt be is nyújtottam, ami az éttermekre vonatkozik. Gondoljunk bele egy nyári napba,
amikor ugye 9 – ½ 10 körül mennek vacsorázni az emberek, akkor 10 órakor kirakni egy
étteremből valakit – vagy egy teraszról – az elég furán néz ki, de a színházi vacsoráról ne is
beszéljünk, ugye ami 10 órakor kezdődik. Ugye ez a rendelet ez valószínűleg egyetértésben a
kocsmák előtti zajongás visszaszorítására szól, és evvel egyet is értek a 10 órával. Egyetlen egy
kivételt láttam, a melegkonyhás éttermeket, ami nem sok van belőle, talán a Dohány utca elején
van egy-kettő, meg három-négy, de ott, ott nem tartom ésszerűnek az éttermeknél ezt a
szabályozást, ott egy éjfélt javasoltam a módosító javaslatomban. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt
„Molnár István képviselő úrnak adom meg a szót.”
Molnár István
„Köszönöm szépen a szót. Én szeretnék vitatkozni Puskás képviselő úrral. Ugye tudjuk, hogy
körülbelül mennyi ideig tart megszerezni a melegkonyhás engedélyt, és van olyan ismerősöm, aki
egy tál bablevest ott tart bent a hűtőben, és az a melegkonyha. És ez a rendelet úgy is
szabályozza, tehát hogy ha, ha melegkonyha, ha nem melegkonyha, hogy ha van panasz, akkor
nem működik a terasz, hogy ha nincs panasz, akkor működhet, ha van, ha nincs melegkonyha.
Tehát szerintem nem kéne ezt így belekeverni ezt a melegkonyhát, mindenki melegkonyhás lesz
nagyon gyorsan. Lehet, hogy kicsit rá kell költenie, de melegkonyhás lesz.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen. Tímár képviselő úrnak adom meg a szót.”
Tímár László
„Köszönöm a szót. Azt tudjuk nagyon jól, hogy a melegkonyhás éttermeknek a nyitása az
gyakorlatilag egy ilyen fedőnév arra, hogy szeszesitalt árusíthassanak. Közelmúltban rengeteg
ilyen új intézmény nyílt meg, és egyetlen egy célja van: szeszesital árusítása. És ugye tudjuk, hogy
a törvényi rendelkezésekkel tehát ahol melegkonyhás ételt árusítanak, ott lehet szeszesitalt
fogyasztani, még akkor is, hogy ha egyébként nem lehetne. Tehát akkor nem kell engedély, akkor
ebben az esetben nincs engedélyhez kötve. Tehát emiatt nyitják ezt, de ez gyakorlatilag kocsma.
Jórészt, legnagyobb részében. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását, és mivel több képviselő nem jelentkezett szólásra,
a napirend fölötti vitát lezárom, és akkor válaszolnék az elhangzottakra. Alapvetően örülök neki,
hogy egy pozitív fogadtatása van ennek a rendeletnek, hiszen ez egy nagyon fontos probléma.
Nem ez az utolsó rendelet, ez az első, amit konkrét helyzet javítására megpróbálunk most
elfogadni. Februárban elő fogjuk terjeszteni a következő rendeletünket, amelyben tovább
szabályozzuk majd a kerületnek a vendéglátó egységeinek a tevékenységét. Moldován képviselő
úr tette fel kérdésként, hogy lakossági panaszok, hogy ha nem érkeznek be, hogy a … itt a … mire
volt kíváncsi Képviselő úr? Hogy ha … így van, tehát képződik egy alap, itt a lakosság számáról
nagyon sok megkeresés érkezett, hogy legalább az Önkormányzat valamiféle alapot teremtsen a
számukra, felújítási alapjukhoz hasonlóan. Akár egy ablakcsere program, akár egy zajszigetelési
program keretén belül. Valami ilyesmire gondoltunk, amikor ez az alap felmerült, lakossági
panaszok és megkeresések alapján. Én azt gondolom, hogy erre lesz kereslet, sőt én azt
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gondolom, hogy kevés is lesz. Tudjuk, hogy mennyibe kerül, mondjuk egy hangszigetelés akár egy
utcára, utcafrontos lakás ablakainál, akkor ez nagyon hamar felhasználásra fog kerülni.
Amennyiben nem kerül felhasználásra, akkor majd itt el kell döntetnünk a Képviselő-testületen,
hogy pontosan mire költsük ezt a pénzt. Ez az alap ez meg van, és a panaszok enyhítésére fogjuk
felhasználni. Puskás Attila Sándor képviselő úrnak a javaslatával alapvetően egyetértek, a
jelenlegi helyeztet illetően, azonban én is azt gondolom, amit akár Molnár képviselő társam, akár
Tímár képviselő társam elmondott, hogy nagyon hamar, ez a néhány melegkonyhás
vendéglátóipari egység, ez nagyon sokká változna. Gyakorlatilag ezzel játszanák ki a
szabályokat. 24 óráig nyitva lehet, amennyiben megszerzi a lakosságnak az engedélyét, annak a
háznak az engedélyét, ahol ez működik, úgy hogy ha az ott lakók úgy gondolják, hogy ez nem
zavarja őket, és éjfélig is nyitva lehetnek, és ott nyugodtan a vacsorát befejezhetik, akkor ezzel
szerintem minden rendben van, én ezért most nem támogatnám ennek a módosító indítványnak az
elfogadását. Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett, ezt Puskás Attila Sándor képviselő
úr nyújtotta be. Megadom 1 percben a szót, amennyiben kíván élni az indoklás lehetőségével.”
Puskás Attila Sándor
„Köszönöm szépen. Reflektálnék egy pár szóban az elhangzottakra. Az a nagy különbség, hogy
egy melegkonyhás étteremhez a lakók 100 százalékának hozzájárulása kell, mivel, hogy ugye a
szellőző kialakítása azért kötelező, tehát erősebb, mint a rendeletben lévő 50%. Tehát az, hogy
valaki bablevest árul ott benn, az nem melegkonyhás étterem, az egy külön kategória a
jogszabályban, mondom és a lakóknak a 100 %-a kell, tehát nem kevés. Tehát nem hiszem, hogy
ezért bárki hát megpróbálhatja, csak jobban jár az 50%-al, ugye, hogy elmegy a lakókhoz,
összegyűjti, melegkonyhára meg 100% kell, tehát ezért nem éreztem a különbséget. De ahogy
gondolják a Képviselő urak! Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen Képviselő úr indoklását. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy
előterjesztőként Puskás képviselő úr módosító indítványát nem fogadom el, viszont szavazásra
teszem fel a Képviselő úr által tett módosító indítványt, melynek elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 2 igen 12 nem 1 tartózkodással nem fogadta el.
682/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (2 igen, 12 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
fogadja el - az előterjesztő által sem elfogadott – Puskás Attila Sándor képviselő által a
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012.
(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elhelyezett
vendéglátó-ipari teraszok működésének rendjéről” című előterjesztéshez benyújtott módosító
indítványt az alábbiak szerint:
Puskás Attila Sándor
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„Tisztelt Képviselő-testület!
Fenti számú napirendi ponthoz az alábbi módosító indítványt nyújtom be:
A rendelet-tervezet 3. § (1) bekezdése helyére az alábbi szöveg lép:
3. §
(1) A teraszok 22 óra és az azt követő nap 06 óra között nem tarthatnak nyitva kivéve a
melegkonyhával rendelkező üzletek teraszait, amelyek 24 óra és az azt követő nap 06 óra között
nem tarthatnak nyitva.
Kérem, hogy a módosító indítványt szíveskedjenek elfogadni.”
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet, elfogadásához minősített többség szükségeltetik,
kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
14 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elhelyezett
vendéglátó-ipari teraszok működésének rendjéről
(14 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

3. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012.(…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2012.
(VI.13.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 3. számú napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló korábbi
önkormányzati rendelet módosításáról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom
kiegészíteni. Az előterjesztést tárgyalta a Városüzemeltetési Bizottság, így megadom a szót Wencz
Miklós képviselő úrnak a bizottság elnökének.”
Wencz Miklós
„Köszönöm a szót. A Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. Más bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, így a napirend feletti vitát megnyitom.
Hozzászóló híján 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, melynek elfogadásához minősített többség szükséges,
kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a módosító
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indítványt 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
683/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (13 igen, 0 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 Képviselő-testületének ../2012. (….) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek
használatáról és rendjéről szóló 28/2012. (VI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról” című
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:
Vattamány Zsolt
„Tisztelt Képviselő-testület!
Fenti számú napirendi ponthoz az alábbi módosító indítványt nyújtom be:
Kérem, hogy a kipostázott rendelet-módosítást az alábbi módosítással szíveskedjenek elfogadni:
1.§
(1) Az Ör. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a www.erzsebetvaros.hu weboldalon is
elérhető formanyomtatványon és annak mellékleteivel kell a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján benyújtani. A Városüzemeltetési Bizottság hatáskörébe tartozó
esetekben a közterület használati hozzájárulás iránti kérelmet az engedélyezni kért időtartam
kezdő időpontját megelőző legalább 30 nappal, egyéb esetekben legalább 10 nappal korábban be
kell nyújtani.
(2) Az Ör. 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) A Képviselő-testület az e rendelet hatálya alá tartozó közterületek vendéglátó, kereskedelmi,
reklám célú használatára irányuló kérelmek tekintetében, továbbá azon rendezvények tartására
irányuló kérelmek tárgyában, amelyekhez kereskedelmi, vendéglátó, reklámcélú tevékenység is
kapcsolódik a döntés jogát a Városüzemeltetési Bizottságra, minden más használati hozzájárulás
esetében – amennyiben a közterület-használat kért időtartama a két évet nem haladja meg – a
Polgármesterre ruházza át.
(3) Az Ör. 2. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
(5) Reklám-, ill., hirdető-berendezések elhelyezésére közterület-használati hozzájárulás csak a
külön rendeletben meghatározott településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően
adható.”
Vattamány Zsolt
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„Így 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
14 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2012. (VI.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(14 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

4. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012.(…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 4. számú napirendi pont: Önkormányzatunk rendelete Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési
Szabályzatáról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni.
Megállapítom, hogy az előterjesztést tárgyalta mindhárom bizottság. Így megadom a szót
elsőként a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnökének Benedek Zsolt képviselő úrnak.”
Benedek Zsolt
„Köszönöm. A Bizottság tárgyalásra, és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. Megadom a szót a Városüzemeltetési Bizottság elnökének Wencz Miklós képviselő
úrnak.”
Wencz Miklós
„Köszönöm szépen. Tárgyalásra, és elfogadásra javasolta a Bizottság az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„És végül megadom a szót a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság elnökének Tímár
László képviselő úrnak.”
Tímár László
„Köszönöm. A Bizottság a Testületnek tárgyalásra, és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„A bizottsági vélemények elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló
hiányában lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztéshez egy
db határozati javaslat és egy rendelet-tervezet tartozik. Először szavazásra teszem fel a rendelet13 / 82

tervezetet, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
12 igen 2 nem 1 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról
(12 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
Vattamány Zsolt
„Most szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához szintén minősített
többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 11 igen 2 nem 2 tartózkodással elfogadta.
684/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (.....) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról (11 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 442/2010. (X.16.) számú határozatát 2012. december 31-i határidővel visszavonja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2012. december 31.

5. 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
„Így áttérhetünk az 5. számú napirendi pontra, melynek témája: Önkormányzatunk rendelete
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
korábbi rendelet módosításáról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom
kiegészíteni. Megállapítom, hogy az előterjesztést tárgyalta mindhárom bizottság. Így megadom a
szót elsőként a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnökének Benedek Zsolt képviselő
úrnak.”
Benedek Zsolt
„Köszönöm. A Bizottság tárgyalásra, és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
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Vattamány Zsolt
„Köszönöm. Megadom a szót a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság elnökének Tímár
László képviselő úrnak.”
Tímár László
„Köszönöm. A Bizottság a Testületnek tárgyalásra, és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm, és megadom a szót Wencz Miklós képviselő úrnak, a Városüzemeltetési Bizottság
elnökének.”
Wencz Miklós
„Köszönöm a szót. A Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolta.”
Vattamány Zsolt
„A bizottsági vélemények elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló
hiányában lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtott be Molnár képviselő úr. A
módosító indítványt előterjesztőként befogadom, így az indokolni nem szükséges, szavazni viszont
kell róla. Tehát szavazásra teszem fel a Molnár István képviselő úr által tett módosító indítványt
– melyet előterjesztőként elfogadtam – elfogadásához minősített 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.)
685/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja –
az előterjesztő által is elfogadott – Molnár István képviselő 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:
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Molnár István
„A napirendi pont I. pontja kiegészül új (6), (7) ponttal az alábbiak szerint:
(6) A „7306 Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok”
címen Pályázat kapufigyelő rendszer kialakítására előirányzatot javaslom 9 millió forinttal
csökkenteni.
(7) „7305 Központilag kezelt kerületfejlesztési pályázatok és feladatok” előirányzatot 9 millió
forinttal megemelni, és „Tetőjárda felújítás” új sorral kiegészíteni!”
Vattamány Zsolt
„Az előterjesztéshez egy határozati javaslat és egy rendelet-tervezet tartozik. Először 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 13 igen 1 nem 1 tartózkodással elfogadta.
686/2012. (XII.10.) számú határozat:
- 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 (13 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Erzsébetváros Önkormányzata ingatlanértékesítési tevékenysége tekintetében az általános
forgalmi adóról szóló, többször módosított 2007. évi CXXVII. törvény 88. § (1) bekezdés a)
pontja szerint nem él az adókötelessé tétel lehetőségével,
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Erzsébetváros Önkormányzata az ingatlan bérbeadás tekintetében az általános forgalmi
adóról szóló, többször módosított 2007. évi CXXVII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja szerint
az adókötelessé tételt választja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt
„Most szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet a már elfogadott módosítással együtt,
elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
13 igen 1 nem 1 tartózkodással elfogadta.
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.
(XII.12.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról
(13 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

6. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (…) önkormányzati rendelete a 2013. évi átmeneti finanszírozásról és
költségvetési
gazdálkodásról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 6. számú napirendi pont: Önkormányzatunk rendelete a 2013. évi átmeneti
finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem
kívánom kiegészíteni. Megállapítom, hogy az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta.
Megadom a szót elsőként a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnökének Benedek Zsolt
képviselő úrnak.”
Benedek Zsolt
„Köszönöm. A Bizottság tárgyalásra, és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Megadom a szót a Városüzemeltetési Bizottság elnökének Wencz Miklós képviselő úrnak.”
Wencz Miklós
„Köszönöm a szót. A Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm és megadom a szót a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság elnökének Tímár
László képviselő úrnak.”
Tímár László
„Köszönöm. 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. Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Így szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához minősített többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
12 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2012.
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(XII.12.) önkormányzati rendelete a 2013. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési
gazdálkodásról
(12 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

7. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (…) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetvárosi
Közterület-felügyeletnél foglalkoztatott köztisztviselők 2013. évre megállapított
illetménykiegészítéséről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 7. számú napirendi pont: Önkormányzatunk rendelete a Polgármesteri Hivatalnál
és az Erzsébetvárosi Közterület-felügyeletnél foglalkoztatott köztisztviselők 2013. évre
megállapított illetménykiegészítéséről. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom
kiegészíteni. Megállapítom, hogy az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, így a napirend
fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján a napirend fölötti vitát lezárom. Az előterjesztéshez
módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet, elfogadásához
minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
13 igen 1 nem 1 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetvárosi Közterületfelügyeletnél foglalkoztatott köztisztviselők 2013. évre megállapított illetménykiegészítéséről
(13 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

8. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (…) rendelete Erzsébetváros Önkormányzata környezetvédelmi alapjáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Így áttérhetünk a 8. számú napirendi pontra: Önkormányzatunk rendelete Erzsébetváros
Önkormányzata környezetvédelmi alapjáról. Előterjesztő jómagam vagyok, az előterjesztést
szóban nem kívánom kiegészíteni. Megállapítom, hogy az előterjesztést tárgyalta a
Városüzemeltetési Bizottság, így megadom a szót Wencz Miklós képviselő úrnak a Bizottság
elnökének.”
Wencz Miklós
„Köszönöm szépen. Tárgyalásra, és elfogadásra javasolta a Bizottság az előterjesztést.”
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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 rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához minősített többség szükséges, kérem,
szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2012.
(XII.17.) rendelete Erzsébetváros Önkormányzata környezetvédelmi alapjáról
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

9. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (…) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 27/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 9. számú napirendi pont: rendelet szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló korábbi önkormányzati rendelet módosításáról. Előterjesztőként az
előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Megállapítom, hogy 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
„Köszönöm. A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom.
Hozzászóló hiányában lezárom. Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett, így szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet, elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 27/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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10. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (…) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Áttérünk a 10. számú napirendi pontra: rendelet a településképi bejelentési eljárásról.
Előterjesztőként szóban nem kívánom kiegészíteni az előterjesztést. Megállapítom, hogy az
előterjesztést tárgyalta a Városüzemeltetési Bizottság, így megadom a szót Wencz Miklós
képviselő úrnak a Bizottság elnökének.”
Wencz Miklós
„Köszönöm a szót, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm, a bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom,
hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez én magam nyújtottam be módosító indítványt
előterjesztőként, melyet 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 14 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
687/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
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
településképi bejelentési eljárásról” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az
alábbiak szerint:
Vattamány Zsolt
„Kérem, hogy a kipostázott rendelet-tervezet az alábbi módosítással kerüljön elfogadásra:
6. § (1) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolást, illetve a
tudomásulvétel megtagadását tartalmazó határozatot a polgármester a bejelentés megérkezésétől
számított 8 napon belül adja ki. A tudomásulvétel megtagadása önkormányzati hatósági ügy,
melynek során a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) szabályait kell alkalmazni.”
Vattamány Zsolt
„És most 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
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rendeletet 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

11. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (…) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Áttérünk a 11. számú napirendi pontra: rendelet a településképi véleményezési eljárásról.
Előterjesztő jómagam vagyok, előterjesztőként szóban nem kívánom kiegészíteni az előterjesztést.
Az előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, így megadom a szót Wencz Miklós
képviselő úrnak a Bizottság elnökének.”
Wencz Miklós
„Köszönöm szépen, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom,
hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez magam nyújtottam be módosító indítványt
előterjesztőként, amelyet befogadok, így azt indokolni nem szükséges, szavazni viszont fogunk
róla. Szavazásra teszem fel tehát a módosító indítványt, elfogadásához minősített többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
688/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által a „Budapest Főváros VII. kerület
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Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a
településképi véleményezési eljárásról” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az
alábbiak szerint:
Vattamány Zsolt
„Kérem, hogy az eredetileg kipostázott rendelet-tervezet alábbi pontjai a következő
módosításokkal kerüljenek elfogadásra:
4. § (2) A polgármester településképi véleményét – a 3. § (3) – (5) bekezdésében foglaltak
alapján – a főépítész készíti elő.
4. § (4) A településképi véleményhez minden esetben csatolni kell a 3. § (3) bekezdése szerinti
tervtanácsi állásfoglalást, vagy főépítészi szakvéleményt.
Továbbá az általános indoklás 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A jogalkotó a településkép alakulásának felelősségét és egyben szabályozását - összhangban az
önkormányzatiság elvével - a helyi önkormányzatok feladatává tette. Ez egyben azt is jelenti,
hogy az építési engedély megkérését megelőzően a polgármesternek kell „előzetes véleményt
nyilvánítania”, amely az eljáró építési hatóságokra kötelező érvénnyel bír.”
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet az elfogadott módosítással együtt, elfogadásához
minősített többség szükségeltetik, 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
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 55/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról
(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

12. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (…) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros építészeti-műszaki tervtanács
létrehozásáról,
működési
feltételeiről
és
eljárási
szabályairól
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 12. számú napirendi pont: rendelet Erzsébetváros építészeti-műszaki tervtanács
létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól. Előterjesztőként az előterjesztést
szóban nem kívánom kiegészíteni. Megállapítom, hogy az előterjesztést bizottságok nem
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tárgyalták, így a napirend fölötti vitát megnyitom, Molnár István képviselő úr kér szót,
megadom.”
Molnár István
„Köszönöm szépen a szót. Én kaptam meghívót, hogy lesz tervtanácsi ülés csütörtökön és két
téma lesz, két emeletráépítés, tetőtér beépítés. Mind a kettő olyan épület, ami, most a
homlokzatai, a szomszéd házak egyforma homlokzatúak. Én azt szeretném, nyilván nem adtam be
most erre módosítót, mert későn jött ez a meghívó, de valahogy oda kéne arra figyelnünk, hogyha
például ezt a két épületet megemelik. A Barcsay 3. mellett ott van a Madách Gimnázium például,
tehát ahogy befejeződik az építkezés, akkor az ő kéményeik lejjebb lesznek, mint a Barcsay 3.,
tehát jön a FŐKÉTÜSZ és kötelez bennünket, hogy emeljük meg a kéményeket. Tehát azt
szeretném, ha az Önkormányzat valahol oda tudna hatni, hogy mielőtt itt építési engedélyt,
használatba vételt, satöbbit kapnak az ilyen ráépítések, előtte valahogy tegyük be ezekbe a
szerződésekbe, hogy a szomszéd házaknak az esetleges kéménymagasítását is vállalja ott az
építtető. A másik, hogy a Vörösmarty 14. tapasztalatából kiindulva mindenképpen ragaszkodnunk
kéne olyan letéthez, ami ha esetleg csődbe megy a cég, eltűnik a vállalkozó akkor ne jussunk
megint ugyan oda, mint a Vörösmarty utca 14. Nyilván az Önkormányzat is részt vesz a
közgyűléseken, és mielőtt megszavaznák a tetőtér ráépítést, beépítést, valahogy csak akkor kéne
ezt támogatnunk, hogyha ott megfelelő letét van. Ez csak egy ilyen gondolatfelvetés volt.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását, mivel más képviselő nem jelezte hozzászólását,
napirend fölötti vitát lezárom. Alapvetően azt gondolom, hogy egyetértünk Molnár képviselő
úrral ebben a kérdésben, amit azonban most felvetett, mint kérdést, az ugye hatósági ügy
alapvetően és nem tervtanácsi, de nem oktalan, hogy erről beszélünk, vagy nem oktalan, hogy
ezek a gondolatok elhangoznak, hiszen ezek fontos dolgok. Az előterjesztéshez módosító indítvány
nem érkezett. 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
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 Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról,
működési feltételeiről és eljárási szabályairól
(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

13. számú napirend:
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (…) önkormányzati rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények
elhelyezéséről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 13. számú napirendi pont: rendelet a hirdető-berendezések és hirdetmények
elhelyezéséről. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Megállapítom,
hogy az előterjesztést tárgyalta a Városüzemeltetési Bizottság, így megadom a szót Wencz Miklós
képviselő úrnak a Bizottság elnökének.”
Wencz Miklós
„Köszönöm szépen a szót a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolta az 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
rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához minősített többség 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
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 57/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről
(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

14. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (…) rendelete az önkormányzati kezelésű közutak nem közlekedési célú
igénybevételéért fizetendő díjról szóló 39/2006. (XII.4.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt
„Áttérünk a 14. számú napirendi pont tárgyalására: rendelet az önkormányzati kezelésű közutak
nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló korábbi önkormányzati rendelet
módosításáról. Előterjesztő Szikszai Zsolt alpolgármester úr. Kérdezem az előterjesztőt, hogy
kíván-e szóbeli kiegészítés tenni?”
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Szikszai Zsolt
„Köszönöm Polgármester úr, nem kívánok.”
Vattamány Zsolt
„Az előterjesztést 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
„Az előterjesztést tárgyalta továbbá a Városüzemeltetési Bizottság, megadom a szót Wencz
Miklós képviselő úrnak a Bizottság elnökének.”
Wencz Miklós
„Köszönöm a szót, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm, bizottsági vélemények elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom,
hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így
szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához minősített többség szükséges,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
rendeletet 13 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.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2012.
(XII.17.) rendelete az önkormányzati kezelésű közutak nem közlekedési célú igénybevételéért
fizetendő díjról szóló 39/2006.(XII.4) önkormányzati rendelet módosításáról
(13 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

15. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012. (…) rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
Előterjesztő: Molnár István képviselő
Vattamány Zsolt
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„Következik a 15. számú napirendi pont, ez eredetileg a 17-es lett volna: rendelet az üzletek
éjszakai nyitva tartásának rendjéről. Előterjesztő Molnár István képviselő úr, megadom a szót
képviselő úrnak a szóbeli kiegészítésre.”
Molnár István
„Köszönöm a szót. Én nem tudtam, hogy lesz 2-es napirendi pont, ami ugye a teraszokról szól, de
gyakorlatilag azt gondolom, hogy ez a kettő kiegészíti egymást, hiszen a teraszokra is azok
mennek ki, akik bent vannak egy vendéglátóhelyen. Szerintem Erzsébetváros szerencsés
helyzetben van abból a szempontból, hogy végig éltük azt a másfél évet, amíg Terézváros végig
vitte a saját rendeletét, és gyakorlatilag minden bírói fórumot végig járt az ő rendeletük. Nem is
titok, én gyakorlatilag egy az egyben átvettem a terézvárosi rendeletet és próbáltam VII. kerületi
átírásra tenni azzal, hogy nyilvánvalóan Belső-Erzsébetvárost máshogy kell kezelni, mint középső
és külső Erzsébetvárost. Egy volt képviselő, Hahn professzorral találkoztam nemrég, aki mondta,
hogy 150-nél tart a belső-erzsébetvárosi szórakozóhelyek és kocsmák száma – Ő állandóan sétál
és számolja őket – én azt gondolom, hogy megtelt Belső-Erzsébetváros. Csak a Kertész utcában a
Király utca és a Dob utca között nyolc vendéglátóhely nyílt az elmúlt egy évben. És azt
gondolom, hogy az Erzsébet krt., hogyha valaki megnézi, hogy egy év alatt mi lett a túloldalon,
nem fog ez megállni, tehát tovább fog menni. A nagyon nagy különbség az, hogy az általam
megjelölt Hársfa utca és Rottenbiller utca között, az a fele terület, mint az egész BelsőErzsébetváros a Hársfa utcáig és több a lakó, tehát kétszer akkora lakossági sűrűség van ezen a
részen, mint Belső-Erzsébetvárosban. Én azt gondolom, hogy kezdenünk kell ezzel valamit,
januárban lesz két éve, hogy ugye a törvénytelen rendeletünket visszavontuk és azt ígértük, hogy
hozunk egyet a lakók megnyugtatására, úgyhogy kérem a testületet, hogy támogassa.”
Vattamány Zsolt
„Ripka András képviselő úrnak adom meg a szót.”
Ripka András
„Köszönöm szépen Polgármester úr. Átolvastam Molnár képviselő társunknak a rendelettervezetét és látok benne pozitív pontokat, és láthatja Ön is, hogy mi is igyekszünk, hiszen tavaly
nyáron is volt egy ugyan hamvába halt, de egy kezdeményezés arra, hogy rendezzük a helyzetet.
Dolgozunk rajta, és hamarosan be fogunk hozni a testület elé egy szerintem ennél egy kicsit
erőteljesebb rendeletet, de egyébként az irány jó, de most perpillanat én nem tudom ezt
támogatni. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen, további hozzászóló híján napirend fölötti vitát lezárom, és megadom
válaszadásra a szót Molnár István előterjesztő úrnak. Nem, mielőtt szavazásra tenném fel,
elnézést, most itt a kereteket muszáj megszegnem, ha már nem jelentkeztem hozzászólásra. Azt
gondolom, hogy a mai nap különösen egy gondolatsíkon mozgunk Molnár képviselő úrral,
magunk is dolgozunk egy ilyen rendelet-tervezeten, kicsit bővíteném a kört is, tehát én még azon
is túl mennék polgármesterként, amit Molnár képviselő úr elénk terjesztett. Alapvetően az irány
az hasonló, amiben gondolkodunk, mi februárra gondoljuk behozni a mi rendelet-tervezetünket.
Én kérem is képviselő urat, hogy vegyen részt majd ennek a rendeletnek a megalkotásában
javaslataival, véleményével. Azzal, hogy erre februárban visszatérünk, most én a magam részéről
nem támogatnám, hogy fogadjuk el ezt, hiszen egy bővebb szabályozást fogadnánk majd el. És
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akkor elnézést, hogy megszegtem a saját magunk által szabott kereteket, de ezt úgy gondoltam,
hogy fontos, hogy elmondjam. Tehát akkor Képviselő úr, ha most kíván reagálni, akkor megadom
a szót természetesen. Akkor megadom a szót.”
Molnár István
„Köszönöm a szót. Nem tudom, hogy tudok-e még, de akkor én is csak nagyon gyorsan. Nekem
tényleg az is jó, hogyha februárban és még szigorúbb, ez nagyon öröm a füleimnek, én azért nem
vonom most vissza, mert bizonyára itt követte a Képviselő-testület, és az előző is, hogy négy éve
próbálkozom ezzel és most nem tudom visszavonni, annyi aláírás, meg annyi kérelem volt, de
természetesen tájékoztatni fogom a lakókat, hogy még két hónapot legyenek türelemmel.
Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem
fel a rendelet-tervezetet, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. Benedek Zsolt képviselő úr és
Kismarty Anna képviselő asszony jelete, hogy nemmel szavazott. A Képviselő-testület a
rendeletet 2 igen 10 nem 1 tartózkodással nem fogadta el.
(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 két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általuk szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
689/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2012 (…) rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről (2 igen, 10 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy nem fogadja el az alábbi rendeletet:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012
(…) rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről.

16. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/...
(…) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 27/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gergely József képviselő
Vattamány Zsolt
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„Következik a 18-as számú napirendi pont. Mármint az eredetileg a 18-as számú, itt most
valószínűleg lesz majd itt, a 18-ast az eredetit visszavonta Moldován képviselő úr, az eredeti 19est tehát a 16-os, jól mondom? Igen. Tehát eredetileg a 19-es számon mostanra a 16-os számra
előre csúszott rendelet-tervezet következik tárgyalásra: rendelet a szociális igazgatás és szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előterjesztő Gergely
József képviselő úr, aki mivel nincs jelen, nem is tudja szóban kiegészíteni a rendelet tervezetét.
Megállapítom azonban, hogy 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 azért nem javasolja az
előterjesztést, mivel maga az előterjesztésben szereplő állítás nem helyt álló, hiszen a
környezettanulmányban mind a banki hitel, mind az áruvásárlási hitellel kapcsolatban, illetve
azoknak a részletei szerepelnek. Tehát e miatt nem támogatja sem tárgyalásra, sem elfogadásra a
bizottság az előterjesztést, köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm, a bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom,
hozzászóló híján lezárom. Megállapítom, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett. Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. Wencz Miklós képviselő úr
jelete, hogy nemmel szavazott. A Képviselő-testület a rendeletet 0 igen 10 nem 2
tartózkodással nem fogadta el.
(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 két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általuk szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
690/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének .../...
(... ....) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 27/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (0 igen, 10 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy nem fogadja el az alábbi rendeletet:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének .../... (... ....)
önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
27/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról”.
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17. számú napirend:
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 17. számú napirendi pont: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, Szervezeti és
Működési Szabályzatának a módosítása. Előterjesztőként az előterjesztést szóban 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
„A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom, hozzászóló
hiányában lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés 2
határozati javaslatból áll, melyekről külön fogunk szavazni. Szavazásra teszem fel az 1. számú
határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 10 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
691/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása (10 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal
módosított alapító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
Felkéri a polgármestert, hogy a törzskönyvi nyilvántartás bejegyzése céljából intézkedjen a
keletkezett dokumentumok Magyar Államkincstárhoz történő megküldéséről.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Vattamány Zsolt
„Most szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű
többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. Vattamány Zsolt polgármester
jelezte, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a 2. számú határozatot 10 igen 1 nem 2
tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
692/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása (10 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy 2013. január 1-től az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

18. számú napirend:
Az
Erzsébet
Terv
fejlesztési
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Programmal

kapcsolatos

döntések

Vattamány Zsolt
„Következik a 18. sz. napirendi pont: az Erzsébet Terv fejlesztési Programmal kapcsolatos
döntések. Előterjesztőként az előterjesztést szóban kiegészíteni nem kívánom. Az előterjesztést
tárgyalta mindhárom bizottság. Megadom a szót elsőként a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság elnökének Benedek Zsolt képviselő úrnak.”
Benedek Zsolt
„Köszönöm, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Megadom a szót a Városüzemeltetési Bizottság elnökének Wencz Miklós képviselő úrnak.”
Wencz Miklós
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„Köszönöm szépen, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„És megadom a szót a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság elnökének Tímár László
képviselő úrnak.”
Tímár László
„Köszönöm, a Bizottság a Testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Bizottsági vélemények elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován László
képviselő úrnak adok szót.”
Moldován László
„Köszönöm a szót. Azt szeretném kifejezni, hogy meglehetősen fájlalom, hogy a rekreációs
központról úgy látszik teljesen letett a kerületvezetés, FIDESZ-es kerületvezetés, pedig azt
gondolom, hogy az erzsébetvárosi lakosoknak nagy szükségük lenne rá, hogy egy
sportcsarnokban, illetve uszodában valamilyen módon el tudják tölteni a szabadidejüket.
Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm, több hozzászóló nincs, a napirend fölötti vitát lezárom. Valóban, akkor válaszolnék
Moldován képviselő úrnak a véleményére, hozzászólására. Valóban szükség lenne, csak ez nem
kevés pénzbe is kerülne, most még a kerület az előző időszakban felhalmozott, hát hogy is
mondjam, finoman fejezzem ki magam, problémáknak köszönhetően nem tudja ezt megtenni. Egy
nagyon szép parkot és kertet szeretnénk ott létrehozni, ahol idősek, fiatalok, középkorúak, egy zárt
kertet, ahol mindenki kimehet, egy pihenőkert a Százház utcában. Hat, hat és félmilliárdos
körling-pályás, kisjégpályás sportcsarnokra nincsen most pénz, az uszodát magam is fájlalom, de
ott nem is volt uszoda, az az Almássy téren volt valamiféle, de erre most nincsen lehetőség.
Felelős városvezetőként én nem tudom azt mondani, hogy azt most meg tudjuk valósítani, a
múltkori testületi ülésünkön kimondtuk azt, hogy a beruházás meghiúsult, ugyanis felszámolási
eljárás alatt van már a beruházó cég, és egyébként meg az anyagi helyzetünk ezt nem teszi
lehetővé, hogy tovább gondolkodjunk ebben. A zöldfelület növelése azonban jövő évben
folytatódni fog. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. A határozati javaslat
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, így szavazásra teszem fel, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő.
határozatot 11 igen 0 nem 3 tartózkodással elfogadta.

A Képviselő-testület a

693/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Az Erzsébet Terv fejlesztési Programmal kapcsolatos döntések (11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
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hogy a 199/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, a 340/2012 (VI.28.)
határozattal módosított Erzsébet Terv Fejlesztési Programot a jelen határozat mellékletében
foglaltaknak megfelelően módosítja és a módosított egységes szerkezetbe foglalt Erzsébet Terv
Fejlesztési Programot jóváhagyja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy gondoskodjon az Erzsébet Terv Fejlesztési Program megvalósításához
szükséges fedezetről a 2013. évi költségvetésben, s egyben tegye meg a szükséges intézkedéseket
a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Közbeszerzési Tervének módosítása érdekében.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

19. számú napirend:
Budapest VII. kerület Városligeti fasor 9-11. szám (hrsz: 33505) alatti ingatlan
fejlesztéséhez
szükséges
településrendezési
eszközök
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 19. számú napirendi pont: Városligeti fasor 9-11. szám alatti ingatlan
fejlesztéséhez szükséges településrendezési eszközök módosítása. Előterjesztőként az előterjesztést
nem kívánom szóban kiegészíteni. Megállapítom, az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, így
a napirend fölötti vitát megnyitom, hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez módosító
indítvány nem érkezett. Az előterjesztés 2 db határozati javaslatból áll, melyekről külön fogunk
szavazni. Szavazásra teszem fel először az 1. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű
többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
694/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Budapest VII. kerület Városligeti fasor 9-11. szám (hrsz:33505) alatti ingatlan
fejlesztéséhez szükséges településrendezési eszközök módosítása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy támogatja a Városligeti fasor 9-11. szám alatti ingatlanon található volt BM Kórház
épületegyüttesének újbóli hasznosítását, ennek érdekében a településrendezési eszközök
módosításához településrendezési szerződést köt az Országos Bírósági Hivatallal és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt
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„Most szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 14 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
695/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Budapest VII. kerület Városligeti fasor 9-11. szám (hrsz:33505) alatti ingatlan
fejlesztéséhez szükséges településrendezési eszközök módosítása (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy kezdeményezi Budapest Főváros Önkormányzatánál a Fővárosi Szabályozási Keretterv
olyan értelmű módosítását, mely szerint a Budapest VII. kerület Városligeti fasor 9-11. szám
(hrsz.:33505) alatti ingatlanra jelenleg hatályos „K-EÜ” keretövezet helyett „L1” lakóterületi
övezetre módosuljon, ezzel is megteremtve az összhangot a Település Szerkezeti Terv és a
Fővárosi Szabályozási Keretterv között.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

20. számú napirend:
Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása tárgyában hozott 536/2012.
(IX.20.)
számú
határozat
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Így áttérhetünk a 20. számú napirendi pontra: Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület
támogatása tárgyában hozott korábbi határozatunk módosítása. Előterjesztőként az előterjesztést
szóban nem kívánom kiegészíteni. Megállapítom viszont, 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
„Köszönöm. Az előterjesztést tárgyalta továbbá a Városüzemeltetési Bizottság is, megadom a szót
a Bizottság elnökének Wencz Miklós képviselő úrnak.”
Wencz Miklós
„Köszönöm a szót, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolta.”
Vattamány Zsotl
„A bizottsági vélemények elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom, hozzászóló híján
lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati
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javaslatot, melynek
szavazzanak.”

elfogadásához

minősített

szavazattöbbség

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő.
határozatot 12 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.

szükségeltetik,

kérem,

A Képviselő-testület a

696/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása tárgyában hozott
536/2012.(IX.20.) számú határozat módosítása (12 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása tárgyában hozott
536/2012.(IX.20.) számú határozata 1.a) pontját úgy módosítja, hogy a határozat kiegészítésre
kerül az alábbiak szerint.
„ Képviselő-testület úgy dönt, hogy a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának
kialakításához szükséges munkálatok lebonyolításával megbízza az ERVA Zrt.-t.”
A határozat módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

21. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési
tervének
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 21. számú napirendi pont: 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. 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 javasolta az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován képviselő
úrnak adom meg a szót.”
Moldován László
„Köszönöm a szót. Itt megint két olyan közbeszerzés van, amelyet hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás formájában szeretne az Önkormányzat megvalósítani. Tényleg nem akarom újra nyitni a
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vitát, minden ilyen közbeszerzést el fogok utasítani, amelyik hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárással történik. Tényleg nem újra akarom nyitni a vitát, nekem meggyőződésem, hogy nyílt
eljárással kisebb árat lehetne elérni, nem a jogszerűségét vitatom, hanem ezt a módot, köszönöm
szépen.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását. A napirend fölötti vitát további hozzászóló
hiányában lezárom. Válaszolnék néhány mondatban az elhangzottakra, ezt már a múltkori
interpelláció során egy hosszabb válaszban kifejtettem, törvény szabályozza így, ennek
megfelelően járunk el. Én azt gondolom, hogy Erzsébetváros ezzel az eljárással jól jár, nem tudok
én sem nagyon hozzátenni, hiszen erről tudnánk, azt gondolom vitatkozni órákon keresztül,
elfogadom az álláspontját, de nem tudom támogatni. Megállapítom, 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.
határozatot 12 igen 2 nem 1 tartózkodással elfogadta.

A Képviselő-testület a

697/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési
tervének módosítása (12 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Képviselő-testület által 124/2012. (III.22.) számú határozattal elfogadott, illetve a
233/2012. (IV.26.), a 346/2012. (VI.28.), az 516/2012. (IX.20.), az 563/2012. (X.15.), valamint a
611/2012. (XI.16.) számú határozatával módosított, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának 2012. évi Közbeszerzési Tervét az alábbiak szerint módosítja és jóváhagyja a
jelen határozat mellékletét képező kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési
Tervet:
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Új irattári helyiség 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. december
 A megvalósulás várhatóan: 2013. február
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Alsóerdősor 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. február
A Közbeszerzési Terv sorszámozása az újonnan felvett beszerzések miatt értelemszerűen módosul.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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2. 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

22. számú napirend:
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet
Nőgyógyászatának
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

és

Baleseti

Központ

Szülészettámogatása

Vattamány Zsolt
„Következik a 22. számú napirendi pont: Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti
Központ Szülészet-Nőgyógyászatának támogatása. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem
kívánom kiegészíteni. Megállapítom viszont, hogy az előterjesztést tárgyalta a Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottság, így megadom a szót Tímár László képviselő úrnak a Bizottság
elnökének.”
Tímár László
„Köszönöm, a Bizottság a Testületnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom, hozzászóló
hiányában lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem
fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. Vattamány Zsolt polgármester
jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a határozatot 15 igen 0 nem 0
tartózkodással elfogadta.
698/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet
Nőgyógyászatának támogatása (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

és

Baleseti

Központ

Szülészet-

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti
Központ Szülészet-Nőgyógyászata részére 1.695.184 forint támogatást nyújt – az előterjesztés
szerinti eszközök beszerzéséhez - a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 20.)
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önkormányzati rendeletében meghatározott 7201 Központilag kezelt ágazati feladatok címen a
Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása sor terhére. Felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

23. számú napirend:
A
2013.
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

évi

közmeghallgatás

Vattamány Zsolt
„Következik a 22. sz. napirendi pont: 2013. évi közmeghallgatás. Előterjesztőként az
előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Megállapítom, hogy az előterjesztést tárgyalta a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, így megadom a szót a Bizottság elnökének Benedek Zsolt
képviselő úrnak.”
Benedek Zsolt
„Köszönöm, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Az előterjesztést tárgyalta továbbá a Városüzemeltetési Bizottság, így megadom a szót a
Bizottság elnökének Wencz Miklós képviselő úrnak.”
Wencz Miklós
Köszönöm szépen, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Bizottsági vélemények elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom, hozzászóló
hiányában 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 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általuk szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
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(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1.) a 2013. évi közmeghallgatás időpontja: 2013. január 29. 17.00 óra.
2.) elfogadja az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletében szereplő - a közmeghallgatás
megszervezésére vonatkozó - forgatókönyvet és felhívást, valamint felkéri a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

24. számú napirend:
A Polgármesteri Hivatal 2012. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek alapját képező
kiemelt célok megvalósulása és javaslat a 2013. évi kiemelt célokra
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt
„Áttérünk a 24. számú napirendi pontra: a Polgármesteri Hivatal 2012. évi egyéni
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok megvalósulása és javaslat a 2013. évi
kiemelt célokra. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni.
Megállapítom, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, így
megadom a szót a Bizottság elnökének Benedek Zsolt képviselő úrnak.”
Benedek Zsolt
„Köszönöm, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom, hozzászóló
hiányában lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés 3 db
határozati javaslatból áll, melyekről külön fogunk szavazni. Így szavazásra teszem fel az 1. számú
határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általuk szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
700/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Polgármesteri Hivatal 2012. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek alapját képező
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kiemelt célok megvalósulása és javaslat a 2013. évi kiemelt célokra (12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt céljainak teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt
„Következik a 2. számú határozati javaslat, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 12 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.
701/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Polgármesteri Hivatal 2012. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek alapját képező
kiemelt célok megvalósulása és javaslat a 2013. évi kiemelt célokra (12 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt céljait az alábbiak szerint jóváhagyja:
1. Jogszabályváltozásokból eredően az egyes önkormányzati és hivatali feladatok
áttekintése, a szükséges szervezeti-, és szabályozási változásokkal kapcsolatos döntések
előkészítése.
2. Az önkormányzati rendszer átalakításával összefüggő jogszabályi változásokra
tekintettel az önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok teljes körű felülvizsgálata
és szükség esetén módosítása.
3. Erőforrások optimalizálása.
4. „Erzsébet Terv” Fejlesztési program folytatása.
5. A feladatellátás hatékonyságát növelő informatikai és egyéb fejlesztések folytatása.
6. Felkészülés a 2013. évi ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási
rendszerünk periodikus auditjára.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester, dr. Gotthard Gábor jegyző
Határidő: 2013. december 31.
Vattamány Zsolt
„Következik a 3. számú határozati javaslat, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 12 igen 0 nem 3 tartózkodással elfogadta.
702/2012. (XII.10.) számú határozat:
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- A Polgármesteri Hivatal 2012. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek alapját képező
kiemelt célok megvalósulása és javaslat a 2013. évi kiemelt célokra (12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert és a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2013. évi egyéni
teljesítménykövetelményei a kiemelt célok alapján kerüljenek meghatározásra.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester, dr. Gotthard Gábor jegyző
Határidő: 2012. december 20.

25. számú napirend:
Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt
„Áttérhetünk a 25. számú napirendi pontunkra: Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Szikszai Zsolt alpolgármester úr az
előterjesztő. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Nem.
Megállapítom, hogy az előterjesztést tárgyalta a Városüzemeltetési Bizottság, így megadom a szót
Wencz Miklós képviselő úrnak a Bizottság elnökének.”
Wencz Miklós
„Köszönöm szépen a szót, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom, hozzászóló hiányában
lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés 2 db határozati
javaslatból áll, melyekről külön szavazunk. Értelemszerűen elsőként az 1. számú határozati
javaslatot teszem fel szavazásra, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. Vattamány Zsolt polgármester
jelezte, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület az 1. számú határozatot 11 igen 1 nem 3
tartózkodással elfogadta.
703/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása (11 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet engedélyezett álláshelyeinek számát 71
álláshelyben határozza meg.
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Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. január 1.
Vattamány Zsolt
„Most szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, melynek elfogadásához minősített
többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 11 igen 0 nem 4 tartózkodással elfogadta.

704/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása (11 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet
szerinti tartalommal, 2013. január 01.-ei hatálybalépéssel elfogadja, és hatályon kívül helyezi
2013. január 01. naptól a 342/2012. (VI.28.) számú határozattal korábban elfogadott Szervezeti
és Működési Szabályzatot.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. január 1.

26. számú napirend:
A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetvárosi
Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Közötti Megbízási szerződés kapcsán a 132/2012.
(III.22.)
számú
határozatban
meghatározott
határidő
módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt
„Áttérhetünk a 26. számú napirendi pontra: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Közötti Megbízási
szerződés kapcsán a korábbi határozatban meghatározott határidő módosítása. Előterjesztő
Szikszai Zsolt alpolgármester. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni?”
Szikszai Zsolt
„Köszönöm, nem.”
Vattamány Zsolt
„Így megállapítom, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság,
megadom a szót Benedek Zsolt képviselő úrnak a Bizottság elnökének.”
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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 előterjesztés 2 db határozati
javaslatból áll, melyekről külön fogunk szavazni. Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati
javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 14 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
705/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetvárosi
Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. közötti Megbízási szerződés kapcsán a 132/2012.
(III.22.) számú határozatban meghatározott határidő módosítása(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 132/2012. (III.22.) számú határozat 1. pontját a mai nappal visszavonja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. Vattamány Zsolt polgármester
jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a 2. számú határozatot 12 igen 0 nem 3
tartózkodással elfogadta.
706/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetvárosi
Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. közötti Megbízási szerződés kapcsán a 132/2012.
(III.22.) számú határozatban meghatározott határidő módosítása(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és Erzsébetvárosi
Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. (ERVA Zrt.) között 2010. április 1. napjától hatályos, többször
módosított Megbízási szerződés hatályát 2013. december 31. napjáig fenntartja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. december 31.
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27. számú napirend:
A
fővárosi
tulajdonú
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

parkolóhelyek

üzemeltetése

Vattamány Zsolt
„Következik a 27. számú napirendi pont: Fővárosi tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése. Szikszai
Zsolt alpolgármester az előterjesztő. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni?
Szikszai Zsolt
„Igen, röviden.”
Vattamány Zsolt
„Megadom a szót Alpolgármester úrnak.”
Szikszai Zsolt
„Köszönöm Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület, ahogy láthatják is itt egy olyan
problémával állunk szemben, ami egy picit túlmegy az Önkormányzat lehetőségein, de
megpróbáljuk ezt orvosolni. Ugye a fővárosi tulajdonú parkolóhelyekről van szó, melyeket a
törvényi változás hatására üzemeltetésre át kell vennünk. A nagy probléma az, hogy ellentétben
más önkormányzatokkal nekünk van egy közbeszerzésen kiírt 10 éves pályázatunk, 2009-től 2019ig, úgyhogy itt majd egyébként szeretném is jelezni Moldován képviselő úrnak, hogy javítani
kellene majd a bizonyos állításokat, tehát ezt az előző önkormányzat kötötte 2009-ben és 10 évre
megkötötte az önkormányzat kezét. Tehát ezért megvizsgáltuk azt, hogy ezek a fővárosi tulajdonú
parkolóhelyeknek az üzemeltetésére felállítani egy saját önkormányzati céget hatékony és az
üzemeltetése nem gazdaságos, ezért tárgyalásokat folytattunk és folytatunk a szomszédos
kerületekkel, VI. kerülettel és úgy néz ki, hogy ők fognak ebbe nekünk segíteni. Ezek a tárgyalások
ezek még folyamatban vannak, háromoldalú tárgyalások, a mi önkormányzatunk, a VI. kerület
üzemeltető cége között és a főváros között. Molnár képviselő úr benyújtott egy módosítót, ezzel
kapcsolatban nekem csak az a problémám, hogy Képviselő úr itt felsorolja azokat az utakat, amik
fővárosi fenntartásúak, viszont itt nekünk ugye van egy kimutatásunk, hogy hol vannak ezek az
automaták és ezek a parkolóhelyek. És összesen ugye 10 db parkolóhely van, vagy parkoló óra,
és ezek közül nagy része, tehát 7 db az Erzsébet körúton, egy a Baross térnek a Bethlen utca Rottenbiller közötti szakaszán, egy a Károly körúton és egy a Rottenbiller úti felüljárón. Tehát
egy picit okafogyottnak látom, hogy betegyük ezt az előterjesztésbe és ugye, maga az előterjesztés
arról szól, hogy majd itt a részleteket, mivel január elsejétől kellene, és a fővárostól még nem
kaptunk meg minden adatot, ezért a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot hatalmaznánk fel
arra, hogy ezt a megállapodást megkösse. Képviselő úr is tagja a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottságnak, úgyhogy én majd azt kérném, hogy ezen a bizottsági ülésen akkor Ön is vegyen
részt és a javaslatokat majd akkor itt kellene beletenni ebbe, de természetesen ugye, mint
módosítást benyújtónak lehetősége van rá, hogy ezt kiegészítse. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen Alpolgármester úr szóbeli kiegészítését. Megállapítom, hogy az előterjesztést
tárgyalta a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, megadom a szót Benedek Zsolt képviselő
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úrnak a Bizottság elnökének.”
Benedek Zsolt
„Köszönöm, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. Az előterjesztést tárgyalta továbbá a Városüzemeltetési Bizottság, így megadom a
szót a Bizottság elnökének Wencz Miklós képviselő úrnak.”
Wencz Miklós
„Köszönöm a szót a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztést.”

Vattamány Zsolt
„Bizottsági vélemények elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom. Szólásra jelentkezett
Molnár István képviselő úr, megadom a szót.”
Molnár István
„Köszönöm szépen a szót. Amikor láttam ezt az előterjesztést, akkor ugye eszembe jutott ez a
négy jelenleg még fővárosi tulajdonú, januártól a mi tulajdonunk lesz, én teljesen biztos vagyok
benne, hogy a Károly körúton is vannak automaták, tehát hiányos, biztos, hogy hiányos az
előterjesztés, ott is vannak, és ott is fizetni kell érte, valószínűleg a fővárosnál, aki elküldte a
listát, az ugye kihagyta a listából. Idén nyár közepén ráadásul a Fővárosi Közgyűlés döntött,
hogy beszerez órákat, mert februártól parkoltatni akart a Thököly úton meg a Damjanich utcába
is. Lehet, hogy ezt már beszerezte a főváros, szerintem érdemes lenne megkérdezni tőlük, mert
akkor most már feleslegesen, hogy ha ott meg van, akkor talán el lehetne kérni tőlük az órákat, és
ugye a Damjanich utca, az például mindig kimaradt, egyszerűen elfeledkezett róla a főváros.
Hogy 1990-ben miért a fővároshoz csatolták a Damjanich utcát, azt nem tudom, én azért
semmiféle különöset nem tettem be, csak annyit, hogy a Polgármester úr gondolja végig, hogy mi
legyen ezzel a négy utcával, akarunk-e mi ott parkoltatni, vagy nem akarunk ott parkoltatni. Ha
kötünk egy szerződést mondjuk a VI. kerülettel az Erzsébet körútra, utána majd fogunk kötni egy
másik valakivel a Thököly útra, a Damjanich utcára, a Károly körútra, tehát én azért gondoltam
egy nagyon lájtosan betenni, hogy erre a négy utcára is figyeljen oda a Polgármester úr. És
valamit találjunk ki ezzel, január elsejétől miénk lesz, és szerintem elég zűrzavaros lesz az, hogy
most szabadon parkolnak, utána a mit területünk lesz, mondjuk mi lesz, ha odamegy egy
közterület-felügyelő és nincs rajta VII. kerületi matrica, ahogy most van ennél a négy utcánál,
tehát én ezt figyelem felhívás képen, meg mondjuk, mint Thököly úti lakos vagyok, most akkor ott
mi lesz január elseje után. Ezért gondoltam, hogy a Polgármester urat kérjük fel erre. De a
Károly körútba én biztos vagyok, hogy ott is vannak órák, ott is fizetős parkolás van, tehát ott is
meg kellene egyeznünk egy másik kerülettel.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. Moldován László képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László
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„Köszönöm. Részben csatlakoznék Molnár képviselő társamhoz, illetve azt kérném, hogy az
Önkormányzat gondolja át, hogy nem lenne-e jobb az egyes megoldás, tehát egy parkolás
üzemeltető cég létrehozása. Nyilván ez január elsejéig nem történhet meg. De akkor az lenne a
kérésem, hogy a VI. kerülettel a legrövidebb időre, amennyire lehet, kössünk meg egy átmeneti
megállapodást. És gondolja át az Öönkormányzat, hogy főleg ha ennyi, tehát nem csak tíz
valószínűleg parkolóórát kell üzemeltetni, nem éri-e meg egy új parkolási üzemeltető céget
létrehozni, illetve azt is kérem, hogy akkor viszont nézzék már meg, nem lehet-e valamilyen
módon felbontani azt a 10 éves szerződést, én ezt nagyon javasolnám. Jó, ha nem lehet, akkor
nem lehet, de mindegy én azt javasolnám, hogy nézze meg az Önkormányzat, hogy akkor
egyenlőre ezekre a parkolóórákra parkoló üzemeltető cég létrehozását és egy átmeneti rövid
időszakra csak a VI. kerülettel szerződést kötni. Annál is inkább, merthogy én informálódtam, és
a VI. kerület, mint hasonló belvárosi terület, mint VII. kerület több 100 millió forintot nyer évente
a parkolásból, a VII. kerület szinte teljesen ellátott parkolóórákkal, tehát ez óriási bevételi forrás
lehetne Erzsébetváros számára. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm, és mivel nem én vagyok az előterjesztő én is szót kértem. Az nagyon fontos, amit
Molnár képviselő úr elmondott, valóban vannak olyan fővárosi fenntartású és tulajdonú utak,
ahol most ugye nincs parkolóóra, ahol most ingyen lehet parkolni, mint például a Damjanich
utca. Itt ezt majd nekünk végig kell gondolni, hiszen aki parkolhat matricával, az parkolhat
Erzsébetvárosban, viszont itt nincsen bevételünk, ez egy fontos dolog, amit végig kell szerintem
gondolnunk. A fő probléma azonban most a 144 parkolóhellyel adódik, amit a főváros már nem
fog ellátni, mint feladatot, itt a parkoltatás január elsejétől. Nekünk nincsen parkolási cégünk,
törvény értelmében parkoltatást önkormányzati területen már csak önkormányzati 100 %
tulajdonú cég láthat el. Nekünk nincsen ilyen cégünk, hiszen 2009-ben az előző vezetés 10 évre
egy igen keményen bebetonozott szerződést kötött a jelenlegi partnercéggel. És itt áttérnék
Moldován képviselő úrnak a felvetésére, igen rengeteg ügyvédi irodával megnézettük, hogy fel
lehet-e ezt a szerződést bontani, a szerződés szerintem is maga aggályos, hogy akkor meg lett
kötve 10 évre, én szeretném is, hogy ez a szerződés, ez fel legyen bontva, azonban végig kell
gondolni, mivel járna ez. Hogy mekkora ködbéreket kéne az Önkormányzatnak fizetni. Az egy
alternatív megoldás lehet, miután a VI. kerület most átvállalja, nem véglegesen, időlegesen
átvállalja ezt a 144 parkolóhelyet. Végiggondoljuk azokat a fővárosi tulajdonú fenntartású
utakat, ahol majd mi parkoltathatunk, arra már estelteg megéri majd létrehozni egy
önkormányzati céget, 144 parkolóhelyre most itt sebtében nem, és azt is végig kell gondolni, hogy
már egy meglevő cég csinálja, erre hozzunk létre egy sajátot, ez mind gondolkodás kérdése,
szerintem rövidesen erre tudunk majd választ adni. Köszönöm, hogy elmondhattam a
véleményem, és mivel több hozzászóló nincs, a napirend fölötti vitát lezárom, és megadom a szót
válaszadásra Szikszai Zsolt alpolgármester úrnak.”
Szikszai Zsolt
„Köszönöm Polgármester úr, bár azt gondolom, hogy elég sok mindenre talán választ kaptak a
képviselők. Nagyon sajnálom egyébként, hogy pont az a képviselő nincs itt, aki 2009-ben ezt a
szerződést aláírta, talán Ő jobban tudna róla beszélni, hogy mi vezette a tollát, de ne is
beszéljünk erről, főleg hogyha nincs itt, nem tud rá reagálni. Molnár képviselő úr módosító
indítványát azért egyenlőre most nem fogadnám be, mert, ahogy itt mondtam is a határozati
javaslat arról szól, hogy a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot felhatalmazzuk a fővárosi
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tulajdonú parkolóhelyekkel kapcsolatban. Ez egy sokkal tágabb megfogalmazás, mint amit a
módosítóba beletett, és a Damjanich utcába ott ugye, ahogy említette is nincs parkoltatás. Tehát
ezt el kell dönteni és most mivel még minden információt nem kaptunk meg, tehát folyamatban
vannak a tárgyalások, ezért én azt gondolom, hogy sokkal célszerűbb az, hogyha az a formula
van benne, és arra adunk felhatalmazást a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságnak, hogy a
fővárosi tulajdonú parkolóhelyekről kezdje meg a tárgyalásokat és kösse meg a Polgármester úr
ezt a háromoldalú tárgyalást, de ugye ez a PKB-nak a hatásköre lesz. És én azt gondolom, hogy
ott még a PKB ülésein akkor ezzel kapcsolatos finomításokat lehet betenni, köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen alpolgármester úrnak a válaszát. És akkor megállapítom, hogy módosító
indítvány érkezett az előterjesztéshez. Molnár István képviselő úr had kérdezzem, hogy kívánja-e
indokolni egy percben? Igen, megadom a szót.”

Molnár István
„Köszönöm, akkor visszavonom Polgármester úr, így is felhívtam a figyelmet erre a négy utcára,
valamint kezdjünk vele.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen, tehát Képviselő úr visszavonja a módosító indítványát. Szavazásra teszem fel
a határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általuk szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
707/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A fővárosi tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése (12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kerület közigazgatási határán belül található fővárosi
tulajdonú 144 db. fizetős parkolóhely és 10 db parkolójegy kiadó automata üzemeltetéséről szóló
megállapodásokat - annak tartalmának a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság által történő
jóváhagyását követően - megkösse.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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28. számú napirend:
Az állami köznevelési intézményt szolgáló ingatlanok épületgondnoksági feladatellátásáról
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 28. számú napirendi pont: Az állami köznevelési intézményt szolgáló ingatlanok
épületgondnoksági feladatellátásáról. Előterjesztő Szikszai Zsolt alpolgármester úr. Kérdezem,
kíván-e szóbeli kiegészítés tenni?”
Szikszai Zsolt
„Köszönöm, nem kívánok Polgármester úr.”
Vattamány Zsolt
„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
„Az előterjesztést tárgyalta továbbá 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 vélemények elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján
lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati
javaslatot, melynek elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 12 igen 1 nem 1 tartózkodással elfogadta.
708/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Az állami köznevelési intézményt szolgáló ingatlanok épületgondnoksági feladatellátásáról
szóló megállapodás (12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata az EVIKINT Intézményi
Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft.-vel megköti a 2013. január 1. napjától hatályos
a Budapest Főváros VII. kerületi az önkormányzat tulajdonát képező és állami köznevelési
intézményeket szolgáló ingatlanokban épületgondnoksági feladatok ellátására irányuló, a jelen
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határozat mellékletét képező épületgondnoksági feladat-ellátási szerződést.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az EVIKINT Kft.-vel kötendő szerződést
aláírja.
2.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az EVIKINT Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés jövőben szükségessé váló esetleges
módosítására felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot.
3.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésben gondoskodjon a feladat ellátásához szükséges
fedezetről.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

29. számú napirend:
A Budapest VII. kerület területén teljesítendő településtisztasági közszolgáltatási szerződés
és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Zrt. Közötti
Budapest VII. kerület Murányi u. 13. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó
megállapodás
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 29. számú napirendi pont: Budapest Főváros VII. kerület területén teljesítendő
településtisztasági közszolgáltatási szerződés és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és az ERVA Zrt. Közötti Budapest VII. kerület Murányi u. 13. szám alatti
ingatlan hasznosítására vonatkozó megállapodás. Előterjesztő Szikszai Zsolt alpolgármester úr.
Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni? Megállapítom, az előterjesztést 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
„Az előterjesztést tárgyalta továbbá a Városüzemeltetési Bizottság, megadom a szót Wencz
Miklós képviselő úrnak a bizottság elnökének.”
Wencz Miklós
„Köszönöm szépen. A Bizottság tárgyalásra, és elfogadásra javasolja az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm szépen. A bizottsági vélemények elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom.
Hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez az előterjesztő nyújtott be módosító
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indítványt, melyet befogad, így azt indokolni nem szükséges, szavazni viszont kell róla.
Szavazásra teszem fel tehát az előterjesztő által benyújtott módosító indítványt, elfogadásához
minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
709/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Szikszai Zsolt alpolgármester által a „A Budapest VII. kerület területén
teljesítendő településtisztasági közszolgáltatási szerződés és Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Zrt. közötti a Budapest VII. kerület Murányi u. 13.
szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó megállapodás” című előterjesztéshez benyújtott
módosító indítványt az alábbiak szerint:
Szikszai Zsolt
„A kipostázott előterjesztés mellékletét képezte az Önkormányzat és az ERVA Zrt. között kötendő
„KÖZSZOLGÁLTATÁSI ÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS”.
Tekintettel arra, hogy a kipostázott szerződésben szereplő számok módosítása vált szükségessé,
kérem, hogy a jelen módosító indítvány mellékletét képező szerződést szíveskedjenek jóváhagyni.”
Vattamány Zsolt
„Az előterjesztés maga 3 db határozati javaslatból áll, melyekről külön fogunk szavazni.
Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot az elfogadott módosítással együtt,
elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
710/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Budapest VII. kerület területén teljesítendő településtisztasági közszolgáltatási
szerződés és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Zrt.
közötti a Budapest VII. kerület Murányi u. 13. szám alatti ingatlan hasznosítására
vonatkozó megállapodás (12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
1.
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a
módosító indítvánnyal elfogadott, az Önkormányzati tulajdonban álló közterületeken végzendő
köz- és településtisztasági feladatok elvégzésének tárgyában az ERVA Zrt.-vel kötendő
Közszolgáltatási és feladat-ellátási szerződés megkötéséhez. A Képviselő-testület egyúttal
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ebben a tárgyban kötendő, az Önkormányzat és az ERVA
Zrt. közötti szerződést írja alá.
2.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az ERVA Zrt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés jövőben szükségessé váló esetleges
módosítására felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot.
3.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésben gondoskodjon a feladat ellátásához szükséges
fedezetről.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
711/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Budapest VII. kerület területén teljesítendő településtisztasági közszolgáltatási
szerződés és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Zrt.
közötti a Budapest VII. kerület Murányi u. 13. szám alatti ingatlan hasznosítására
vonatkozó megállapodás (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul
ahhoz, hogy az ERVA Zrt. települési- és köztisztasági feladatainak elvégzése céljából 2013.
január 1. napjától a Budapest Főváros VII. kerület Murányi utca 13. szám alatti 509 m2
alapterületű ingatlant telephelyeként ingyenesen 2013. december 31. napjáig használja. A
Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ebben a tárgyban kötendő, az
Önkormányzat és az ERVA Zrt. közötti használati megállapodást írja alá.
2.
A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
ERVA Zrt. a Budapest Főváros VII. kerület Murányi utca 13. szám alatti ingatlant telephelyként
használja, alapító okiratában az ingatlant telephelyként feltüntesse, és azon hulladékkezelési
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tevékenységet folytasson.
3.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az ERVA Zrt.-vel a Budapest VII kerület Murányi u. 13. szám alatti ingatlan tárgyában
kötendő használati megállapodás jövőben szükségessé váló esetleges módosítására felhatalmazza
a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt
„És végül szavazásra teszem fel a 3. számú határozati javaslatot, melynek elfogadásához
minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
712/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Budapest VII. kerület területén teljesítendő településtisztasági közszolgáltatási
szerződés és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Zrt.
közötti a Budapest VII. kerület Murányi u. 13. szám alatti ingatlan hasznosítására
vonatkozó megállapodás (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza az
ERVA Zrt-t arra, hogy az Önkormányzat képviseletében folytasson egyeztetéseket a KAMILLA
Nonprofit Kft.-vel, ez alapján készítse elő a Budapest VII. kerület Murányi u. 13. szám alatti
ingatlan és az azon található járművek, műszaki berendezések átvételével, valamint a KAMILLA
Nonprofit Kft. kártalanítás igényével kapcsolatos, a KAMILLA Nonprofit Kft.-vel kötendő
megállapodás tervezetét, és ezt követően a tervezetet terjessze a Budapest Főváros VII. került
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága
elé.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésben gondoskodjon a fentiekhez szükséges fedezetről.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

30. számú napirend:
A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata befolyása alatt álló, az
EVIKVÁR Kft. tulajdonában lévő gazdasági társaságok vonatkozásában az Erzsébetváros
Önkormányzata és az EVIKVÁR Kft. közötti közszolgáltatások szervezése ellátására
irányuló
megállapodás
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
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Vattamány Zsolt
„Áttérhetünk a 30. számú napirendi pontunkra: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata befolyása alatt álló, az EVIKVÁR Kft. tulajdonában lévő gazdasági társaságok
vonatkozásában az Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKVÁR Kft. közötti közszolgáltatások
szervezése ellátására irányuló megállapodás a címe. Előterjesztője pedig Szikszai Zsolt
alpolgármester úr. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e szóbeli kiegészítés tenni?”
Szikszai Zsolt
„Köszönöm nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. Megállapítom, 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. Hozzászóló
hiányában lezárom. Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így
szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak! Mindjárt! Most!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő.
határozatot 12 igen 1 nem 1 tartózkodással elfogadta.

A Képviselő-testület a

713/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata befolyása alatt álló, az
EVIKVÁR Kft. tulajdonában lévő gazdasági társaságok vonatkozásában az Erzsébetváros
Önkormányzata és az EVIKVÁR Kft. közötti közszolgáltatások szervezése ellátására
irányuló megállapodás (12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata az EVIKVÁR Erzsébetvárosi
Vagyon- és Ingatlankezelő Városgondnoksági Kft.-vel megköti a 2013. január 1. napjától
hatályos önkormányzati vagyongazdálkodási feladat-ellátás szervezését szabályozó szerződést. A
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az EVIKVÁR Kft.-vel kötendő szerződést
aláírja.
2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az EVIKVÁR Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés jövőben szükségessé váló
esetleges módosítására felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot.
3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
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polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésben gondoskodjon a feladat ellátásához szükséges
fedezetről.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2012. december 31.

31. számú napirend:
A Bp. Főv. VII. kerület Kazincy u. 21. szám alatti ingatlan hátsó épületének üzemeltetése
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 31. számú napirendi pont: Kazincy u. 21. szám alatti ingatlan hátsó épületének
üzemeltetése. Előterjesztő Szikszai Zsolt alpolgármester úr. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli
kiegészítés tenni?”
Szikszai Zsolt
„Köszönöm nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.”
Vattamány Zsolt
„Megállapítom, 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, bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom, hozzászóló
hiányában lezárom. Megállapítom, 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 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
714/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Bp. Főv. VII. ker. Kazinczy u. 21.szám alatti ingatlan hátsó épületének üzemeltetése (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
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1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata az alábbi lényeges
feltételekkel pályázatot ír ki a 34282 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. ker. Kazinczy
u. 21. szám alatti ingatlanon található, a jelen határozat mellékletét képező vázrajzon „C” betűvel
jelölt épülete kulturális célú üzemeltetésére, fenntartására, bérbeadására:
-

A bérlet/üzemeltetés időtartama: határozott idő, 10 év, amely a határozott 10 év
leteltkor a bérlő egyoldalú nyilatkozata alapján további 5 év határozott időtartammal
meghosszabbításra kerül;

-

A bérleti díj legfeljebb 50%-áig beszámítható az épület funkcionális használata
szempontjából értéknövelő beruházások költsége;

- A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia az alábbiak megvalósítására:
- Civil ernyő funkció,
- Lokális, nemzeti, és multikulturális értékközvetítő, - őrző, - alkotó funkció,
- Agora funkció és kulturális befogadó hely (culture reception welcoming),
- Host &catering trade – vendéglátó funkció,
- Kulturális örökségvédő funkció,
- Szórakoztató, szórakozva művelődést segítő funkció,
- Kulturális és szabadidős szolgáltatásokat nyújtó funkció.
- Esztétikai, ízlésformáló, művészeti nevelő funkció,
- Korosztály-specifikus kultúra közvetítő funkció.
- Műhely nagyterem megvalósítása, ezen belül:
- Kiállítótér,
- Színházterem,
- Táncház,
- Konferenciaterem,
- Oktatóterem,
- Filmklub,
- Festőfal,
- Műhely stúdió kisterem
- Mobil munkaállomás,
- Hangstúdió,
- Műhelykonyha, főzőállomás.
- Erzsébetváros Önkormányzata, illetve a Polgármesteri Hivatal részére évente
meghatározott alkalommal az épületben helyszín biztosítását az alábbi célokra:
- Családi és nyugdíjas nap,
- Ünnepi rendezvények tartása,
- Konferenciaterem,
- Karrier tanácsadás,
- Kerületi civil szervezetek befogadása.
- A pályázó egyéb, az épület alapfunkciójába illeszkedő (kulturális tevékenység
végzésére, illetve szolgáltatás ellátására tehet ajánlatot.
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- A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az épületnek az Erzsébetváros
Önkormányzat által felújított részét legkésőbb 2013. április 30. napján a a KMOP5.2.2/B-2f-2009-0007 projektben meghatározott funkciók működtetését megkezdi.
- A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az épületen saját költségén elvégzi
a teljes épület kulturális célú használatához, a pályázati kiírásban meghatározott funkciók
működéséhez az Erzsébetváros Önkormányzata által elvégzett beruházásokon kívül
szükséges beruházásokat oly módon, hogy a teljes épületben legkésőbb 2013. szeptember
30. napjáig megkezdik a megjelölt funkciók működése.
A beruházásokkal kapcsolatosan szükséges engedélyeztetési eljárás, illetve minden más
szükséges ügyintézés a bérlő/üzemeltető feladata.
- A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia az épületnek kulturális, a pályázati kiírásban
meghatározott, a KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 jelű pályázatban foglaltaknak megfelelő
célú üzemeltetésére legalább 2018. december 31. napjáig.
- A bérlő/üzemeltető által elvégzett beruházások nem eredményezhetnek az ingatlan
tulajdonjogában semmilyen változást.
- A pályázat nyertese az az ajánlattevő, aki/amely a KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 jelű
pályázat szempontjából az Önkormányzat számára az összességében legkedvezőbb
ajánlatot teszi.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, arra, hogy
döntsön a jelen határozat 1. pontja szerinti pályázat kiírásáról, a pályázat nyertesének
személyéről és a pályázat nyertesével kötendő bérleti/üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról,
továbbá annak a későbbiekben esetlegesen szükségessé váló módosításairól.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

32. számú napirend:
Ingatlanok hasznosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 32. számú napirendi pont: Ingatlanok hasznosítása. Előterjesztő Szikszai Zsolt
alpolgármester. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni?”
Szikszai Zsolt
„Köszönöm nem.”
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Vattamány Zsolt
„Az előterjesztést 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
„A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján
lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés 9 db határozati
javaslatból áll, 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 14 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 11 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.)
715/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Ingatlanok hasznosítása (11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 130/2012.(III.22.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára
szolgáló helyiségek versenyeztetés, vagy versenyeztetés mellőzésével történő bérbe adásánál
alkalmazandó, megajánlható legkisebb bérleti díjak mértékről a következők szerint határoz:
1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
kizárólagos tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek, gépkocsi beállók, tároló helyiségek
(továbbiakban: helyiség) bérbe adása során a jelen határozat (továbbiakban: Határozat) szerinti
legkisebb bérleti díjra lehet ajánlatot tenni:
2) Jelen Határozat hatálya nem terjed ki az önkormányzat tulajdonában lévő piacokra, valamint
az Önkormányzat költségvetési szervei kezelésében lévő helyiségekre.
3) A Határozat rendelkezései kizárólag a bérbeadóra kötelezőek, a bérlővel a bérleti díj
mértékéről meg kell állapodni.
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4) A Határozatot a meghozatalát követően létrehozandó bérleti szerződésekre és módosításokra
egyaránt alkalmazni kell, kivéve a Határozat meghozatala előtt elbírált kérelmeket.
5) Ha az Önkormányzat helyiségek bérbeadásáról szóló rendelete szerint a bérbeadói
hozzájárulásnak feltétele, hogy a bérlő a bérbeadó által meghatározott díjat elfogadja, az
elfogadandó új bérleti díj mértékére jelen Határozat alapján kell ajánlatot tenni, amennyiben a
bérlő által a kérelem előterjesztésekor fizetett bérleti díj nem éri el a Határozat szerinti mértéket.
6) Amennyiben a bérlő által fizetett bérleti díj eléri, vagy meghaladja a Határozat szerinti
mértéket, a bérbeadó a bérleti díj módosítását nem kezdeményezi.
7) A bérleti díjak mértékére a helyiség - elsősorban a gyalogos forgalom mértéke és az üzleti
környezet figyelembevételével meghatározott - övezeti besorolása szerinti fekvése alapján
megállapított csökkentő/növelő tényezőkkel módosított alapdíjról kell ajánlatot tenni a bérlőnek a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság (továbbiakban PKB) vonatkozó határozata szerint.
Versenyeztetés kiírásakor a csökkentő/növelő tényezőkkel módosított alapdíjat kell meghatározni
a megajánlható legalacsonyabb bérleti díjként.
8) Az alapdíj irányadó mérce, a bérleti díj az a bérlő által fizetendő havi díj, amely a bérleti
szerződésben kerül meghatározásra. A versenyeztetés nyertesével az általa megajánlott és a
bérbeadó által elfogadott bérleti díjjal kerül megkötésre a bérleti szerződés.
9) A helyiségbérleti díj mértékéről szóló megállapodás során a bérbeadó által elfogadható
legkisebb bérleti díjak:
Kiemelt kategória
I. kategória
II. kategória
III. kategória

2.900,-Ft/m²/hó+ÁFA
2.400,-Ft/m²/hó+ÁFA
1.900,-Ft/m²/hó+ÁFA
1.400,-Ft/m²/hó+ÁFA

10) A 9) pontban meghatározott díjakat növelő/csökkentő tényezők:
a) kiemelten jövedelmező tevékenység (,játékterem, mulató, bár, ide nem értve a melegkonyhás
vendéglátást): + 20%.
b) állami, önkormányzati egészségügyi tevékenység: -40%
c) önálló kulturális tevékenység, kiállítás:–30%
d) karitatív, közérdekű, közhasznú egyesületi, alapítványi tevékenység: -50%
e) udvari elhelyezkedés ill. egyéb nem főbejárat (kapualjból, folyosóról) : -20%
f) udvari pince elhelyezkedés: -60%
g) utcáról nyíló pince: -30%
h) galériarész: -50%
i) liftnélküli épületben 1. emeletnél magasabban: -20%
11) Kedvezmény társadalmi szervezetek részére, közfeladat ellátására, közérdekű és karitatív
célra csak a II. vagy III. kategóriában adható.
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12) A csökkentő tényezők együttesen legfeljebb az alap bérleti díj 60%-áig terjedhetnek.
13.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem
lakás céljára szolgáló helyiségek esetén a bérlő által vállalt felújítási kötelezettség alapján a
munkák elszámolásával kapcsolatban felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot,
hogy a bérleti díjba történő beszámítással kapcsolatban egyedileg állapodjon meg a bérlővel a
bérleti díj maximum 50 %-a erejéig.
14) A PKB döntése alapján a legalább két éve üresen álló pincehelyiségek a 9) pontban és 10)
pont g) és h) alpontjában és a 12) pontban meghatározott bérleti díjtól eltérő, alacsonyabb
mértékű bérleti díj megfizetése ellenében is bérbe adhatók. A bérleti díj azonban nem lehet
kevesebb, mint a helyiség után az Önkormányzat által a Társasháznak kifizetett díjak (közös
költség) összessége.
15) 2012. évtől a felek által meghatározott bérleti díjak évenkénti emelésének lehetőségét a
bérleti szerződésben ki kell kötni és meg kell határozni az emelés legfelső határértékét.
16) A közterületek övezeti besorolását a határozat melléklete tartalmazza.
17) A helyiségek övezeti besorolását a helyiség bejárata alapján kell megállapítani. Ha a
helyiség saroképületben van, vagy több bejárattal rendelkezik, azt bejáratot kell figyelembe venni
–feltéve, hogy az üzleti tevékenység folytatásához alkalmas bejárat-, amelynek alapján a
magasabb bérleti díj megállapítható.
18) Jelen határozat hatálybalépését követően létrejövő, illetve módosításra kerülő bérleti
szerződések esetében a bérlőnek kötelezettséget kell vállalnia arra is, hogy a bérleti díjat évente a
szerződés, illetve a szerződésmódosítás alapján, a bérbeadó által kiközölt növelt összegben fizeti
meg a díjközlő számla alapján.
19) A határozat hatálybalépésekor fennálló bérleti szerződések esetén az ERVA Zrt. jogosult
kezdeményezni a bérleti szerződés módosítását, amennyiben a bérlő által fizetett bérleti díj
helyett jelen Határozat alapján magasabb összegű bérleti díj lenne megállapítható, és/vagy a
bérleti szerződés nem tartalmazza a valorizáció lehetőségét. Amennyiben a bérlő a bérleti díj
emelésére, valamint a valorizációra vonatkozó javaslatot nem fogadja el, a PKB a határozatlan
idejű bérleti szerződést – jogszabályban meghatározott felmondási idővel – felmondhatja.
20)
Az önkormányzat tulajdonában lévő teremgarázsban található vagy felszíni gépkocsi
beálló helyekre, tárolókra (a beálló, garázs, tároló alapterületét alapul véve) az alábbi legkisebb
bérleti díjakat kell alkalmazni:
a) Teremgarázs nyílt beállókkal:
900,- Ft/m2/hó+ÁFA
b) Teremgarázs zárt garázshelyekkel:
1.000,- Ft/m2/hó+ÁFA
c) Felszíni fedett gépkocsi beállók:
700,-Ft/m2/hó+ÁFA
d) Egyéb felszíni gépkocsi beállók:
600,- Ft/m2/hó+ÁFA
e) Tároló helyiségek legkisebb bérleti díja:
825,-Ft/m2/hó+ÁFA
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21)

Jelen határozatban foglaltakat 2012. április 1. napjától kell alkalmazni.

Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 11 igen 0 nem 3 tartózkodással elfogadta.
716/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Ingatlanok hasznosítása (11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 470/2012.(VI.28.) sz. határozatát továbbra is hatályban tartja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
folyamatos
Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 11 igen 0 nem 3 tartózkodással elfogadta.
717/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Ingatlanok hasznosítása (11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
A. változat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja,
hogy a 34556/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a Bp. VII. ker. Rákóczi út 44. szám alatti
épületben található, az ingatlan nyilvántartás adatai szerinti 1188 m2 összalapterületű ingatlan
553 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő „üzlethelyiség” megnevezésű részét a hozzá
tartozó 553/1188 tulajdoni hányaddal elidegenítésre jelölje ki és engedélyezze annak
elidegenítését a helyiség jelenlegi bérlője a Fusion Zrt. (székhelye:1061 Bp. Oktogon 1.;
cégjegyzék száma: 01-10-041582; adószáma: 10547456-2-42, statisztikai számjele: 105474565610-114-01) részére.
A vételár a 18/2012.(IV.27.) sz. rendelet 28.§ (1) bek. c.) pontja alapján a forgalmi érték 60 %-a.
A forgalmi érték 95.000.000,-Ft, a vételár 57.000.000,-Ft.
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Vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg tartozik megfizetni az eladó
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat számára.
A szerződés aláírása napján a bérleményt díjhátralék és egyéb fizetési kötelezettség nem
terhelheti, amelyet vevőnek hitelt érdemlő módon kell igazolnia az Önkormányzat felé.
Abban az esetben, ha a bérlő a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül az
adásvételi szerződést nem köti meg, a jelen határozat hatályát veszti.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
eladási ajánlat kézhezvételétől számított 90 nap

B. változat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy nem járul hozzá a 34556/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a Bp. VII. Rákóczi út 44.
szám alatti épületben található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 1188 m2 összalapterületű
ingatlan 553 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő „üzlethelyiség” megnevezésű
részének, a jelenlegi bérlő Fusion Zrt. részére történő elidegenítéséhez.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
eladási ajánlat kézhezvételétől számított 90 nap

Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 11 igen 0 nem 3 tartózkodással elfogadta.
718/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Ingatlanok hasznosítása (11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2012.
(III.26.) önkormányzati rendeletének 9.§ (1.) és (2.) bekezdése alapján az ERVA Zrt. részére egy
darab, az Önkormányzat tulajdonában lévő, legfeljebb 1,5 (másfél) szobás lakás vonatkozásában
bérlőkijelölési jogot biztosít, aminek a rendeltetésszerű használat alkalmas állagának biztosítása
az ERVA Zrt. által a lakás bérleti jogára kijelölt személy feladata és költsége.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2013. január 31.

Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel az 5. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges,
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kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. Ripka András képviselő a
jegyzőkönyv számára jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 11 igen 0 nem 3 tartózkodással elfogadta.
719/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Ingatlanok hasznosítása (11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2012. (III.26.) önkormányzati
rendeletének 9.§ (1.) és (2.) bekezdésében meghatározott megállapodás részleteit és feltételeit
meghatározza, és szövegszerűen jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2013. január 31.

Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 6. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség
szükséges, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 6. számú
határozatot 11 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.)
720/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Ingatlanok hasznosítása (11 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy továbbra is fenntartja az 522/2012.(IX.20.) sz. határozatát, valamint hozzájárul ahhoz, hogy
a határidő 2013. március 31. napjára módosuljon.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2013. március 31.
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Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 7. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 7. számú
határozatot 12 igen 1 nem 1 tartózkodással elfogadta.
721/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Ingatlanok hasznosítása (12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy továbbra is fenntartja az 526/2012.(IX.20.) sz. határozatát, valamint hozzájárul ahhoz, hogy
a határidő 2013. március 31. napjára módosuljon.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2013. március 31.

Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 8. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség
szükséges, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 8. számú
határozatot 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
722/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Ingatlanok hasznosítása (12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest VII. Király utca 57. sz alatt 34084/0/A/1, 34084/0/A/2, 34084/0/A/3,
34084/0/A/4, 34084/0/A/5, 34084/0/A/6, 34084/0/A/7 nem lakás célú helyiségek eladására kiírt
hirdetményi közzététellel induló árverési eljárást – ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt
„És végül szavazásra teszem fel a 9. számú javaslatot, melynek elfogadásához szintén egyszerű
többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 9. számú
határozatot 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
723/2012. (XII.10.) számú határozat:
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- Ingatlanok hasznosítása (12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest, VII. kerület Verseny u. 22-24. szám alatti 125 nm alapterületű egy szintes
épületet az ERVA Zrt. ingyenes használatába bocsátja 2013. január 1. napjától a határozati
javaslat melléklete szerinti közfoglalkoztatási mintaprogram megvalósítása céljából és hozzájárul
ahhoz, hogy a közfoglalkoztatási mintaprogram keretén belül az ingatlan felújítására az ERVA
Zrt. pályázatot, illetve kérelmet terjesszen elő.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

33. számú napirend:
A “Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című project
részét képező, a VII. kerületben, közterületen elhelyezkedő dokkoló állomások kiépítési
munkáihoz
szükséges
tulajdonosi
hozzájárulás
ügye
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 33. számú napirendi pont: Budapesti Kerékpáros Közlekedés… még egyszer
“Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című project részét képező,
a VII. kerületben, közterületen elhelyezkedő dokkoló állomások kiépítési munkáihoz szükséges
tulajdonosi hozzájárulás ügye. Szikszai Zsolt alpolgármester úr az előterjesztő. Kérdezem, hogy
az előterjesztését kívánja-e szóban kiegészíteni?”
Szikszai Zsolt
„Köszönöm nem.”
Vattamány Zsolt
„Az előterjesztést 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. Az előterjesztést tárgyalta továbbá a Városüzemeltetési Bizottság, megadom a szót
Wencz Miklós képviselő úrnak a Bizottság elnökének.”
Wencz Miklós
„Köszönöm szépen, a Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. A bizottsági vélemények elhangzása után napirend fölötti vitát megnyitom,
hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az
előterjesztés 2 db határozati javaslatot tartalmaz, melyekről külön fogunk szavazni. Szavazásra
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teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem,
szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A jegyzőkönyv számára
Vattamány Zsolt kéri rögzíteni, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
724/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A "Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása" című project
részét képező, a VII. kerületben, közterületen elhelyezkedő dokkoló állomások kiépítési
munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás ügye (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című project részét
képező, a VII. kerületben közterületen elhelyezkedő dokkoló állomások kiépítési munkáihoz
szükséges tulajdonosi hozzájárulásról szóló 158/2011. (II. 25.) számú határozatát visszavonja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
725/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A "Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása" című project
részét képező, a VII. kerületben, közterületen elhelyezkedő dokkoló állomások kiépítési
munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás ügye (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Projekt
tartalmát megismerte és úgy dönt, hogy a Közép-magyarországi Operatív Program „A közösségi
közlekedés kiemelt projektjei” (KMOP-2009-2-3-1/A) című komponense keretében benyújtásra
került, „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című, KMOP64 / 82

2.3.1/A-09-2f-2010-0001 jelű projekt kapcsán annak végrehajtásához és a támogatási időszak
során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések Projektgazda általi aktiválásához szükséges
tulajdonosi hozzájárulását a
· Garay tér, hrsz: 33053/2 (Az üzletház főbejáratánál, a Cserhát utcához közelebb, a
zöldfelület szélével párhuzamos járdaszakaszon, 30 m2 nagyságú területre)
· Klauzál tér, hrsz: 34302 (Dob utca - Csányi utca sarokhoz közelebbi oldalon, a beugró
részen, a szelektív sziget melletti parkolósávban, 30 m2 nagyságú területre)
· Rózsák tere, hrsz: 33589/2 (A tér Izabella u. - Dohány u. sarkához közelebb eső részén,
a jelenlegi taxi droszt helyén, 30 m2 nagyságú területre)
· Kéthly Anna tér, hrsz: 34433/2 (A park szélével párhuzamosan, az irodaházzal szemben,
a Nyár utca felőli oldalhoz közelebb eső részen, 30 m2 nagyságú területre)
· Wesselényi u. – Síp u., hrsz: 34362 (A Wesselényi u. 11. sz. előtt, a parkolósávban, 32
m2 nagyságú területre)
· Holló u., hrsz: 34186/1 (A Gozsdu udvar közepén, a növényzetet körülhatároló kőfallal
bekerített rész mentén található járdaszakaszon, 26 m2nagyságú területre)
önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozóan megadja. Nyilatkozik továbbá arról, hogy a
fenti ingatlanok az 5 éves kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés fenntartásának és
üzemeltetésének céljára a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság rendelkezésére állnak, valamint, hogy nem tesz olyan intézkedést a
Projektgazdával szemben, amely a pályázati cél megvalósítását szolgáló – fenntartási
kötelezettségének végéig tartó – hasznosítási és/vagy a projekt támogatási szerződésében foglalt
egyéb kötelezettség teljesítését veszélyezteti, vagy lehetetlenné teszi.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

34. számú napirend:
Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kölcsönszerződése és
megbízási
szerződésének
módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt
„Következik a 34. számú napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság kölcsönszerződése és megbízási szerződésének a módosítása. Kérdezem az
előterjesztőt Szikszai Zsolt alpolgármester urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni?”
Szikszai Zsolt
„Köszönöm nem.”
Vattaány Zsolt
„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.”
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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. Az előterjesztésben azt olvasom, hogy 22 millió forintot kapott a Média Kft.,
illetve 33 millió 407 ezer volt előirányozva, de ebből 22-t meg is kapott és ezt a működéséhez
szükséges eszközbeszerzésre fordítható. Feltételezem, hogy arra is fordították. Ha viszont arra
fordították, akkor nyilván a jogutód cég ezt, ezeket az eszközöket használja, tehát nem nagyon
értem, hogy akkor a kölcsön miért nem jogutód, tehát a kölcsönt akkor miért gondolják úgy, hogy
nem kell visszafizetni, mivel ez a cég használja ezeket az eszközöket. Tehát én abszolút nem
támogatom ezt a javaslatot, hogy elengedjük ezt a kölcsönt, annál is inkább, ezt többször
kifejeztem, hogy az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. működésével abszolút nem vagyok
elégedett, és legszívesebben sokkal több pénzt vonnék el tőle. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm Képviselő úr hozzászólását. Több képviselő nem jelezte hozzászólását, így a napirend
fölötti vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni az elhangzottakra?”
Szikszai Zsolt
„Természetesen igen.”
Vattamány Zsolt
„Megadom a szót Szikszai Zsolt alpolgármester úrnak.”
Szikszai Zsolt
„Köszönöm. Képviselő úr láthatja, hogy a kölcsönszerződést – ugye ez is csatolva van a
melléklete, vagy az előterjesztés melléklete – 2008. június 30-án kötötték, 33.407.000 forint
fejében. És ahogy az 5-öt pontban láthatja, 2009. március 1-ig részletes szakmai beszámolót és
pénzügyi elszámolást kellett készítenie, tehát 2009., csak jelzem, hogy ez még mindig az előző
testület, csak azért, hogy ne legyen félreértés hasonlóan, mint a parkolásnál volt az előbb. A
könyvek alapján, és ez is be lett csatolva, mégpedig a 444-es számlaszámon látható ez, hogy csak
22 millió forint került át. Ennek az okát az előző testülettől, illetve az előző ügyvezetőtől, illetve
főszerkesztőtől kellene kérdezni. Tehát ezzel az összeggel már a jogutód társaság már nem
rendelkezett, hiszen nem is számoltak be róla, hogy ezt mire fordították, tehát nincs nyoma ennek,
úgyhogy ezt igazából tekinthetjük egy olyan kölcsönnek, ami nagyon nem látszik meg a médiának
a működésén. Ugyanakkor, ahogy Ön is mondta, hogy még több pénzt vonna el, tehát ezáltal
akkor Ön is elismeri, hogy az utóbbi egy éve források lettek megvonva. A gazdálkodásában, úgy
ahogy lehet is látni ez a 22 millió forint nem termel annyi bevételt, hogy ki tudja fizetni, mondom
úgy, hogy a szerződésbe ugye látható is, mindjárt mondom Önnek, tehát 2008-ban utalták át és
2016. december 31-éig kellett volna ezt visszafizetni. Természetesen, hogyha ez a beruházás úgy
valósult volna meg, hogy olyan eszközöket lehetett volna, amivel mondjuk, ki lehet adni, bérbe
lehet adni, mondjuk a stúdiót, akkor ez visszaforgatta volna a pénzt. Ugye nem ez történt meg, itt
lehet, hogy az előző, sőt nem lehet biztos, hogy az előző ügyvezetőt, illetve az előző tvfőszerkesztőt kellene kérdezni, de ezt akkor ezt meghagyom Önnek ezt a jogot. Köszönöm.”
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Vattamány Zsolt
„Köszönöm Alpolgármester úr válaszát. Az előterjesztéshez Molnár István képviselő úr nyújtott
be módosító indítványt, megadom a szót 1 percben.”
Molnár István
„Köszönöm a szót, a legutóbbi testületi ülésen vetettem fel, hogy már csak 32 ezer, vagy már
annyi postaláda sincs, hogy elég lenne talán 36 ezer példány az összes vállalkozónak, orvosi
rendelőnek, stb., akkor azt mondta Polgármester úr, hogy akkor vessem fel a kérdést, amikor
aktuális, így most aktuális.”
Vattamány Zsolt
„Köszönöm. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztő Molnár István
képviselő úr módosító indítványát nem fogadja el. Szavazásra teszem fel Molnár képviselő úr
által tett módosító indítványt, melynek elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 2 igen 11 nem 0 tartózkodással nem fogadta el.
(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.)
726/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (2 igen, 11 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
fogadja el - az előterjesztő által sem elfogadott – Molnár István képviselő által a „Az
Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kölcsönszerződése és megbízási
szerződésének módosítása” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak
szerint:
Molnár István
„Tisztelt Képviselő-testület!
Mivel a kerületünkben folyamatosan csökken a postaládák száma, ezért a fenti számú napirendi
pont 2.§-át javaslom az alábbiakban módosítani:
„2.§
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az alábbiak szerint módosítja 162/2012. (III.22.) számú határozatát:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy visszavonja 840/2011.(XI.17.) számú határozatát.
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban:
Média Kft.) 2011 február 1-jén megkötött együttműködési megállapodás a benne rögzített
feladatok ellátása és a működés biztosítása érdekében az új szerződésnek a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) általi jóváhagyásáig
hatályban marad, majd ezt követően közös megegyezéssel megszűnik.
Az Önkormányzat az új megállapodás megkötéséig a Média Kft. működéséhez maximum
13.680.000.-Ft díjelőleget állapít meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés
megkötésével a díjelőleg a tárgyévi kompenzálás jogszabályi követelménye szerint pénzügyi
elszámolásra kerül.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Média Kft.-val az alábbi fő
szempontok figyelembevételével köt megbízási szerződést 2012. május 1-től 2014. december 31-ig
tartó időszakra:
- a megbízási szerződés célja a kerületi televízió és újság útján közérdekű közlemények
és azonosító információk közzététele, közreműködés Erzsébetváros lakossága
figyelmének a közleményekben foglalt közérdekű célok, az ilyen jellegű célok
megvalósulását veszélyeztető körülményekre történő felhívásban, közérdekű események
népszerűsítése, a közérdekű célok támogatására történő felszólítása, műsorok
sugárzása, nyomtatott anyagok megjelentetése, a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogainak előmozdításában történő közreműködés. Ezen feladatok ellátása az
Erzsébetvárosi Televízió és az Erzsébetváros Újság útján történik;
- az Önkormányzat havi bruttó 12.400.000.-Ft megbízási díjat biztosít a Média Kft.
részére a vállalt feladatainak ellátására;
- a Média Kft. vállalja, hogy az Erzsébetvárosi Televízió minden hétköznap legalább 3
óra szerkesztett adást sugároz, minden hétvégén és ünnepnapon legalább 2 óra
ismétlést sugároz, továbbá az Erzsébetvárosi Újság minden évben legalább 20
alkalommal 36.000 példányban, minimum 16 oldalon megjelenik;
- a Média Kft. tevékenységéről évente köteles beszámolni;
- a Média Kft. évente a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott összeg
erejéig, a megbízási díjon felül az megbízási szerződésben meghatározott
szolgáltatásokat (műsorszórás, műsorkészítés, eszközbeszerzések, stb) nyújthat az
Önkormányzat részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő megbízási szerződés
TVI általi jóváhagyását követő aláírására, azzal a feltétellel, hogy a Média Kft-nek a korábban
elfogadott finanszírozási rendben a 2012 januárjától esedékes díjelőleg pénzügyi rendezését
kezdje meg azzal kitétellel, hogy a Média Kft-nek 2012. április 15-ig el kell számolnia a 2011. évi
bevételeivel és kiadásaival.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
azonnal”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet javaslatom támogatására és elfogadására!”
Vattamány Zsolt
„Az előterjesztés 2 db határozati javaslatból áll, melyekről külön fogunk szavazni. Szavazásra
teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges,
kérem, szavazzanak!”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 11 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.
727/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kölcsönszerződése és
megbízási szerződésének módosítása (11 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. jogelődje, az Erzsébetvárosi Televíziós Közhasznú
Társaság részére 2008. június 3-ai kölcsönszerződés alapján nyújtott szerződés szerint
33.407.000.-Ft, a valóságban 22.000.000.-Ft eszközbeszerzési kölcsön visszafizetésétől eltekint.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
azonnal
Vattamány Zsolt
„Következik a 2. számú határozati javaslat, melynek elfogadásához szintén egyszerű többség
szükséges, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 11 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.)
728/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kölcsönszerződése és
megbízási szerződésének módosítása (11 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az alábbiak szerint módosítja 162/2012. (III.22.) számú határozatát:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy visszavonja 840/2011.(XI.17.) számú határozatát.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban:
Média Kft.) 2011 február 1-jén megkötött együttműködési megállapodás a benne rögzített
feladatok ellátása és a működés biztosítása érdekében az új szerződésnek a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) általi jóváhagyásáig
hatályban marad, majd ezt követően közös megegyezéssel megszűnik.
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Az Önkormányzat az új megállapodás megkötéséig a Média Kft. működéséhez maximum
13.680.000.-Ft díjelőleget állapít meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés
megkötésével a díjelőleg a tárgyévi kompenzálás jogszabályi követelménye szerint pénzügyi
elszámolásra kerül.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Média Kft.-val az alábbi fő
szempontok figyelembevételével köt megbízási szerződést 2012. május 1-től 2014. december 31-ig
tartó időszakra:
- a megbízási szerződés célja a kerületi televízió és újság útján közérdekű közlemények
és azonosító információk közzététele, közreműködés Erzsébetváros lakossága
figyelmének a közleményekben foglalt közérdekű célok, az ilyen jellegű célok
megvalósulását veszélyeztető körülményekre történő felhívásban, közérdekű események
népszerűsítése, a közérdekű célok támogatására történő felszólítása, műsorok
sugárzása, nyomtatott anyagok megjelentetése, a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogainak előmozdításában történő közreműködés. Ezen feladatok ellátása az
Erzsébetvárosi Televízió és az Erzsébetváros Újság útján történik;
- az Önkormányzat havi bruttó 12.600.000.-Ft megbízási díjat biztosít a Média Kft.
részére a vállalt feladatainak ellátására;
- a Média Kft. vállalja, hogy az Erzsébetvárosi Televízió minden hétköznap legalább 3
óra szerkesztett adást sugároz, minden hétvégén és ünnepnapon legalább 2 óra
ismétlést sugároz, továbbá az Erzsébetvárosi Újság minden évben legalább 20
alkalommal 40.000 példányban, minimum 16 oldalon megjelenik;
- a Média Kft. tevékenységéről évente köteles beszámolni;
- a Média Kft. évente a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott összeg
erejéig, a megbízási díjon felül az megbízási szerződésben meghatározott
szolgáltatásokat (műsorszórás, műsorkészítés, eszközbeszerzések, stb) nyújthat az
Önkormányzat részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő megbízási szerződés
TVI általi jóváhagyását követő aláírására, azzal a feltétellel, hogy a Média Kft-nek a korábban
elfogadott finanszírozási rendben a 2012 januárjától esedékes díjelőleg pénzügyi rendezését
kezdje meg azzal kitétellel, hogy a Média Kft-nek 2012. április 15-ig el kell számolnia a 2011. évi
bevételeivel és kiadásaival.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
azonnal”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal 2012. május 18-án megkötött megbízási szerződés TVI általi
jóváhagyását követő módosítására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
azonnal

35. számú napirend:
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től felvett hitel biztosítása érdekében történő
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jelzálogcserével
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

kapcsolatos

döntések

Vattamány Zsolt
„Következik a 35. számú. napirendi pont: Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től felvett hitel
biztosítása érdekében történő jelzálogcserével kapcsolatos döntések. Szikszai Zsolt
alpolgármester úr az előterjesztő. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni?”
Szikszai Zsolt
„Köszönöm nem.”
Vattamány Zsolt
„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 vélemények elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom, Moldován
képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László
„Elnézést kérek, de nem ehhez a napirendhez fogok hozzászólni. Hanem még az előzőhöz, mert
szükségesnek tartom, hogy az Alpolgármester úrnak válaszoljak. Ha, tehát ha jól értem, akkor
nem tudjuk, hogy hova tűnt az a 22 millió forint. Én feltételeztem, hogy eszközre,
eszközbeszerzésre fordították, ha viszont nem tudjuk, hogy hová tűnt, akkor nem értem, hogy miért
nem kérdezik meg Önök, nem én, a főszerkesztőt, vagy az igazgatót, aki vezette ezt a Média Kft-t,
illetve, ha eltűnt, akkor meg azt gondolom, hogy rendőrségi feljelentést kell tenni, azért 22 millió
forint azért nem aprópénz. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt
„Egész egyszerűen én azt gondolom Képviselő úr, hogy felélésre került, de most tényleg nem erről
van szó, úgyhogy ha nincs más képviselő, aki hozzászólna, akkor a napirend fölötti vitát lezárom.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztéshez 2 db határozati javaslat
tartozik, melyekről külön fogunk szavazni. Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
729/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től felvett hitel biztosítása érdekében történő
jelzálogcserével kapcsolatos döntések (12 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 519/2012.(IX.20.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„2.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat 1. pontja szerinti szerződéseknek a jelen
határozat melléklete szerinti lényeges tartalommal történő aláírására.”
A határozat módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak!
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
730/2012. (XII.10.) számú határozat:
- Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-től felvett hitel biztosítása érdekében történő
jelzálogcserével kapcsolatos döntések (12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata úgy dönt, hogy hatályában
fenntartja és megerősíti 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 jelzálogszerződés
módosítása érdekében hozott 619/2011.(VI.29.) számú és az 518/2012.(IX.20.) számú
határozattal módosított 841/2011.(XI.17.) számú határozatait.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
azonnal

36. számú napirend:
A Madách Imre Gimnázium és a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola működtetésével, valamint a köznevelési intézmények
állami fenntartásba vételével összefüggő megállapodások, egyes korábbi döntések
módosítása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
Vattamány Zsolt
„Így következik a 36. számú napirendi pont: Madách Imre Gimnázium és a Bárczi Gusztáv
Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola működtetésével, valamint a
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő megállapodások, egyes korábbi
döntések módosítása. Juhász Gábor alpolgármester az előterjesztő. Kérdezem az előterjesztőt,
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hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni?”
Juhász Gábor
„Nem.”
Vattamány Zsolt
„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
„Köszönöm. Bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló
híján a napirend fölötti vitát lezárom. Megállapítom, módosító indítvány az előterjesztéshez nem
érkezett. Az előterjesztés összesen 7 db határozati javaslatból áll, 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 13 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 10 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.
731/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Madách Imre Gimnázium és a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola működtetésével, valamint a köznevelési intézmények
állami fenntartásba vételével összefüggő megállapodások, egyes korábbi döntések
módosítása (10 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza Vattamány Zsolt polgármestert a Madách Imre Gimnázium (Budapest VII.
33683 helyrajzi szám alatt felvett, 3090 m2 alapterületű, valóságban Budapest VII. Barcsay utca
5.) köznevelési intézmény működtetéséről szóló, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat között az 1. sz. melléklet szerint kötendő
megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2012. december 15.

Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
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határozatot 10 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.
732/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Madách Imre Gimnázium és a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola működtetésével, valamint a köznevelési intézmények
állami fenntartásba vételével összefüggő megállapodások, egyes korábbi döntések
módosítása (10 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza Vattamány Zsolt polgármestert a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola
és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (Budapest VII. kerület 33737/A/5 helyrajzi szám alatt
felvett, valóságban Budapest VII. Dohány u. 88.) köznevelési intézmény működtetéséről szóló,
Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi
Önkormányzat között a 2. sz. melléklet szerint kötendő megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2012. december 15.

Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 3. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség
szükséges, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 10 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.
733/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Madách Imre Gimnázium és a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola működtetésével, valamint a köznevelési intézmények
állami fenntartásba vételével összefüggő megállapodások, egyes korábbi döntések
módosítása (10 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza Vattamány Zsolt polgármestert a köznevelési intézmények állami fenntartásba
vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám
átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról szóló, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetvárosi Önkormányzat között a 3. sz melléklet alapján kötendő megállapodás aláírására
azzal, hogy a végleges, aláírásra kerülő megállapodáshoz a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság jóváhagyó döntése szükséges.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2012. december 15.

Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
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szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 10 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.)
734/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Madách Imre Gimnázium és a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola működtetésével, valamint a köznevelési intézmények
állami fenntartásba vételével összefüggő megállapodások, egyes korábbi döntések
módosítása (10 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 644/2012. (XI.16.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. Bp. Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó
központ által 2013. január 1-től fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő, 2012. december 31-én
közalkalmazotti jogviszonyban lévő fő 42 – műszaki feladatot ellátók tevékenységének továbbfoglalkoztatására 40,66 (álláshely) vonatkozóan – annak bér és járulék előirányzataival
együtt történő átadásával - 2013. január 1-től az Mt. hatálya alá tartozó EVIKINT Intézményi
Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft. (EVIKINT Kft., székhelye: 1071 Budapest,
Damjanich u. 12.) utódszervezetben kerül sor, az alábbiak szerint:
1. Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium (1074 Budapest VII. Alsóerdősor
utca 14-16.) 8 álláshelyen 8 fő.
2. Baross Gábor Általános Iskola (1078 Budapest VII. Hernád utca 42/46.) 11,75 álláshelyen 11
fő.
3. Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola (1073 Budapest
VII. Kertész utca 30.) 15,41 álláshelyen 15 fő.
4. Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (1075 Budapest
Rumbach Sebestyén u. 10.) 1 álláshelyen 1fő.
5. Madách Imre Gimnázium 5,5 álláshelyen 7 fő.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal
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Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel az 5. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 5.
számú határozatot 9 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
735/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Madách Imre Gimnázium és a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola működtetésével, valamint a köznevelési intézmények
állami fenntartásba vételével összefüggő megállapodások, egyes korábbi döntések
módosítása (9 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 645/2012. (XI.16.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Bp. Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó
központ által 2013. január 1-től fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő, 2012. december 31-én
közalkalmazotti jogviszonyban lévő 42 fő – könyvelési, ügyviteli, pénzügyi feladatot ellátók közalkalmazotti jogviszonyára (40,25 álláshely) vonatkozóan – annak bér és járulék
előirányzataival együtt - a munkáltatói jogokat a Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ (Székhely: 1072 Budapest, Nyár u. 7.) költségvetési szervhez rendeli
2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint:
1. Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium (1074 Budapest VII. Alsóerdősor
utca 14-16.) 7,75 álláshelyen 8 fő.
2. Baross Gábor Általános Iskola (1078 Budapest VII. Hernád utca 42/46.) 10 álláshelyen 11fő.
3. Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola (1073 Budapest
VII. Kertész utca 30.) 13 Álláshelyen 13 fő.
4. Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (1075
Budapest Rumbach Sebestyén u. 10.) 3 álláshelyen 3fő.
5. Madách Imre Gimnázium 5,5 álláshelyen 6 fő.
6. „Molnár Antal Zeneiskola” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1073 Budapest, Erzsébet
krt. 32.) 1 álláshelyen 1fő. ”
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
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polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésben gondoskodjon a feladat ellátásához szükséges
fedezetről.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 6. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 6. számú
határozatot 10 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.
736/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Madách Imre Gimnázium és a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola működtetésével, valamint a köznevelési intézmények
állami fenntartásba vételével összefüggő megállapodások, egyes korábbi döntések
módosítása (10 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 646/2012. (XI.16.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„ Bp. Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a
polgármestert, hogy a további feladatok egyeztetése céljából az érintett közoktatási intézmények
igazgatóit, továbbá a Madách Imre Gimnázium és a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola igazgatóját, valamint jelenlegi fenntartóját, illetve az
átvevő intézmények vezetőit a döntésről tájékoztassa. „
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt
„És végül szavazásra teszem fel a 7. számú javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség
szükséges, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 7. számú
határozatot 9 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 25.§ (4)
bekezdése alapján:”Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki,
vagy az ülésteremben tartózkodik és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
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737/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Madách Imre Gimnázium és a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola működtetésével, valamint a köznevelési intézmények
állami fenntartásba vételével összefüggő megállapodások, egyes korábbi döntések
módosítása (9 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 650/2012. (XI.16.) számú határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„ 1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az állami köznevelési intézmény feladatait szolgáló
Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium
1074 Budapest, VII. Alsóerdősor utca 14-16.
Budapest VII. kerület 33599 helyrajzi számú 2374 m2 felépítményes ingatlan
Baross Gábor Általános Iskola
1078 Budapest, Hernád utca 42/46.
Budapest VII. kerület 33323 helyrajzi számú 2611 m2 felépítményes ingatlan
Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola
1073 Budapest, Kertész u. 30.
- 1077 Budapest, Dob u. 85.
Budapest VII. kerület Kertész utca 30. szám alatti, 34340 helyrajzi számú, 1664 m2
felépítményes ingatlan
Budapest VII. kerület Dob utca 85. szám alatti, 33874 helyrajzi számú, 1535 m2 és Budapest VII.
kerület Hernád utca 42/46. (csak a tankonyha) szám alatti, 33323 helyrajzi számú, 228 m2
felépítményes ingatlan
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
Budapest VII. Dohány u. 88. szám alatti, 33737/A/5 helyrajzi számú 123 m2 alapterületű
társasházi albetét
Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
1075 Budapest, VII. Rumbach Sebestyén utca 10.
Budapest VII. kerület 34217/2/A/67 helyrajzi számú 485 m2 felépítményes ingatlan
Molnár Antal Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (AMI)
1073 Budapest, VII. Erzsébet körút 32. I. emelet
Budapest VII. kerület 34359 helyrajzi számú 400 m2 felépítményes ingatlan
Madách Imre Gimnázium
1073 Budapest, VII. Barcsay u. 5.
Budapest VII. kerület 33683 helyrajzi számú 3090 m2 felépítményes ingatlan
ingatlanokat általános üzemeltetés céljából a 2. pontban meghatározott kivétellel 2013. január 1.
napjától az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. (ERVA Zrt) kezelésébe adja.
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2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az állami köznevelési intézmény feladatait szolgáló
Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium
1074 Budapest, VII. Alsóerdősor utca 14-16.
Budapest VII. kerület 33599 helyrajzi számú 2374 m2 felépítményes ingatlan
Baross Gábor Általános Iskola
1078 Budapest, Hernád utca 42/46.
Budapest VII. kerület 33323 helyrajzi számú 2611 m2 felépítményes ingatlan
Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola
1073 Budapest, Kertész u. 30.
- 1077 Budapest, Dob u. 85.
Budapest VII. kerület Kertész utca 30. szám alatti, 34340 helyrajzi számú, 1664 m2
felépítményes ingatlan
Budapest VII. kerület Dob utca 85. szám alatti, 33874 helyrajzi számú, 1535 m2 és Budapest VII.
kerület Hernád utca 42/46. (csak a tankonyha) szám alatti, 33323 helyrajzi számú, 228 m2
felépítményes ingatlan
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
Budapest VII. Dohány u. 88. szám alatti, 33737/A/5 helyrajzi számú 123 m2 alapterületű
társasházi albetét
Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
1075 Budapest, VII. Rumbach Sebestyén utca 10.
Budapest VII. kerület 34217/2/A/67 helyrajzi számú 485 m2 felépítményes ingatlan
Molnár Antal Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (AMI)
1073 Budapest, VII. Erzsébet körút 32. I. emelet
Budapest VII. kerület 34359 helyrajzi számú 400 m2 felépítményes ingatlan
Madách Imre Gimnázium
1073 Budapest, VII. Barcsay u. 5.
Budapest VII. kerület 33683 helyrajzi számú 3090 m2 felépítményes ingatlan
ingatlanok kapcsán a takarítási és karbantartási épületgondnoksági feladatokat 2013. január 1.
napjától az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft. látja el.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésben gondoskodjon a feladat ellátásához szükséges
fedezetről.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
2012. december 31.

37. számú napirend:
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ SzMSz-ének módosítása, és a
tervezett
változtatások
engedélyezése
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
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Vattamány Zsolt
„Következik a 37. számú napirendi pont: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
SzMSz-ének módosítása, és a tervezett változtatások engedélyezése. Juhász Gábor alpolgármester
az előterjesztő. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni? Nem. Megállapítom, 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
„Köszönöm. A bizottsági vélemény elhangzása után a napirend fölötti vitát megnyitom.
Hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az
előterjesztés 3 db határozati javaslatból áll, melyekről külön fogunk szavazni. Először az 1.
számú határozati javaslatot teszem fel szavazásra, elfogadásához egyszerű többség szükséges,
kérem, szavazzanak!
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
738/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ SzMSz-ének módosítása, és a
tervezett változtatások engedélyezése (12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy hozzájárul a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ belső szervezeti
átalakításához. A módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal 2013. január 1-i hatályba lépéssel jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség kell, kérem,
szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
739/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ SzMSz-ének módosítása, és a
tervezett változtatások engedélyezése (12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt
hozzájárul, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a költséghatékonyabb
működés érdekében, két ütemben 22 státuszt megszüntessen a melléklet szerinti ütemezésben.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2013. április 1.

Vattamány Zsolt
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik,
kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. Vattamány Zsolt polgármester
a jegyzőkönyv számára kéri rögzíteni, hogy Szikszai Zsolt alpolgármester is igennel
szavazott. A Képviselő-testület a 3. számú határozatot 12 igen 0 nem 2 tartózkodással
elfogadta.
740/2012. (XII.10.) számú határozat:
- A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ SzMSz-ének módosítása, és a
tervezett változtatások engedélyezése (12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy hozzájárul a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a nappali ellátás
keretében öt telephelyen működtetett idősek nappali klubja, valamint egy telephelyen
pszichiátriai betegek nappali klubja férőhelyszámainak csökkentéséhez és a működési engedélyek
módosíttatásához az alábbiak szerint részletezve:
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Az Akácos Udvar – Művészeti klub (telephely: Akácfa utca 61.) jelenleg engedélyezett 120
férőhelyének 90 főre csökkentése.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

A Nyitott E-klub (telephely: Dohány utca 20. ) jelenleg engedélyezett 70 férőhelyének 60 főre
csökkentése.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

A Nyitott Műterem (telephely: Dózsa György út 46.) jelenleg engedélyezett 120 férőhelyének 90
főre csökkentése.
Felelős:

Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő:

azonnal

A Szivarfa Filmklub (telephely: Peterdy utca 16.) jelenleg engedélyezett 140 férőhelyének 90
főre csökkentése.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

A Király Klub (telephely: Király utca) jelenleg engedélyezett 120 férőhelyének 90 főre
csökkentése.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

A Harmónia klub – pszichiátriai betegek nappali klubja (telephely: Dózsa György út 46..)
jelenleg engedélyezett 30 férőhelyének 25 főre csökkentése.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt
„Tisztelt jelenlévők! Innen a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja tovább munkáját, ezért
felkérem tisztelt vendégeinket, hogy hagyják el a termet.”
Zárt ülés keretében:
39.)
40.)

Szociális ügyekben I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök
Felügyelő
bizottsági
tagok
megválasztása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

dr. Gotthard Gábor
jegyző

Vattamány Zsolt
polgármester
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