Iktatószám: KI/29798-75/2013/XV.
JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. június 26-án 13 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Az ülés helye: Budapest VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet Ülésterem
Jelen vannak:

Vattamány Zsolt polgármester, Juhász Gábor, Szikszai Zsolt alpolgármesterek
Bartusné Benedek Barbara, Benedek Zsolt, Gergely József, Kismarty Anna,
Megyesi Mózes, Moldován László, Nagy Marianna, Puskás Attila Sándor
(érkezett: 1400), Ripka András, Tímár László, Wencz Miklós képviselők
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Barta Erzsébet, Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsanna, Kovács András, Lantos
Péter, dr. Máté Katalin, Simonné Müller Katalin, dr. Vető Marietta
irodavezetők
Meghívottak:

dr. Csomor Sándor az ERVA Zrt. vezérigazgatója

Távol maradt:

Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester, Dr. Kispál Tibor, Molnár
István, Stummer János képviselő

Az ülést vezette:

Vattamány Zsolt polgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia
Vattamány Zsolt polgármester
„Szép jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselő hölgyeket, képviselő
urakat, vendégeinket, a Hivatal munkatársait. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. június 26-ai rendkívüli ülését megnyitom. Az aláírt jelenléti ív alapján
megállapítom, hogy jelen van 13 fő, az ülés határozatképes. Távollétét Stummer János képviselő
úr és Dr. Kispál Tibor képviselő úr jelentette be. A tisztelt képviselők a meghívóval együtt kézhez
kapták javaslatomat a mai ülés napirendjére, melyhez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszem tehát fel a napirendi javaslatot, melynek elfogadásához minősített többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a napirendi
pontokat 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
285/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Napirend elfogadásáról (13 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
…/2013. (…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….(...) önkormányzati rendelete a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Kerületi
Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 4/2004 (II. 23.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
3.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete a társasházaknak nyújtható visszatérítendő
kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
4.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés önkormányzati
feladatellátásáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
5.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás és népi kezdeményezés
szabályozásáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
6.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013.
(…) önkormányzati rendelete a felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével
összefüggésben
elkövetett
jogellenes
cselekmények
ellenőrzésének
rendjéről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
7.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonát képező, nem mérhető
vízfogyasztással rendelkező bérlemények víz- és csatornadíjának a lakások és a nem lakás
céljára
szolgáló
helyiségek
bérlőjére
való
áthárításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
8.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítéséről szóló 18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
9.) A Közlekedés Kft. által vezetett tervezői konzorcium által készített „Budapest Belső
Városrészének Komplex Kerékpáros barát Fejlesztéséhez” terveivel kapcsolatos állásfoglalás
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
10.)
Az
Akácfa
Udvar
Kft.-vel
fennálló
jogvitával
kapcsolatos
döntések
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
11.) Törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése a Dohány 31 Ingatlanfejlesztő Kft. ellen,
a
Társaság
törvényes
működésének
helyreállítása
céljából

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Erzsébetvárosi
Közbiztonsági
Polgárőr
Egyesület
támogatása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
13.)
Az
Erzsébet
Terv
Fejlesztési
Program
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
14.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési
tervének
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
15.) Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának, SZMSZ-ének
és
Szakmai
Programjának
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
16.) Bp. VII. Hernád u. 23. sz. alatti (hrsz.: 33185/0/A/1), utcai helyiségcsoport használatba
adása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
17.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata adósságkonszolidációja
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
18.) Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
19.) Budapesti Zsidó Hitközség részére a VII. kerület Bethlen téri zsinagóga (István u. 15.)
fűtéskorszerűsítéséhez, valamint az Árpád-házi Szt. Erzsébet Egyházközség részére a VII.
kerület Rózsák terei Szt. Erzsébet Plébániatemplom fűtésrendszerének felújításához nyújtott
támogatás
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
20.) Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft.-vel és az ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi Összevont
Művelődési
Központ
Nonprofit
Kft.-vel
kapcsolatos
döntések
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
21.) Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által
városrehabilitációs
programokra
kiírt
pályázaton
való
részvételről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
22.) A Budapest VII. kerület, Dob u. 103. szám alatti társasház ügye és a Budapest VII. kerület,
Bethlen Gábor tér 3. (33292/2 hrsz.) társasháznak a Bethlen Téri Színház homlokzatának
felújításához
nyújtott
támogatás
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
23.)
Önkormányzati
ingatlanok
hasznosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
24.) A KAZIMÍR PONT Kft.-vel a Bp. Főv. VII. ker. Kazinczy u. 34. szám alatt található
épületre és a Bp. Főv. VII. ker. Dob u. 29. szám alatt található épület egy részére vonatkozó
bérleti
szerződések
módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
25.) A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT Kft. között
a kerület zöldfelületeinek fenntartása tárgyában kötött szerződés módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
26.) A XXII. Század Kft.-vel a Bp. Főv. VII. ker. Dob u. 29. szám alatt található épület egy
részére
vonatkozó
bérleti
szerződés
módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
12.)

27.)

Hozzájárulás hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

tevékenység

folytatásához

28.) Döntés a 2013. évi, az ERVA Zrt. által végzendő hatósági kötelezések végrehajtásával és
veszély-elhárítási
valamint
lakás-felújítási
munkákkal
kapcsolatban
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
29.) Molnár Antal Zeneiskola igazgatói pályázatának működtetői véleményezése
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
30.) Települési Értéktár Bizottság létrehozása kerületünkben a magyar nemzeti értékek és a
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) számú kormányrendelet felhatalmazása
alapján.
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
31.) Döntés Hetesi Attila képzőművész köztéri alkotásainak felállításáról a Bp. VII. ker. Hevesi
Sándor
téren
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
32.) A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
33.)
Közművelődési
pályázatok
elbírálása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
34.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fenntartása, szerződéskötés a Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatósággal
Előterjesztő: Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester
35.)
Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
Előterjesztő: Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester
36.)
Kapufigyelő
pályázat
Előterjesztő: Wencz Miklós bizottsági elnök
37.) A gázszolgáltatásból műszaki okok miatt kizárt társasházak gáz alap- és felszálló vezetékek
felújításának
támogatása,
visszatérítendő
támogatás
formájában
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök
38.) A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök
Zárt ülés keretében:
39.) Szociális ügyekben első fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök
40.) Közterület-használati ügyekben I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Wencz Miklós bizottsági elnök
Vattamány Zsolt polgármester
„Mielőtt áttérnénk az első napirendi pontra, bejelentem, hogy a hatos számú napirendi pontot
előterjesztőként visszavonom. Ennek egyetlen egy oka van: egy múlt hét pénteken elfogadott
törvényre építkezett ez a rendelet, viszont a rendeletet nem hirdették még ki, így jogszabályt nem
alkothatunk. Ezért majd ezt a legközelebbi testületi ülésünkön tárgyaljuk. Ez az önkormányzat
rendelete a felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésének összefüggésében elkövetett
jogellenes cselekmények ellenőrzésének a rendjéről szóló rendeletről van szó. Tehát ezt
visszavonom, mint előterjesztő.”

1. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„És akkor térhetünk át az egyes számú napirendi pontra: önkormányzati rendeletünk a 2013. évi
költségvetésről szóló korábbi rendeletünk módosításáról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban
nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalásra és elfogadásra
javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez
előterjesztőként magam nyújtottam be módosító indítványt, amelyet befogadok, így ezt indokolni
nem szükséges, szavazni viszont fogunk róla. Úgyhogy szavazásra teszem fel a befogadott
módosító indítványt, melynek elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 11 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
286/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által „Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az
alábbiak szerint:
Vattamány Zsolt:
„Az előterjesztés összeállítása után módosító indítvány benyújtása vált szükségessé a felügyeleti
díj tervbe vétele, valamint további képviselő-testületi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítások
érdekében.
1. A „7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok” címen a gázvezeték
felújítási kölcsön felhalmozási céltartalékot 3.616 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6501 Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása” címen a
gázvezeték-felújítási kölcsön felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre előirányzatot azonos összeggel megemelni az alábbiak szerint:
a) Rózsa utca 43. szám alatti társasház
gázvezeték-felújítási kölcsöne
768 ezer Ft-tal,
b) Dohány utca 68. szám alatti társasház

gázvezeték-felújítási kölcsöne
1.000 ezer Ft-tal,
c) Damjanich utca 16. szám alatti társasház
gázvezeték-felújítási kölcsöne
1.000 ezer Ft-tal,
d) Munkás utca 13. szám alatti társasház
gázvezeték-felújítási kölcsöne
848 ezer Ft-tal.
2. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az oktatási terület tartalék kerete
működési céltartalék előirányzatot 111 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg az
„5305 Kötelező taneszköz beszerzése és egyéb programok” címen a Pedagógus nap előirányzatát
az alábbiak szerint megemelni:
a) Személyi juttatásokat
33 ezer Ft-tal,
b) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adót (EHO)
48 ezer Ft-tal,
c) Dologi kiadásokat
30 ezer Ft-tal.
3. Az „5504 Világörökségi terület közbiztonsági és köztisztasági többletfeladatok ellátása”
címen a felügyeleti díj közhatalmi bevételek előirányzatot 10.000 ezer Ft-tal javasolom
megemelni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a világörökségi területen keletkezett
közbiztonsági, köztisztasági többletfeladatok ellátása dologi kiadások előirányzatot azonos
összeggel megemelni.
4. A „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címen a felújítási kiadások előirányzatot 174.798
ezer Ft-tal javasolom csökkenteni az alábbiak szerint:
a) Fogászati rendelők felújítása
40.000 ezer Ft-tal,
b) Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény épület felújításának
előkészítése
10.000 ezer Ft-tal,
c) Verseny utca 26. szám alatti ingatlan teljes körű felújítása
4.318 ezer Ft-tal,
d) Akácfa utca felújítása, növényesítése
90.000 ezer Ft-tal,
e) Kisdiófa utca felújítása
30.480 ezer Ft-tal,
ugyanezen a címen a gyermekorvosi rendelők kialakítása beruházási kiadások előirányzatot
76.000 ezer Ft-tal, valamint a „7401 Központilag kezelt beruházási célú tartalék (kötvényből)”
címen a központilag kezelt beruházási célú tartalék felhalmozási céltartalék előirányzatot
360.402 ezer Ft-tal csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program”
címen a felújítási kiadások előirányzatot 280.000 ezer Ft-tal megemelni az alábbiak szerint:
a) Lövölde tér 1. szám alatti bölcsőde felújítása
25.000 ezer Ft-tal,
b) Hevesi Sándor tér 1. szám alatti fogorvosi
rendelő (Varázsfog) felújítása
20.000 ezer Ft-tal,
c) Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium
fűtési rendszerének korszerűsítése
25.000 ezer Ft-tal,
d) Nagydiófa utca felújítása (Dohány - Klauzál tér
közötti szakasz)
50.000 ezer Ft-tal,
e) Murányi utca felújítása (Verseny utca – Garay utca
közötti szakasz)
30.000 ezer Ft-tal,
f) Wesselényi utca 17. szám alatti Közösségi Ház
energetikai korszerűsítése
25.000 ezer Ft-tal,
g) Klauzál téri csarnok felújítása
60.000 ezer Ft-tal,
h) Dohány utca 22-24. szám alatti ingatlan felújítása
46.000 ezer Ft-tal,
130.200
ezer
Ft-tal
ugyanezen a címen a beruházási kiadások előirányzatot
az alábbiak szerint
megemelni:
a) Klauzál utca 23. szám alatti háziorvosi

rendelő klíma kialakítása
1.500 ezer Ft-tal,
b) Dózsa György út 46. szám alatti udvar térkövezése
1.700 ezer Ft-tal,
c) Százház utca 1-27. szám alatt park létesítése
127.000 ezer Ft-tal,
valamint a „7203 Központilag kezelt pályázati önrész és előfinanszírozás, közbeszerzések”
címen a pályázati önerő, közbeszerzések felhalmozási céltartalék előirányzatot 200.000 ezer Fttal megemelni.
5. A „7401 Központilag kezelt beruházási célú tartalék (kötvényből)” címen a központilag kezelt
beruházási célú tartalék felhalmozási céltartalék előirányzatot 12.000 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg az „5208 Beruházások előkészítése és lebonyolítása” a címen a
költöztetés (felújítandó bölcsődék, orvosi rendelők) dologi kiadások előirányzatot azonos
összeggel megemelni.
6. A „6109 Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása” címen Erzsébetvárosi
Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2012. évi támogatás visszautalása működési célú
pénzeszközátvétel civil szervezetektől bevételi előirányzatot 816 ezer Ft-tal javasolom
megemelni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr
Egyesület támogatása működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre előirányzatot
azonos összeggel megemelni.
7. Az „5204 Környezet- és természetvédelmi feladatok” címen a szelektív hulladékgyűjtési
feladatok dologi kiadások előirányzatot 9.262 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg az „5203 Környezet-egészségügyi feladatok” címen az utcabútorok, köztéri szemetes
edények felújítása, karbantartása dologi kiadások előirányzatot 5.500 ezer Ft-tal, az „5502
Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok” címen az ügyvédi díj (jogi
szolgáltatás, egyéb szaktérő díj) dologi kiadások előirányzatot 3.416 ezer Ft-tal, valamint a
„6201 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása” és az „5101 Igazgatási apparátus és
Polgármesteri Hivatal előirányzata” címen a működési kiadási támogatást és ugyanezen a címen
a Forrás program eszközmodul oktatás dologi kiadások előirányzatot 346 ezer Ft-tal megemelni.
8. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az intézményi karbantartás és kisértékű
tárgyi eszköz beszerzés működési céltartalék előirányzatot 6.500 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6201 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása”
valamint az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ” címen a
felhalmozási kiadási támogatást és ugyanezen a címen az Akácfa utca 61. szám alatti ingatlan
kémény felújítása kötelező határozat alapján felújítási kiadások előirányzatot azonos összeggel
megemelni.
9. A „7401 Központilag kezelt beruházási célú tartalék (kötvényből)” címen az központilag
kezelt beruházási célú tartalék felhalmozási céltartalék előirányzatot 19.037 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6303 Önkormányzati felújítások” a címen az ERVA
Zrt által elvégzett veszély-elhárítási munkák fedezetére a felújítási kiadások előirányzatot azonos
összeggel az alábbiak szerint megemelni:
a) Alsóerdősor utca 9/b. szám 1. emelet 2. szám alatti
ingatlan kéményfelújítása
253 ezer Ft-tal,
b) Csányi utca 5. szám alatti ingatlan életveszély elhárítása
3.760 ezer Ft-tal,
c) Csányi utca 10. szám földszint 11. szám alatti
ingatlan kéményfelújítása
570 ezer Ft-tal,
d) Csányi utca 10. szám alatti ingatlan kémény felújítása
kötelező határozat alapján
3.657 ezer Ft-tal,
e) Csányi utca 8. szám alatti ingatlan gázvezeték-felújítása

kötelező határozat alapján
2.515 ezer Ft-tal,
f) Dob utca 38. szám földszint 1. szám alatti ingatlan
gázvezeték-felújítása
469 ezer Ft-tal,
g) Dob utca 29. szám 1. emelet 7. és 2. emelet 15. szám
alatti ingatlanok kéményfelújítása
534 ezer Ft-tal,
h) Peterdy utca 4. szám 3. emelet 3. szám alatti ingatlan
gázvezeték-felújítása
707 ezer Ft-tal,
i) Verseny utca 22. szám alatti ingatlan felújítása,
életveszély-elhárítása
6.572 ezer Ft-tal.
10. A „6303 Önkormányzati felújítások” címen Wesselényi utca 17. szám alatti ingatlan
udvarról nyíló helyiség átalakítása szerkesztőséggé felújítási kiadások előirányzatot 9.800 ezer
Ft-tal, a Wesselényi utca 17. szám alatti ingatlan utcáról nyíló helyiség felújítása felújítási
kiadások előirányzatot 3.300 ezer Ft-tal, az „5705 Erzsébetvárosi televízió műsorszolgáltatás”
címen a digitális átállás technikai feltételeinek biztosítása dologi kiadások előirányzatot 2.200
ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg az „5705 Erzsébetvárosi televízió
műsorszolgáltatás” címen a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
előirányzatot 3.180 ezer Ft-tal, a felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
előirányzatot 2.320 ezer Ft-tal, valamint az „5706 Erzsébetvárosi folyóirat, időszaki kiadvány”
címen a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatot 7.440 ezer Fttal, a felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatot 2.360 ezer Fttal megemelni.
11. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az önkormányzati felújításokkal,
beruházásokkal kapcsolatos kiadások működési céltartalék előirányzatot 10.364 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg az „5301 Önkormányzati épületek, lakások helyiségek
kezelése üzemeltetése” címen a száz százalékban önkormányzati tulajdonú lakóházakban lévő
lakások üzemeltetése, fenntartása dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
12. A „6303 Önkormányzati felújítások” címen a Kisdiófa utca 12. szám alatti épületben
függőfolyosó felújítása, veszélyelhárítás kiadások előirányzatot 15.000 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg az „6303 Önkormányzati felújítások” címen a Kazinczy utca 49.
szám alatti műemléki épületben lábazati kifagyások, veszélyelhárítás kiadási előirányzatot 500
ezer Ft-tal, Kazinczy utca 51. szám alatti műemléki épületben udvari födém szerkezet javítás,
veszélyelhárítás kiadási előirányzatot 3.000 ezer Ft-tal, Kisdiófa utca 8. szám alatti épületben
tetőszerkezet javítás, bádogos szerkezetek cseréje, teljes tető újrahéjalása, veszélyelhárítás
kiadási előirányzatot 3.000 ezer Ft-tal, Csányi utca 8. szám alatti műemléki épületben hátsó
tűzfal repedés, bádogos szerkezetek cseréje, elektromos hálózat, tető és emeletes épület
csatlakozása kiadási előirányzatot 4.000 ezer Ft-tal, Csányi utca 10. szám alatti épületben
bádogos szerkezetek és eresz javítása, cseréje kiadási előirányzatot 1.500 ezer Ft-tal, Kazinczy
utca 51. szám alatti műemléki épületben kapurács kiadási előirányzatot 1.000 ezer Ft-tal, Király
utca 55. szám alatti műemléki épületben üvegtető csere, beázás megszüntetése kiadási
előirányzatot 2.000 ezer Ft-tal megemelni.
13. A „7401 Központilag kezelt beruházási célú tartalék (kötvényből)” címen a központilag
kezelt beruházási célú tartalék felhalmozási céltartalék előirányzatot 130.000 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6601 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
(visszafizetése), törlesztése, kamatkiadás” a címen a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
(visszafizetése) törlesztése előirányzatot azonos összeggel megemelni.
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-76. §-ai

alapján 2013. június 28-án háromoldalú szerződés megkötésével lezárul Erzsébetváros
Önkormányzata adósságkonszolidációja, melynek keretében a Magyar Állam 4.439.863.472 Ft-ot
vállal át. Az adósságátvállalás részét képezi a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-től 2004. március 31én a Madách Imre Gimnázium felújítására felvett kedvezményes kamatozású hitel is. A jelenlegi
300 millió Ft összegű adósságból a konszolidáció hatására 180 millió Ft adóssága marad az
Önkormányzatnak. A hitel fedezetét képezi a 34475 helyrajzi számú természetben Budapest
Főváros VII. Kerület Dohány utca 32. szám alatti ingatlant terhelő zálogjog. Az Önkormányzat
értékes ingatlanát képező, jelenleg hosszú távra bérbe adott iskolaépület tehermentesítése
érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hatalmazza fel a polgármestert a fennmaradó 180
millió Ft tartozás előtörlesztésére, az ezzel kapcsolatos intézkedések és szerződéskötés
megtételére.
Határozati javaslat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felhatalmazza a polgármestert a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. felé fennálló 180 millió Ft tartozás
előtörlesztésére és az ezzel kapcsolatos intézkedések és szerződéskötés megtételére.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Az előterjesztés a módosító indítvány elfogadását követően négy határozati javaslatból és egy
rendelet-tervezetből áll. Először a rendelet-tervezetet teszem föl szavazásra az elfogadott
módosítással együtt. Elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
11 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013.
(VI.27.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 11 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
287/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Támogatási szerződés (Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
Szülészeti Osztály) (11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Szülészeti Osztályán lévő
szülőszoba egyik szülőágyának matraccseréjéhez a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat 4/2013. (II. 20.) számú költségvetési rendeletében a „6106 Működési célú
támogatásértékű kiadások” címen 450 ezer Ft-tal támogatja.
Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés elkészítésére és felhatalmazza annak aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 2. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 11 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
288/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Támogatási szerződés (Maccabi Vívó és Torna Club) (11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Maccabi Vívó és Torna Club „FUN RUN” elnevezésű jótékonysági futóversenyét Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 4/2013. (II. 20.) számú költségvetési
rendeletében a „6103 Sportegyesületek és szervezetek támogatása” címen a Maccabi Vívó és
Torna Club "FUN RUN" elnevezésű közösségi jótékonysági futóverseny támogatása soron 261
ezer Ft-tal támogatja. Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés elkészítésére és
felhatalmazza annak aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 3. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 11 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
289/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Támogatási szerződés (Art- Corner Szabadidő-, Sport és Kulturális Egyesület) (11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az ArtCorner Szabadidő-, Sport és Kulturális Egyesület működtetéséhez 1.000.000 Forint támogatást

nyújt a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet
Sportegyesületek és szövetségek támogatása előirányzat terhére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A támogatási
szerződés abban az esetben írható alá, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt Állami
Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság, Támogatásokat Vizsgáló Irodája a
szerződéssel kapcsolatban kifogást nem emel.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„És végül szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 4. számú javaslatot,
elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 11 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
290/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Tartozás előtörlesztése (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.) (11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felhatalmazza a polgármestert a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. felé fennálló 180 millió Ft tartozás
előtörlesztésére és az ezzel kapcsolatos intézkedések és szerződéskötés megtételére.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

2. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….(...) önkormányzati rendelete a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Kerületi
Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 4/2004 (II. 23.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 2. számú napirendi pont: önkormányzatunk rendelet a Kerületi Városrendezési és
Építési Szabályzatáról szóló korábbi rendeletünk módosításáról. Előterjesztőként az előterjesztést
szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában
lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem föl a rendelettervezetet, melynek elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2013.
(VI.28.) önkormányzati rendelete a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési
és Építési Szabályzatáról szóló 4/2004 (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

3. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete a társasházaknak nyújtható visszatérítendő
kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 3. számú napirendi pontra: önkormányzatunk rendelet a társasházaknak nyújtható
visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási
támogatásáról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az
előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja.
Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez módosító
indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem föl a rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához
minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013.
(VI.28.) önkormányzati rendelete a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes és
vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

4. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés önkormányzati
feladatellátásáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 4. számú napirendi pontra: önkormányzatun rendelete a helyi közművelődés
önkormányzati feladatellátásról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom
kiegészíteni. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom.
Megállapítom, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem föl a
rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2013.
(VI.28.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

5. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás és népi kezdeményezés
szabályozásáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik az 5. számú napirendi pont: a helyi népszavazás és a népi kezdeményezés
szabályozásáról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az
bizottságok nem tárgyalták. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel tehát a rendelettervezetet, melynek elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2013.
(VI.28.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás és népi kezdeményezés szabályozásáról
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

6. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonát képező, nem mérhető
vízfogyasztással rendelkező bérlemények víz- és csatornadíjának a lakások és a nem lakás
céljára
szolgáló
helyiségek
bérlőjére
való
áthárításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 6. számú napirend. Így van. Ugye az most a hatos, az előre ugrott. Az eredetileg a
hetes, és most így a hatos számúra elő ugrott rendeletünk következik, vagy rendelettervezetünk. És
akkor innentől kezdve mindegyik napirend egyet majd ugrik előre. Tehát az önkormányzat
tulajdonát képező, nem mérhető vízfogyasztással rendelkező bérlemények víz- és csatornadíjának
a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőjére való áthárításáról szóló
rendeletünk, melynek jómagam vagyok az előterjesztője. Az előterjesztést szóban nem kívánom
kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és

elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom.
Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem föl a
rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2013.
(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonát képező, nem mérhető
vízfogyasztással rendelkező bérlemények víz- és csatornadíjának a lakások és a nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérlőjére való áthárításáról
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

7. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítéséről szóló 18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 7. számú napirendi pont: az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló korábbi rendeletünk módosításáról.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja. 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
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2013.
(VI.28.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló
18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.

8. számú napirend:
A Közlekedés Kft. által vezetett tervezői konzorcium által készített „Budapest Belső
Városrészének Komplex Kerékpáros barát Fejlesztéséhez” terveivel kapcsolatos
állásfoglalás

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 8. számú napriendi pont: a Közlekedés Kft. által vezetett tervezői konzorcium által
készített „Budapest Belső Városrészének Komplex Kerékpáros barát Fejlesztéséhez” című
terveivel kapcsolatos állásfoglalás. Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az
előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, és tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek. Napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován László képviselő úrnak adom
meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Az a problémám, hogy itt az előterjesztés hivatkozik arra, hogy a BKK-nak a
beterjesztését is láthatják a képviselők, de én nem láttam mellékletben. A bizottsági ülésen ott
voltam, tehát én ismerem, de nem tudom, hogy a többi képviselő társam milyen információk
birtokában fog most döntést hozni. Azt azért elmondanám, hogy főépítész úrral bizottsági ülésen
is jót vitatkoztunk ezen az egészen, mert, hogy ő azért elismerte, hogy ő nem közlekedésmérnök,
bár szerényen hozzátette, hogy mindenhez ért. De nem volt ugyanaz az álláspontunk enyhén
szólva. Nem akarom itt ezt a vitát elővarázsolni újra, meg most újra lefolytatni. Én azért
megbíznék a BKK közlekedés mérnökeiben, hogy jól tették a dolgukat és nagyon sajnálom, hogy a
többi képviselő társam nem láthatja az ő előterjesztésüket és ennek hiányában kénytelen most
dönteni. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. Mivel több képviselő nem jelezte a hozzászólását,
a napirend fölötti vitát lezárom. Annyit tennék hozzá, hogy természetesen a BKK-nak nyilván jó
közlekedés mérnökei vannak, de nekünk is van saját elképzelésünk a kerületről és hát egy jó
főépítésznek azért a közlekedési szabályzatokhoz is kell értenie, megbízunk a főépítészünkben,
megbízunk a saját szakembereinkben. Én továbbra is támogatásra és elfogadásra javaslom a
napirendet. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés három
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 13 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 12 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
291/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Közlekedés Kft. által vezetett tervezői konzorcium által készített „Budapest Belső
Városrészének Komplex Kerékpáros barát Fejlesztéséhez” terveivel kapcsolatos
állásfoglalás (12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
"Budapest Belső Városrészének Komplex Kerékpáros barát Fejlesztéséhez” szükséges terveket
nem támogatja, mert összes pozitívuma mellett nem szolgálja a kerület lakosságának és a kerület
távlati fejlesztésének érdekeit.

Felelős: Vattamány Zsolt Polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 2. számú javaslat, elfogadásához szintén egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 12 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
292/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Közlekedés Kft. által vezetett tervezői konzorcium által készített „Budapest Belső
Városrészének Komplex Kerékpáros barát Fejlesztéséhez” terveivel kapcsolatos
állásfoglalás (12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
javasolja a tervezőknek, a BKK-nak, hogy a koncepciót olyan formában változtassák meg, hogy
a kerület teljes egészét nyilvánítsák a KRESZ szabályainak megfelelően lakó-pihenő övezetnek.
Ebből következően a kerületi úthálózat a kerékpárosok részére szintén a csökkentett sebességgel
legyen használható. A Képviselő-testület javasolja, hogy a közösségi közlekedéssel jelenleg is
érintett útvonalakon, a közösségi közlekedés és a menetsebesség biztosítása érdekében a vegyes
forgalmi utakon belül, a közösségi közlekedés részére buszsáv kialakítása valósulhasson meg,
melyek a 20 km/h sebességhatárt meghaladó, átmenő kerékpáros forgalom céljára is
rendelkezésre álljanak.
Felelős: Vattamány Zsolt Polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem föl a 3. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
293/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Közlekedés Kft. által vezetett tervezői konzorcium által készített „Budapest Belső
Városrészének Komplex Kerékpáros barát Fejlesztéséhez” terveivel kapcsolatos
állásfoglalás (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a
tervezőknek, hogy a "Budapest Belső Városrészének Komplex Kerékpáros barát Fejlesztéséhez”
szükséges terveket a helyi médián keresztül ismertesse meg a lakossággal.

Felelős: Vattamány Zsolt Polgármester
Határidő: azonnal

9. számú napirend:
Az
Akácfa
Udvar
Kft.-vel
fennálló
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

jogvitával

kapcsolatos

döntések

Vattamány Zsolt polgármester
„És akkor áttérünk a 9. számú napirendi pontra: az Akácfa Udvar Kft.-vel fennálló jogvitával
kapcsolatos döntések. Előterjesztőként nem kívánom kiegészíteni. A Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom.
Hozzászóló hiányában lezárom. Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett. Öt határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztés, melyekről külön-külön fogunk
szavazni. Mind az öt esetben egyszerű többség szükségeltetik a szavazattöbbséghez, ezért ezeket
külön nem fogom elmondani, csak a javaslat számot és a szavazásra való felhívást. Tehát 1.
számú határozati javaslatról fogunk szavazni, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
294/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Akácfa Udvar Kft.-vel fennálló jogvitával kapcsolatos döntések (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja a Polgármester beszámolóját az Akácfa Udvar Kft. és a Nestal 7 Kft. által tett
egyezségi ajánlat és az Akácfa Udvar Kft. számlaellenőrzési ügyben tett megállapítások ügyében
és felhatalmazza a Polgármestert, hogy írásban tájékoztassa az Akácfa Udvar Kft. és Nestal 7
Kft. ügyvezetőit arról, hogy az általuk benyújtott 154.845.218 Ft elszámolására vonatkozó
egyezségi ajánlatukat az Önkormányzat nem fogadja el és a Budapest, VII. Akácfa utca 61.
szám alatti, 34089 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat tulajdonába történő egyidejű visszaadása
mellett csak és kizárólag az Akácfa Udvar Kft. által Budapest, VII. Dohány utca 22-24.
szám alatti 34496/0/A/8 hrsz-ú ingatlanon elvégzett felújítási munkákkal összefüggő,
összesen bruttó 45.614.312 Ft összegű számlák önkormányzati kifizetése tárgyában
kezdeményezhető egyezségi tárgyalás, illetve köthető egyezségi megállapodás, azzal a
további feltétellel, hogy a Fővárosi Törvényszék előtt folyamatban lévő 26.G.40.349/2012.
számú perben a peres felek közösen kérik a Pp. 148. §-a szerint az egyezségi megállapodás
végzéssel történő jóváhagyását.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„2. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
295/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Akácfa Udvar Kft.-vel fennálló jogvitával kapcsolatos döntések (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja a Polgármester előterjesztését arról, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál
bejelentse a következőket: az Akácfa Udvar Kft. 2011. január 11-i állapot szerinti bejegyzésére,
az Önkormányzat által delegált FB tagok lemondása és az Akácfa Udvar Kft. 2011. november 9től egyszemélyes kft-ként történő működtetése miatt nincs jogi lehetőség; az Önkormányzat
tulajdonjogát nem lehet visszaállítani egy olyan cégben, amelynek törvényes működéséről 2011.
november 9- től nincs információja; az Önkormányzat akarata nélkül nem állítható vissza a
megszűnt társasági tagsági jogviszonya, a Társaság ügyvezetője által egyoldalúan
kezdeményezett változás bejegyzési eljárásban; az Önkormányzat által indított pernek nem az a
tárgya, hogy az Önkormányzat az üzletrészét visszakapja, hanem ellenkezőleg a megszűnt
üzletrésze alapján elszámolás keretében visszakapja apportált vagyontárgyát, a VII. Akácfa utca
61. szám alatti ingatlant, amely a kerületben az Idősek Napközi Otthona közfeladat funkció célját
szolgálja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„3. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
296/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Akácfa Udvar Kft.-vel fennálló jogvitával kapcsolatos döntések (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Fővárosi Törvényszék előtt folyamatban lévő 26.G.40.349/2012. számú, jelenleg
szünetelő per folytatását kezdeményezi, tekintettel arra, hogy egyrészt a per szünetelésre
vonatkozó határidő 2013. augusztus 6-én lejár és a részleges (kizárólag a VII. Dohány u. 22-24.
helyiség felújítására vonatkozó) egyezségi megállapodás megkötésének feltétele a Fővárosi
Törvényszék egyezséget jóváhagyó végzése, másrészt az önkormányzati egyezségi javaslat
elutasítása esetén az ügy csak az Önkormányzat által indított bírósági eljárásban rendezhető.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester

„4. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
297/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Akácfa Udvar Kft.-vel fennálló jogvitával kapcsolatos döntések (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat, az Akácfa Udvar Kft. által, a Budapest VII. Akácfa utca 61. szám alatti
ingatlan –Idősek Napközi Otthona céljára történő – használatáért benyújtott számlákat teljesítés
nélkül, mint jogalap nélküli követelést visszaküldi a kibocsátónak.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„5. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
298/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Akácfa Udvar Kft.-vel fennálló jogvitával kapcsolatos döntések (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest, VII. Akácfa utca 61. szám alatti ingatlanon szükséges kéményjavítási
munkálatokat az Önkormányzat Intézménye, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központ elvégzi.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a kéményjavítási munkálatok
fedezeteként az Önkormányzat 2013. évi költségvetésébe történő biztosításáról nettó 5.000.000
Ft. összegben.
A Képviselő-testület fentiekre és arra való tekintettel, hogy az ingatlant apportálása óta az
Önkormányzat használja, saját pénzügyi forrásból, kizárólagosan gondoskodik az ingatlan
fenntartásáról, műszaki karbantartásáról, továbbá az ingatlan tulajdonjogát visszakövetelő perre,
nem járul hozzá ahhoz, hogy az Akácfa Udvar Kft. képviselői és megbízottai az ingatlant
birtokba vegyék, azon munkálatokat végezzenek.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

10. számú napirend:
Törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése a Dohány 31. Ingatlanfejlesztő Kft. ellen
a
társaság
törvényes
működésének
helyreállítása
céljából.

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 10. számú napirendi pont: Törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése a
Dohány 31. Ingatlanfejlesztő Kft. ellen a társaság törvényes működésének helyreállítása céljából.
Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Napirend fölötti vitát megnyitom.
Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra
teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
299/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése a Dohány 31 Ingatlanfejlesztő Kft. ellen,
a Társaság törvényes működésének helyreállítása céljából (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja a Polgármester tájékoztatását az Önkormányzat 33,33%-os tulajdonában álló
Dohány 31 Ingatlanfejlesztő Kft. (Cg. 01-09-892769.) működéséről és felhatalmazza a
Polgármestert, hogy írásban szólítsa fel Dohány 31 Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetőjét a társaság
törvényes működésének helyreállítására. Amennyiben az írásbeli felszólítás részben vagy
egészben eredménytelen, abban az esetben felhatalmazza a Polgármestert a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szó 2006. évi V. törvény 74. § (1) bekezdés b) és d)
pontja alapján (Ctv.) törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezésére a Dohány 31
Ingatlanfejlesztő Kft. törvényes működésének helyreállítása céljából.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

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

Polgárőr

Egyesület

támogatása

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 11. számú napirendi pontra: Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület
támogatása. Előterjesztőként az előterjesztést nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, valamint a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom. Gergely József képviselő úrnak adom
meg a szót.”
Gergely József képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr. Szerződésmódosításba szerepel az - többek között -, hogy az
egyesület részére évenként 10 %-kal növeljük a támogatást. Na, most az Önkormányzat számára

semmilyen garancia nincs, hogy akárcsak egy százalékkal növelik az államtól kapott támogatást.
Azt viszont tudjuk mindannyian, hogy az Önkormányzat intézményei közül egyik se kap évenként
növekvő támogatást automatikusan, tehát ahhoz nagyon indokoltnak kell lenni, hogy többet
kapjon. Úgyhogy ezzel a kiegészítéssel, tehát hogy automatikus támogatás legyen, én nem tudom
támogatni ezt az előterjesztést.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. Moldován László képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. 2010 őszén, mikor rutintalan képviselőként beültem ide, akkor az első
tulajdonképpen iyen-ilyen hangsúlyos mondat, ami megütötte a fülemet az volt, hogy a
Polgármester úr nem támogatja magánhadseregek létrehozását, illetve működését. És itt nyilván
az előző polgárőr egyesületekre célzott, az előző ciklus polgárőr egyesületire. Most nem értem,
hogy itt most van egy másik polgárőr egyesület, amelyet viszont kiemelten támogat az
Önkormányzat, hogy ez most akkor, hogy van, ez most akkor az önök magánhadserege, azt lehet
támogatni, vagy ez nem magánhadsereg, vagy akkor a többik miért nem támogatjuk, vagy, hogy
van ez? Ebben szeretnék némi információt kapni a döntés előtt, köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen hozzászólását. Mivel több képviselő nem jelezte hozzászólását, a napirend
fölötti vitát lezárom, és akkor rögtön válaszolnék is erre. Valóban, magánhadseregeket nem kell
fenntartani önkormányzatnak. Ugye volt itt egy Kft. az százmilliós nagyságrendű szerződést
kapott és a közterületfelügyelet helyett látta el tulajdonképpen a munkát. A polgárőrség az egy
teljesen más szerveződés, itt önkéntesek vannak, akik nem kapnak pénzt, nekik csak a
munkafeltételeit kell biztosítani. Kerületi lakók polgárőrökként összefognak és járőröznek vagy a
rendőrökkel, vagy a közterületfelügyelőkkel. Nagyságrendileg sem közelíti meg az a támogatási
összeg, hogy kapnak, mondjuk egy másfél milliós forintos autót, vagy kapnak egy helyiséget, ahol
szervezhetik a munkájukat. Itt nem erről van szó. Itt a magánhadsereget arra értettük, meg arra
értettem én is, amikor százmilliós nagyságrendet meghaladó támogatást kap egy szervezet,
amelyik tulajdonképpen nem léphet fel semmilyen szinten. Azóta persze már törvényi változások
is ezt a helyzetet rendezték. Úgyhogy maximálisan egyetértek, amit Ön mondott, azzal is
egyetértek, amit akkor mondtunk. A polgárőröket meg mindig is támogattuk, azt soha nem
mondtam, hogy ne támogassuk, de a nagyságrend az teljesen más. És a munkafeltételeket
támogatjuk önkénteseknek. Növekvő támogatást kifogásolta Gergely képviselő úr. Ez egy felálló
szervezet, tehát idén állt fel ez a szervezet, igazából most kaptak eszközöket. Az, hogy ez a
szervezet meg tudja vetni a lábát Erzsébetvárosban, hogy ez egy jól működő szervezet legyen, a
kezdeti időszakban valószínűleg a növekvő támogatás indokolt. Itt megint csak arra tudnék utalni,
hogy itt azért nem tízmilliós, meg százmilliós összegekről van szó, és nem fizetéseket adunk ebből,
eszközzel látjuk el őket, a munkafeltételeiket teremtjük meg. Ha vannak olyan emberek, akik
Erzsébetvárosban úgy érzik, hogy össze tudnak fogni és a saját lakóhelyük biztonságáért
vállalnak egy ilyen plusz feladatot, azoknak a munkáját segítjük, akár rádió adóvevőkről legyen
szó, akár autóról, akár benzin pénzről, akár helyiségről. Ez mindössze ennyiről szól, mondom,
hogy meg tudják vetni a lábukat és ez egy működőképes szervezet legyen, amelyik együttműködik
mind a rendőrséggel, mind a közterület-felügyelettel. Ehhez indokolt az, hogy az Önkormányzat

támogatását bírják. Mivel több képviselő nem szólt hozzá, úgy érzem akkor a kérdésekre
válaszoltam. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem föl a
határozati javaslatot, melynek elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 11 igen 1 nem 1 tartózkodással elfogadta.
300/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatása (11 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület támogatásáról szóló 536/2012.(IX.20.)
számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Erzsébetváros
közbiztonságának folyamatos javítása, a kerület lakossága szubjektív biztonságérzetének
növelése céljából támogatási szerződést köt az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr
Egyesülettel /Nyilvántartási száma: 14862/, a Polgárőr Egyesület tevékenysége megkezdéséhez
szükséges helyiség, tárgyi eszközök, illetve a folyamatos működésének biztosítása érdekében az
alábbi lényeges tartalommal:
a) Erzsébetváros Önkormányzata rendeltetésszerű használatra alkalmas, felújított állapotban,
határozatlan időtartamra a Polgárőr Egyesület részére használatába adja az Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonát képező, 33256/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII.
ker. Marek József u. 31. magasföldszintjén található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint
134 m2 alapterületű, „iroda” megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiséget – a
továbbiakban: Helyiség -.
A Helyiség rendeltetésszerű alkalmas állapotának kialakítása során az Önkormányzat
gondoskodik a helyiség lomtalanításáról, a vizesblokk felújításáról, tisztasági festéséről és az
egyéb esetlegesen még szükséges munkálatokról.
Az Önkormányzat által elvégzendő munkálatok összköltsége nem haladhatja meg a bruttó
1.100.000 Ft.-ot, azaz a bruttó egymillió egyszázezer forintot.
b) A Helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Polgárőr Egyesület részére
történő átadása időpontjától - a használat megszűnése esetén - a helyiségnek az Önkormányzat
részére történő birtokba adásáig, a Polgárőr Egyesület köteles a helyiség használatáért
használati díjat fizetni az Önkormányzat számára.
A használati díj mértéke megegyezik a helyiség után fizetendő közös költség összegével.
Köteles továbbá viselni a helyiség használatával összefüggő közüzemi és rezsi költségeket,
valamint köteles gondoskodni a helyiségnek a jó gazda módjára történő karbantartásáról.
A közüzemi költség fizetésére vonatkozó kötelezettségének teljesítése érdekében a Polgárőr
Egyesület köteles közüzemi mérőórákat a Polgárőr Egyesület nevére haladéktalanul átíratni.

c) Az Önkormányzat a tulajdonát képező, használaton kívüli bútoroknak és számítástechnikai
eszközöknek - 2 komplett konfiguráció nyomtatóval – a Polgárőr Egyesület használatába
adásával támogatja a Marek J. u. 31. mfszt. 3. szám alatti Helyiség bebútorozását és a
Polgárőr Egyesület tevékenysége ellátásához minimálisan szükséges számítástechnikai
eszközöket.
d) Az Önkormányzat beszerez és üzemeltetésre átad a Polgárőr Egyesületnek a feladat
ellátásához szükséges 1 db gépkocsit. A gépkocsi beszerzési értéke legfeljebb bruttó 1.600.000
Ft.)
e) Az Önkormányzat az f) pontban meghatározott havi támogatás nyújtása mellett 2013. évben
összesen bruttó 815.769,- Ft, azaz bruttó nyolcszáztizenötezer-hétszázhatvankilenc forint
egyszeri támogatást nyújt a Polgárőr Egyesület részére a tevékenysége megkezdéséhez. A
támogatás a Polgárőr Egyesület működési célú kiadásainak fedezésére; így különösen a
működéshez kapcsolódó berendezések, tárgyi eszközök, felszerelések, ruházat beszerzésére, a
meglévő eszközök fejlesztésére, a gépjármű üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokra, így
különösen szervizelés, üzemanyag, a tevékenységhez szükséges egyéb gépjármű felszerelés
beszerzésére használható fel.
f) A Polgárőr Egyesület működési célú, havi rendszeres támogatásának összege 2012. évben nem
haladhatja meg havonta a nettó 150.000 Ft.-ot, azaz nettó százötvenezer forintot. A támogatás
maximális havi nettó összege 2012. évet követően minden évben havi 10 %-al emelkedik.
A havi támogatás maximális összegét – 2012. évben nettó 150.000 Ft.-ot, azaz nettó
százötvenezer forintot - havonta előre utalja át az Önkormányzat a Polgárőr Egyesület
számlájára.
A havonta nyújtott támogatást a Polgárőr Egyesület a helyisége használatával összefüggésben
mindenkor terhelő használati díj és rezsi költség, valamint az e) pontban meghatározott
kiadások fedezetére használhatja fel. A Polgárőr Egyesület köteles a tárgyévet követő év
január 31. napjáig a mindenkori számviteli szabályoknak megfelelő módon igazolni a
támogatás felhasználásának módját és mértékét. Az egyszeri, valamint a havi rendszeres
támogatásokból a tárgyévet követő év január 31. napjáig fel nem használt összeget a Polgárőr
Egyesület köteles az Önkormányzat számára visszautalni.
g) A támogatási szerződés a Támogatásokat Vizsgáló Iroda hozzájárulását követően köthető meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármester, hogy gondoskodjék az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésében a Polgárőr Egyesület egyszeri támogatásához szükséges pénzügyi fedezet
biztosításáról.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

3.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Polgárőr Egyesülettel kötött támogatási
megállapodás jelen határozatnak megfelelő módosításának aláírására, amennyiben azt a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája megvizsgálta, és a módosítással
kapcsolatban kifogást nem emelt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

12. számú napirend:
Az
Erzsébet
Terv
Fejlesztési
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Program

módosítása

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 12. számú napirendi pont: Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása. Az
előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést mindhárom Bizottság tárgyalta
és mindhárom bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom.
Gergely képviselő úrnak adom meg a szót.”
Gergely József képviselő
„Köszönöm. Ez az előterjesztés érdekes, ugye havonta tárgyaljuk az Erzsébet Terv módosításait és
a pénteken kiküldött előterjesztéshez képest az azóta készült módosító indítványok is arra utalnak,
hogy az előkészítés az valami elég szörnyű lehet, hogyha három nap alatt gyökeres változtatások
vannak. Én viszont az eredeti javaslatból szeretnék kérdezni a Polgármester úrtól. Ugye az
előterjesztés azt javasolja, hogy a további orvosi rendelők felújítását halasszuk. Polgármester úr
a legutóbbi Erzsébetvárosba szó szerint azt nyilatkozta, hogy az elmúlt időszakba valamennyi
orvosi rendelőnket felújítottuk, korszerűsítettük. Akkor azt szeretném kérdezni: ha mindegyik fel
van újítva, akkor miért kell még foglakoznunk ma, akár halasztással, akár felújítással? Melyik
igaz a két állítás közül? Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Több képviselő nem jelezte hozzászólását, napirend fölötti vitát lezárom.
Nincs most előttem ez az újság, hogy pontosan a mondat hogy hangzott. Természetesen nem...”
Gergely József képviselő
mikrofon nélküli hozzászólás, nem érthető
Vattamány Zsolt polgármester
„... természetesen nem újítottuk föl az összes rendelőt. Valamennyi rendelő felújítása meg fog
történni és ezeknek egy része már meg is történt. Azt, hogy ha... Ezt Ön is tudja jól. Megvárom,
míg ide hozza képviselő úr. Valóban így van. A „valamennyi” szó, az „néhány”. Na, most ezt
tudja, hogy van ilyen. Dehát újságokat nem szoktunk itt elemezni. Ön is tudja, hogy néhány
orvosi rendelőt már felújítottunk, éppen a múlt hónapban voltak itt az orvos kollégák, velük
megbeszéltük a további felújítások menetrendjét. Az, hogy a további felújítások menetrendje
hogyan alakul, abban nagyon komoly időbeli rendszerezést kell az Önkormányzatnak és az
orvosoknak együtt megbeszélnie, hiszen nem zárhat be egyszerre mondjuk három, vagy négy

rendelő. Mindig kell, hogy legyen olyan rendelő, amelyik átveszi éppen annak a rendelőnek a
betegeit, ahol éppen felújítunk. Tehát ez nem egy olyan egyszerű felújítási folyamat. Az
orvosokkal a megállapodások megtörténtek. A felújítások folyamatban vannak. Van olyan orvosi
rendelő, amit már be is fejeztünk, és a terv továbbra is az, hogy ebben a ciklusban felújítsuk
valamennyi rendelőt, ahol mondjuk az előző ciklusokban még a tisztasági festés sem történt meg.
Valóban valamennyi rendelő felújítására készülünk. A Péterffy Sándor utcában dolgozó
orvosokkal kapcsolatban, vagy az ottani rendelőkkel kapcsolatban van egy érdekes helyzet, hogy
ott nem önkormányzati tulajdonról van szó. Tehát ott olyan épületbe rendelnek az orvosok, ami
nem az Önkormányzat tulajdona. Az azokon végzett felújítás az nehézségekbe ütközik. Valahogy
próbáljuk az ottani orvosoknak a helyzetét is javítani, de ott a felújítás nehézségekbe ütközik.
Tehát ennyit a felújításokról, de örülök, hogy erről beszélhetünk, hiszen például az Ön
alpolgármestersége idején sem volt egyetlen ecsetfestés, vagy festés, vagy wc kifestés, vagy bármi
az orvosi rendelőkben. Igen szörnyű állapotokat láttam, mikor polgármesterségem első
időszakában végig látogattam ezeket a rendelőket. Lehulló vakolatok, a negyven fokban rendelő
orvosok panaszkodtak. Most mindenki úgy érzem, hogy meg van elégedve azzal a folyamattal az
orvosok közül, amit Erzsébetváros Önkományzata feléjük nyújt. Én azt gondolom, mindent
megteszünk annak érdekében, hogy az elmúlt, nem csak néhány év, a ciklus előtti néhány év,
hanem az elmúlt évtizedeknek a hiányosságait is pótoljuk. És ebben természetesen mindenben az
orvosokkal egyeztettünk, tehát a közbeszerzések kiírása is csak úgy történt, hogy előtte a műszaki
tartalmakat mindenben egyeztettük az orvosokkal és klímás, tehát nyílászárók cseréje is
megtörtént, be vannak klímázva ezek a rendelők, be vannak tervezve, és a tökéletes felújításuk
meg fog történni. Gyakori változtatások igen gyakori változtatások szükségesek, hiszen nem
voltak, nem örököltünk olyan terveket, amelyeket egzakt módon tovább tudtunk volna vinni. Tehát
itt rendelkezésre állnak bizonyos források, mivel az Önkormányzat jól gazdálkodik, és az
Önkormányzat tud forrásokat biztosítani, de nem voltak olyan fajta tervek, amiket gyakorlatban
végig vihettünk volna. Nem voltak reális tervek, amiket megörököltünk. Számtalanszor elmondtam
azt is, hogy mondjuk útfelújításoknál nehézségbe ütközik, hogy közművekkel meg tudunk-e
állapodni, vagy nem, vagy térfelújításoknál is. Ezeket néha időben el kell csúsztatni, nem
miattunk, hanem a közműves tárgyalások miatt. És ezért azok az utcák kerülnek előtérbe, ahol a
közműves tárgyalások előrehaladott állapotban vannak. Ahol ezek csúsznak, vagy egy-két éven
belül egyébként felbontanák, természetesen nem költünk rá pénzt, hiszen az kidobott pénz lenne az
ablakon. A fejlesztések úgy látom - ha végig megyünk a városba - azért elég szépen folytatódnak
és folytatódni is fognak. A napirendhez ugye mivel több hozzászólás nem érkezett, így több
képviselő felvetésére nem kell válaszolnom. Az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtott be
Nagy Marianna képviselő asszony és Megyesi Mózes képviselő úr, valamint jómagam
előterjesztőként. A módosító indítványokat befogadom, így azokat indokolni nem szükséges,
szavazni viszont fogunk róla. Szavazásra teszem a befogadott módosító indítványokat,
elfogadásukhoz minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványokat 11 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
301/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által, valamint Nagy Marianna képviselő és
Megyesi Mózes képviselő által „Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása” című
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványokat az alábbiak szerint:
Vattamány Zsolt:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Az Erzsébet Terv módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítése óta néhány projekt
megvalósíthatósága, műszaki tartalma megváltozott, ezért az előterjesztéshez képest az alábbi
módosításokat javasoljuk a Tisztelt Képviselő Testületnek:
- A Lövölde téri bölcsőde felújítására az eredetileg tervezett 70 M Ft helyett 95 M Ft-ot
javasolunk. A bölcsödében eredetileg az emeleti rész felújítását terveztük, amit most a
földszinti konyha és egyéb kiszolgáló helyiségek felújításával egészítettünk ki.
- Az elmúlt napokban tisztázódott a Wesselényi 17. szám alatti ingatlan használata,
amellyel a jelen képviselő-testületi ülés egy másik előterjesztése foglalkozik részletesen.
Részben ennek a következménye a már elkészült műszaki tartalom kiegészítése (pl. udvar
használatának megteremtése, a pinceszint egyes helyiségeinek felújítása, kiszolgáló
létesítmények megteremtése), amely az előzetes becslések alapján 25 M Ft
többletköltséggel jár.
Az Alsó Erdősori Iskola fűtési rendszerének a kazánházon kívüli teljes felújítása a
pontossá vált műszaki tartalom alapján + 25 M Ft-ot igényel.
- Az idősek nappali ellátását szolgáló Akácfa 61. alatti ingatlan kéményének rendbehozása 5,35 M Ft-ba kerül.
- A Róth Miksa Emlékház hátsó épületének projektjét, a ház jellegének megfelelő funkció
kiválasztását 2014-re halasztottuk.
- A Dohány utca 22-24. szám alatti helyiség felújítása a korábban tervezett felső szint
rendbe-hozásán kívül a földszinti helyiség használhatóvá tételére is kiterjed (pl. beázások,
egyéb kisebb átalakítások). A Humánszolgáltató Iroda kérésének megfelelően mindkét
szintet 2013-ra tervezzük, összességében 50 M Ft erejéig.
- Az utak vonatkozásában:
o Sikerült lezárni a közmű-egyeztetéseket a Nagydiófa utcában, a Dohány utca –
Klauzál tér közötti szakaszainak felújítására kerül sor, azaz a megnövelt hossz
teljes felújítási költsége 80 M Ft.
o A Kisdiófa utca felújítására viszont épp a közmű-egyeztetések miatt nem kerülhet
sor 2013-ban (-30,48 M Ft).
o A Murányi utca Garay tér – Verseny utca közötti felújítása a becslések szerint
közel 62 M Ft-ot igényel.
A fenti javaslatok az elmúlt közel 1 hét eseményeit tartalmazzák. A Városgazdálkodási Iroda
kiemelt feladatának tekinti az Erzsébet Terv 2013-ra tervezett felújításainak elvégzését, a fenti
változások a munka iramát jelzik.
- Már elkészült pl. az ideiglenes bölcsőde, a Marek József utca.
- A Nyár utca 7. II. emeletének felújítása megkezdődött.
- A Városligeti Bölcsőde új közbeszerzési eljárása-, a Vörösmarty és a Hársfa utca-,
valamint a Térfigyelő rendszer közbeszerzési eljárása elindult.
- Mind a 4 felújításra kerülő orvosi rendelő, a védőnők rendelője, a bölcsődék

közbeszerzési anyagai elkészültek, a közbeszerzési eljárások a napokban indulnak.
- Az Almássy tér és a Madách tér tervezése folyamatban.
- A Peterdy, Csányi, Nagydiófa, Murányi, Rumbach Sebestyén utcák felújításának műszaki
tartalma elkészült, a közbeszerzési anyag véglegesítése van folyamatban.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a jelen módosító indítvány mellékletét képező
egységes szerkezetű Erzsébet Tervet hagyja jóvá, amely ebben a formájában az eredeti
javaslatokon kívül a módosító indítvány változtatásait is tartalmazza.”
Nagy Marianna, Megyesi Mózes:
„Határozati javaslat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy kezdeményezi a világörökségi helyszín védőövezetének kiterjesztését a Király utca –
Erzsébet körút – Rákóczi út – Károly körút által határolt területre vonatkozóan. Felkéri továbbá
a Polgármestert, hogy készítse el az ehhez szükséges javaslatot, illetve küldje meg azt a kultúráért
felelős miniszter részére.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot, az elfogadott módosításokkal együtt,
elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. Vattamány Zsolt polgármester
jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület az 1. számú határozatot 11 igen 0 nem 2
tartózkodással elfogadta.
302/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása (11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy jóváhagyja a 199/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, a
340/2012 (VI.28.), a 693/2012.(XII.10.), a 143/2013(IV.229.) és a 232/2013. (V.30.) számú
határozatokkal módosított – a módosító indítvány mellékleteként elfogadott – a jelen határozat
mellékletében foglaltaknak megfelelő, egységes szerkezetbe foglalt Erzsébet Terv Fejlesztési
Programot.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2.
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.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester

„Most a 2. számú határozati javaslatot teszem fel szavazásra az elfogadott módosítással együtt,
elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. Vattamány Zsolt polgármester
jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a 2. számú határozatot 11 igen 0 nem 2
tartózkodással elfogadta.
303/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása (11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy kezdeményezi a világörökségi helyszín védőövezetének kiterjesztését a Király utca –
Erzsébet körút – Rákóczi út – Károly körút által határolt területre vonatkozóan. Felkéri továbbá a
Polgármestert, hogy készítse el az ehhez szükséges javaslatot, illetve küldje meg azt a kultúráért
felelős miniszter részére.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”
Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.

13. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési
tervének
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 13. számú napirendi pontra: Erzsébetváros Önkormányzatának 2013. évi
közbeszerzési tervének a módosítása. Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az
előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja.
Napirend fölötti vitát megnyitom. Gergely képviselő úrnak adom meg a szót.”
Gergely József képviselő
„Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy Polgármester urat vagy rosszul tájékoztatták, vagy
rosszul tájékozódott, amikor azt mondta, hogy nem örököltek korábban terveket, mert azt a
felújítási tervet..."
Vattamány Zsolt polgármester
„Rossz terveket örököltünk.”
Gergely József képviselő
„... valósítják meg több mint nyolcvan százalékba, amit akkor Önt kivéve elfogadott a Képviselőtestület. Abból a pénzből szintén, amit akkor szereztünk, kivéve az Ön támogatását. De a múlt
hónaphoz képest is vannak változások. Szóval nem lehet mindent a réggel magyarázni, még akkor
se, hogyha igaz lenne. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Tímár képviselő úrnak adom meg a szót.”
Tímár László képviselő
„Gergely képviselő úr, amikor én a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke lettem,
akkor kaptunk egy listát az orvosi rendelők eszközhiányosságairól. Olyan eszközhiányosságokat
halmoztak fel, hagytak hátra - most egyébként megdöbbent a szociális érzékenysége -, amely már
a működésüket veszélyeztette. Be akarták, fel akarták függeszteni, tehát a fölöttes hatóság. Az
Önök hanyagsága miatt. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a képviselők hozzászólását. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett. Szavazásra teszem föl a határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 11 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
304/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési
tervének módosítása (11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Képviselő-testület által 32/2013. (II.19.) számú határozattal elfogadott, valamint
213/2013. (V.30.) számú határozatával módosított Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának 2013. évi Közbeszerzési Tervét az alábbiak szerint módosítja, és jóváhagyja
a jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési
Tervet:
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Költöztetés
 A munka a közösségi 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: 2013. június
 A megvalósulás várhatóan: 2013. augusztus
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Idősek nappali ellátásának biztosításához szükséges
intézmény felújítása
 A munka a közösségi 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: 2013. július
 A megvalósulás várhatóan: 2013. szeptember

A Közbeszerzési Terv sorszámozása az újonnan felvett beszerzés miatt értelemszerűen módosul.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Erzsébetváros Önkormányzatának 2013. évi Közbeszerzési Terve a jegyzőkönyv 9. számú
melléklete.

14. számú napirend:
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának, SZMSZ-ének
és
Szakmai
Programjának
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 14. számú napirendi pont: a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központ Alapító Okiratának, SZMSZ-ének és Szakmai Programjának a módosítása.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Tájékoztatom a tisztelt
Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság,
valamint a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja.
Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez Juhász
alpolgármester úr nyújtott be módosító indítványt, valamint jómagam előterjesztőként. Ezeket a
módosító indítványokat befogadom, így azokat indokolni nem szükséges, szavazni viszont fogunk
róla. Tehát szavazásra teszem fel a befogadott módosító indítványokat, elfogadásukhoz egyszerű
többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
305/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által, valamint Juhász Gábor alpolgármester által
„Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának, SZMSZ-ének és
Szakmai Programjának módosítása” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványokat az
alábbiak szerint:
Vattamány Zsolt:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Meghívó szerint 15. napirendi javaslathoz
mellékletként csatolt Bölcsődék Szakmai Programját és a Nappali Ellátás Szakmai Programját e
melléklet szerint fogadja el!”
Juhász Gábor:
„Tisztelt Képviselő-testület!

A Dohány u. 22-24. szám alatti helyiség felújítását követően a helyiség állaga romlott, amelynek
a kijavítása szükséges mielőtt az Idősek Klubja elkezdi működését.
Erre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi 3. számú határozati
javaslatot is szíveskedjék elfogadni.
A változat
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetváros Önkormányzata által a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központ használatába adott 34496/0/A/8 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. ker.
Dohány u. 22-24. szám alatt található helyiségben az Idősek Klubja működésének megkezdéséhez
szükséges állapotának a kialakításáról Erzsébetváros Önkormányzata gondoskodik.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Erzsébetváros Önkormányzata a szükséges munkálatok
elvégzésével az ERVA Zrt.-t bízza meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
azonnal
2.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a jelen határozat 1. pontja
szerint elvégzendő munkálatok pénzügyi fedezetének az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
10.000.000. Ft. összegben történő biztosításáról.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
azonnal
B. változat
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetváros Önkormányzata által a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központ használatába adott 34496/0/A/8 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. ker.
Dohány u. 22-24. szám alatt található helyiségben az Idősek Klubja működésének megkezdéséhez
szükséges állapotának kialakításához szükséges pénzügyi fedezetet a Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ számára 10.000.000 Ft. összegben biztosítja az Önkormányzat 2013.
évi költségvetésében.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
azonnal”
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
306/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ módosító okiratát és egységes

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a mellékelt tartalommal elfogadja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, az elfogadott módosítással együtt, ennek
elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
307/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ SZMSZ-ének és Szakmai
Programjának módosítása (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, a Bölcsődei Szakmai Programját,
valamint a Nappali Ellátás Szakmai Programját a módosító indítvány melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, a
Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására, valamint hogy intézkedjen a Magyar
Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül történő megküldéséről.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 3. számú javaslat „A” változtatát,
elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 11 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
308/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ SZMSZ-ének és Szakmai

Programjának módosítása (11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetváros Önkormányzata által a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központ használatába adott 34496/0/A/8 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. ker.
Dohány u. 22-24. szám alatt található helyiségben az Idősek Klubja működésének
megkezdéséhez szükséges állapotának a kialakításáról Erzsébetváros Önkormányzata
gondoskodik.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Erzsébetváros Önkormányzata a szükséges munkálatok
elvégzésével az ERVA Zrt.-t bízza meg.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

2.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a jelen határozat 1. pontja
szerint elvégzendő munkálatok pénzügyi fedezetének az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésében 10.000.000. Ft. összegben történő biztosításáról.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
A Képviselő-testület elfogadta az „A” változtatot, így a „B” változat szavazásra tétele
okafogyottá vált.
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okirat módosítása a
jegyzőkönyv 10. számú melléklete.
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirata a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzata
a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Bölcsődei Szakmai Programja a
jegyzőkönyv 13. számú melléklete.
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Nappali Ellátás Szakmai Programja
a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.

15. számú napirend:
Bp. VII. Hernád u. 23. sz. alatti (hrsz.: 33185/0/A/1), utcai helyiségcsoport használatba
adása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 15. számú napirendi pont: Hernád u. 23. sz. alatti, utcai helyiségcsoport
használatba adása. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az
előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja.
Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez módosító
indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem föl a határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű
többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. Vattamány Zsolt jelzi, hogy
igennel szavazott. A Képviselő-testület a határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással
elfogadta.
309/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bp. VII. Hernád u. 23. sz. alatti (hrsz.: 33185/0/A/1), utcai helyiségcsoport használatba
adása (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező természetben 1078 Budapest, Hernád u. 23. sz. alatt (Hrsz.: 33185/0/A/1) található – nem lakás
célját szolgáló helyiségcsoportot Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri
Hivatal részére, irattár kialakítás céljára határozatlan időre ingyenes használatba adja. Felkéri a
Polgármestert, hogy az irattár használatba adását követően a Polgármesteri Hivatal Alapító
okiratának módosítását – a Hivatal telephelyeinek vonatkozásában - terjessze a Képviselő-testület
elé.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

16. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata adósságkonszolidációja
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik
a
16.
számú
napirendi
pont:
Erzsébetváros
Önkormányzatának
adósságkonszolidációja. Előterjesztőként nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján
lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés két határozati
javaslatból áll, melyekről külön fogunk szavazni. Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot,
elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

310/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata adósságkonszolidációja(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény)
72. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Állam és Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata között 2013. február 27-én megkötött megállapodásban (továbbiakban: kétoldalú
megállapodás) foglaltak végrehajtása érdekében 740.000 darab 1.000,- HUF névértékű
értékpapírt 740.000.000,- Ft összegben 2013. június 28-ai értéknappal, a kétoldalú megállapodás
7. pontja szerint legkésőbb 2013. június 28-ig megkötésre kerülő megállapodásban foglaltak
szerint - visszavásárol a HU0000349261 ISIN azonosítószámú Erzsébet terv Fejlesztési célú
Kötvény elnevezésű kötvényből.
A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert a
kötvény névértéken történő visszavásárlási nyilatkozat megtételére, illetve az útmutatóban foglalt
valamennyi szerződés és megállapodás aláírására, továbbá felhatalmazza, hogy intézkedjen a
kötvények vonatkozásában a kötvény kibocsátás feltételeit tartalmazó Információs Összeállítás
illetve az Okirat módosításának lehető legkorábban történő kezdeményezéséről a KELER Zrt-nél
annak érdekében, hogy a konszolidációt követően a Magyarországi Volksbank Zrt. felé
esedékessé váló kamat- illetve tőkefizetési kötelezettség teljesítéséig, azaz 2013. szeptember 15ig az Okirat cseréje megtörténjen.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. június 28.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, melynek elfogadásához minősített többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
311/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata adósságkonszolidációja(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény)
72. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Állam és Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata között 2013. február 27-én megkötött megállapodásban (továbbiakban: kétoldalú
megállapodás) foglaltak végrehajtása érdekében 14.850.507,39 darab 1,- CHF névértékű
értékpapírt 14.850.507,39 CHF összegben 2013. június 28-ai értéknappal, a kétoldalú
megállapodás 7. pontja szerint legkésőbb 2013. június 28-ig megkötésre kerülő megállapodásban

foglaltak szerint - visszavásárol a HU0000340369 ISIN azonosítószámú Erzsébetváros 2027
elnevezésű kötvényből.
A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert a
kötvény névértéken történő visszavásárlási nyilatkozat megtételére, illetve az útmutatóban foglalt
valamennyi szerződés és megállapodás aláírására, továbbá felhatalmazza, hogy intézkedjen a
kötvények vonatkozásában a kötvény kibocsátás feltételeit tartalmazó Információs Összeállítás
illetve az Okirat módosításának lehető legkorábban történő kezdeményezéséről a KELER Zrt-nél
annak érdekében, hogy a konszolidációt követően az OTP Bank Nyrt. felé esedékessé váló
kamat- illetve tőkefizetési kötelezettség teljesítéséig, azaz 2013. október 31-ig az Okirat cseréje
megtörténjen.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. június 28.

17. számú napirend:
Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 17. számú napirendi pont: Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil
szervezetek és a kerületi egyházak támogatására. Kiegészíteni szóban nem kívánom az
előterjesztést. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, valamint a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti
vitát megnyitom. Moldován képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Bizottsági ülésen is elmondtam és szeretném itt is elmondani, hogy milyen
problémáim vannak evvel az előterjesztéssel. Az egyik, hogy június 26-a van, tehát ezek a
pályázatok most zárulnak le, most fogunk szavazni róluk, viszont következő pályázathoz az
szükséges, hogy elszámoljanak a programokra fordított és megszavazott költségekkel. Tehát ez azt
jelenti, hogy tulajdonképpen 7. hótól 12. hónapig lehet programokra pályázni, illetve nem
pályázni, hanem programokat megvalósítani. Tehát az év első felébe nem történhet semmi, hiszen
addig nem kaphatnak pénzt ezek a szervezetek, amit én nem tartok jónak, hogy csak az év
második felében tudják a programjaikat megvalósítani. A másik viszont fontosabb észrevételem,
hogy nemzetiségi önkormányzatok, a civil szervezetek is programokra kapnak pályázatot. Evvel
nem nagyon értek egyet, de ezt el tudom fogadni. Viszont a kerületi egyházak működésre is,
programokra is, sőt fejlesztésre is kapnak pénzt. Én ezt nem nagyon értem, ugyanis az, ha jól
gondolom, akkor az állam és az egyház Magyarországon is szétválasztásra került. Nem
gondolom, hogy Erzsébetvárosnak kéne finanszíroznia a kerületi egyházak működését, és sőt még
fejlesztését is. Ez a saját dolguk lenne, - azt gondolom. Programjaikat támogatja Erzsébetváros avval egyetértek, de az, hogy működésüket és fejlesztésüket is, - avval nem. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. Mivel több képviselő nem jelezte hozzászólását, a
napirend fölötti vitát lezárom. Hát az érdekes dolog, hogy itt az egyházakkal kapcsolatban, itt a
szekularizációról beszélhetünk, meg lehet, hogy érdemes is, csak nem feltétlenül itt. Én büszke

vagyok arra, hogy Erzsébetvárosban ennyi felekezet van, Erzsébetváros vallásilag is rendkívül
egy színes kerület. Ezek az egyházi épületek javarészben műemlékek, javarészben rengeteg
turistát is vonzanak Erzsébetvárosban, és büszkék lehetünk rájuk. Korábbi időszakban is voltak
támogatások. Én ezt magam is támogattam annak idején is, de azt, hogy mondjuk egy zsinagóga
vagy egy templomnak bizonyos részeinek a felújításába - nem óriási összegekről van itt szó, tehát
nem milliárdokat, vagy százmilliókat teszünk bele - valami kis összeggel beszáljunk, azt
gondolom, ezt megtehetjük. A civil szervezetek esetében meg úgy tudom, most a keret fölötti
támogatást tudunk nyújtani. Tehát itt megvalósul az, amit mindig is mondunk, hogy szeretnénk
növelni, és amit a legutóbbi, hasonló témával kapcsolatban elmondtam itt Önnek képviselő úr,
hogy magam is azt támogatom, hogyha ez növekedik. Ez attól függ, hogy tudjuk-e ezt az összeget
növelni, hogy milyen állapotban van az Önkormányzat költségvetése. Szerencsére az
Önkormányza költségvetése elég stabil, és tudunk erre plusz pénzt tenni. Volt ötmillió, hatmillió,
most hétmillió közelében van ez a szám. Reméljük, hogy ez tovább fog növekedni, mert ez azt is
jelenti majd, hogy Erzsébetváros jól gazdálkodik, és erre a területre tudunk több pénzt szánni. Az
előterjesztéshez egyébként módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés - kapaszkodjanak
meg kedves képviselők - 75 darab határozati javaslatból áll, és nem tudok mást tenni, különkülön kell róla szavazni. Hogy egy picit gyorsítsuk az eljárást, én nem fogom végig mondani a
szokásos szöveget. Most szeretném elmondani, hogy mind a 75 határozati javaslat egyszerű
többséget igényel, tehát ezt, ha nem mondom el hetvenötször, akkor rengeteg időd megspórolunk.
És 1. számú javaslatként fogom, vagy 2. számú, vagy satöbbi javaslatként fogom a javaslatokat
felismerhetővé tenni és a szavazáshoz segítséget nyújtani. Úgyhogy akkor kezdjünk bele. 1. számú
javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
312/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Erzsébetvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatot a 2013. évben mindösszesen
800.000.Ft.-tal támogatja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.)
számú önkormányzati rendelet 6106 címszám alatt lévő „Működési célú támogatásértékű
kiadások” terhére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt
2013. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„2. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

313/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatot a 2013. évben mindösszesen
900.000.Ft.-tal támogatja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.)
számú önkormányzati rendelet 6106 címszám alatt lévő „Működési célú támogatásértékű
kiadások” terhére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt
2013. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„3. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
314/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzatot a 2013. évben mindösszesen 800.000.Ft.tal támogatja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú
önkormányzati rendelet 6106 címszám alatt lévő „Működési célú támogatásértékű kiadások”
terhére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt
2013. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„4. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
315/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

az Erzsébetvárosi Horvát Önkormányzatot a 2013. évben mindösszesen 400.000.Ft.-tal
támogatja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú
önkormányzati rendelet 6106 címszám alatt lévő „Működési célú támogatásértékű kiadások”
terhére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt
2013. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„5. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
316/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Erzsébetvárosi Lengyel Önkormányzatot a 2013. évben mindösszesen 800.000.Ft.-tal
támogatja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú
önkormányzati rendelet 6106 címszám alatt lévő „Működési célú támogatásértékű kiadások”
terhére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt
2013. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„6. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 6. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
317/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Erzsébetvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzatot a 2013. évben mindösszesen
400.000.Ft.-tal támogatja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.)
számú önkormányzati rendelet 6106 címszám alatt lévő „Működési célú támogatásértékű
kiadások” terhére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt
2013. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„7. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 7. számú
határozatot 11 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
318/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzatot a 2013. évben mindösszesen
300.000.Ft.-tal támogatja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.)
számú önkormányzati rendelet 6106 címszám alatt lévő „Működési célú támogatásértékű
kiadások” terhére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt
2013. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„8. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 8. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
319/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Erzsébetvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatot a 2013. évben mindösszesen
300.000.Ft.-tal támogatja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.)
számú önkormányzati rendelet 6106 címszám alatt lévő „Működési célú támogatásértékű

kiadások” terhére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt
2013. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„9. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 9. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
320/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzatot a 2013. évben mindösszesen 300.000.Ft.tal támogatja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú
önkormányzati rendelet 6106 címszám alatt lévő „Működési célú támogatásértékű kiadások”
terhére.
Felelős:
Vattamány Zsolt
Határidő:
2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„10. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 10. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
321/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
A Boldog Iskolásévekért Alapítvány program pályázatát 300.000 Ft.-tal támogatja Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II.20.) számú rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb
feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„11. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 11. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
322/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Ág Alapítvány program pályázatát 285.000 Ft.-tal támogatja Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.20.) számú rendelet
5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„12. számú határozati javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 12. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

323/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Országos Gyermekvédő Liga program pályázatát 300.000 Ft.-tal támogatja Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.20.) számú
rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„13. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 13. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
324/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Közjóléti Szolgálat Alapítvány program pályázatát 200.000 Ft.-tal támogatja Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.20.) számú
rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„14. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 14. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
325/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület program pályázatát 300.000 Ft.-tal támogatja
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II.20.) számú rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb
feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„15. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 15. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
326/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:

- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Örmény Kultúra Barátainak Erzsébetvárosi Egyesülete program pályázatát 211.000 Ft.-tal
támogatja Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 4/2012.(II.20.) számú rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és
egyéb feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„16. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 16. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
327/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Cukorbetegek Budapesti Egyesülete program pályázatát 86.500 Ft.-tal támogatja Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II.20.) számú rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb
feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„17. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 17. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
328/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége program pályázatát 300.000 Ft.-tal támogatja Budapest

Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II.20.) számú rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb
feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„18. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 18. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
329/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége program pályázatát 300.000 Ft.-tal támogatja Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II.20.) számú rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb
feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„19. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 19. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
330/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete - Erzsébetvárosi Csoport program pályázatát 292.000 Ft.tal támogatja Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 4/2012.(II.20.) számú rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási,
közművelődési és egyéb feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„20. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 20. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
331/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete program pályázatát 300.000 Ft.-tal támogatja Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II.20.) számú rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb
feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„21. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 21. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
332/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Hársfa Egyesület program pályázatát 300.000 Ft.-tal támogatja Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.20.) számú rendelet
5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„22. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 22. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

333/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Art Éra Alapítvány program pályázatát 280.000 Ft.-tal támogatja Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.20.) számú
rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„23. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 23. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
334/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Magyar Vöröskereszt Budapesti Fővárosi VI-VII. kerületi Szervezete program pályázatát
300.000 Ft.-tal támogatja Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 4/2012.(II.20.) számú rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási,
közművelődési és egyéb feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„24. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 24. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
335/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

Közép-Európa Táncszínház Alapítvány program pályázatát 300.000 Ft.-tal támogatja Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II.20.) számú rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb
feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„25. számú javaslat, kérem, szavazzanak. Már csak ötven van hátra.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 25. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
336/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Antall József Baráti Társaság program pályázatát 300.000 Ft.-tal támogatja Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.20.) számú
rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„26. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 26. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
337/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Erzsébetvárosiak Klubja program pályázatát 200.000 Ft.-tal támogatja Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.20.) számú
rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester

„27. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 27. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
338/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Magyar Ultisok Országos Egyesülete - Erzsébetvárosi Alapszervezete program pályázatát
300.000 Ft.-tal támogatja Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 4/2012.(II.20.) számú rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási,
közművelődési és egyéb feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„28. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 28. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
339/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Erzsébetvárosi Hadigondozottak Egyesülete program pályázatát 79.800 Ft.-tal támogatja
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II.20.) számú rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb
feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„29. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 29. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
340/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:

- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Astangajóga Alapítvány program pályázatát 300.000 Ft.-tal támogatja Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.20.) számú
rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„30. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 30. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
341/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Együtt Európáért Alapítvány program pályázatát 279.000 Ft.-tal támogatja Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.20.) számú
rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„31. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 31. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
342/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete program pályázatát 300.000 Ft.-tal
támogatja Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 4/2012.(II.20.) számú rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és

egyéb feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„32. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 32. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
343/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Palánta Sorsfordító Alapítvány program pályázatát 300.000 Ft.-tal támogatja Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.20.) számú
rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„33. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 33. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
344/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetsége program pályázatát 270.000 Ft.-tal támogatja
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló

4/2012.(II.20.) számú rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb
feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„34. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 34. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
345/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány program pályázatát 300.000 Ft.-tal
támogatja Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 4/2012.(II.20.) számú rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és
egyéb feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„35. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 35. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
346/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Afázia- Az Újrabeszélők Egyesülete program pályázatát 295.000 Ft.-tal támogatja Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II.20.) számú rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb
feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„36. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 36. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
347/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Művészetbarátok Egyesülete program pályázatát 300.000 Ft.-tal támogatja Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.20.) számú
rendelet 5701 címszámán szereplő „Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” terhére.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„37. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 37. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
348/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Tizenévesek Kulturális és Tehetségkutató Alapítványa program pályázatát, a költségvetés
hiányosságai és a pályázati projektek átláthatatlansága miatt nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„38. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 38. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
349/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására -

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Családbarát Város Szociális Szövetkezet program pályázatát nem támogatja, mert a szövetkezet
nem minősül civil szervezetnek.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„39. számú határozati javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 39. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
350/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet program pályázatát, az önerő hiánya miatt nem
támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„40. számú határozati javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 40. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

351/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Pillanat Művészeti Alapítvány program pályázatát, a kötelezően csatolandó nyilatkozat hiánya
miatt nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„41. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 41. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
352/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Brunszvik Teréz Óvodavédő Egyesület program pályázatát, a Bírósági kivonat érvénytelensége
miatt nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„42. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 42. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)

353/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az India Klub Alapítvány program pályázatát, a költségek működési jellege miatt nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„43. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 43. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
354/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Küldetés Egyesület program pályázatát, a bankszámlakivonat hiányosságai miatt nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„44. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 44. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
355/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Madách-Sétány Egyesület program pályázatát nem támogatja, mert más civil szervezet
ugyanezzel a programmal nagyobb támogatásban részesül.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„45. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 45. számú
határozatot 12 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
356/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására -

(12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány program pályázatát nem támogatja, mert az Önkormányzat
több ingyenes egészségügyi szűrőnapot is tart.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„46. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 46. számú
határozatot 12 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
357/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Kék Forrás Környezet- és Természetvédelmi Egyesület program pályázatát nem támogatja, mert
van Önkormányzati növényesítési pályázat.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„47. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 47. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
358/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Európa-Demokrácia-Eszperantó program pályázatát, a programterv és a költségvetés
hiányosságai miatt nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester

„48. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 48. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
359/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ruhaipari Természetjáró Egyesület program pályázatát, az egyesület csekély kerületi kötödése
miatt nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„49. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 49. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
360/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Rothschild Klári Ruhatervező Magániskola Alapítvány program pályázatát a költségek működési
jellege miatt nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„50. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 50.
számú határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
361/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Amatőr Képzőművészeti Támaszpont Alapítvány működési pályázatát nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„51. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 51.
számú határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
362/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Ág Alapítvány működési pályázatát nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„52. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 52.
számú határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
363/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Országos Gyermekvédő Liga működési pályázatát nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„53. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 53.
számú határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

364/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület működési pályázatát nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„54. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 54.
számú határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
365/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Közjóléti Szolgálat Alapítvány működési pályázatát nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„55. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 55.
számú határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
366/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet működési pályázatát nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„56. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 56.
számú határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
367/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Az Örmény Kultúra Barátainak Erzsébetvárosi Egyesülete működési pályázatát nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„57. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 57.
számú határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
368/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület működési pályázatát nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„58. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 58.
számú határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
369/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Cukorbetegek Budapesti Egyesülete működési pályázatát nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt

Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„59. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 59.
számú határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
370/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesülete működési pályázatát nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„60. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 60. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
371/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Erzsébetvárosi Hadigondozottak Egyesülete működési pályázatát nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„61. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 61. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
372/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására -

(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Közép-Európa Táncszínház Egyesület működési pályázatát nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„62. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 62. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
373/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Erzsébetvárosiak Klubja működési pályázatát nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„63. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 63. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
374/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Astangajóga Alapítvány működési pályázatát nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„64. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 64. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

375/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Kék forrás környezet- és Természetvédelmi Egyesület működési pályázatát nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„65. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 65. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
376/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ruhaipari Természetjáró Egyesület működési pályázatát nem támogatja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„66. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 66. számú
határozatot 12 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
377/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközséget a 2013. évben mindösszesen 5.000.000.Ft.-tal
támogatja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú
önkormányzati rendelet 6105 címszám alatt lévő „Ellátási szerződések alapján nyújtott
támogatások és egyéb pénzeszközátadások” terhére.
Felelős:
Vattamány Zsolt

Határidő:

2013. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„67. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 67. számú
határozatot 12 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
378/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Budapest-Fasori Református Egyházközséget a 2013. évben mindösszesen 5.000.000.Ft.-tal
támogatja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú
önkormányzati rendelet 6105 címszám alatt lévő „Ellátási szerződések alapján nyújtott
támogatások és egyéb pénzeszközátadások” terhére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt
2013. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„68. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 68. számú
határozatot 12 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
379/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Szent Erzsébet Plébániát a 2013. évben mindösszesen 5.000.000.Ft.-tal támogatja az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet
6105 címszám alatt lévő „Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb
pénzeszközátadások” terhére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt
2013. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„69. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 69. számú
határozatot 12 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
380/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Budapesti Görög Katolikus Egyházközséget a 2013. évben mindösszesen 2.500.000.Ft.-tal
támogatja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú
önkormányzati rendelet 6105 címszám alatt lévő „Ellátási szerződések alapján nyújtott
támogatások és egyéb pénzeszközátadások” terhére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt
2013. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„70. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 70. számú
határozatot 12 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
381/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Wesselényi utcai Baptista Gyülekezetet a 2013. évben mindösszesen 2.500.000.Ft.-tal támogatja
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet
6105 címszám alatt lévő „Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb
pénzeszközátadások” terhére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt
2013. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„71. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 71. számú
határozatot 12 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
382/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására -

(12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Budapesti Zsidó Hitközséget a 2013. évben mindösszesen 5.000.000.Ft.-tal támogatja az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet
6105 címszám alatt lévő „Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb
pénzeszközátadások” terhére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt
2013. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„72. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 72. számú
határozatot 12 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
383/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközséget a 2013. évben mindösszesen
3.000.000.Ft.-tal támogatja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.)
számú önkormányzati rendelet 6105 címszám alatt lévő „Ellátási szerződések alapján nyújtott
támogatások és egyéb pénzeszközátadások” terhére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt
2013. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„73. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 73. számú
határozatot 12 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
384/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Budapesti Román Ortodox Egyházközséget a 2013. évben mindösszesen 1.500.000.Ft.-tal
támogatja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú
önkormányzati rendelet 6105 címszám alatt lévő „Ellátási szerződések alapján nyújtott
támogatások és egyéb pénzeszközátadások” terhére.

Felelős:
Vattamány Zsolt
Határidő:
2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„74. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 74. számú
határozatot 12 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
385/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséget 2013. évben mindösszesen 3.000.000.Ft.-tal
támogatja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú
önkormányzati rendelet 6105 címszám alatt lévő „Ellátási szerződések alapján nyújtott
támogatások és egyéb pénzeszközátadások” terhére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt
2013. július 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„És végül, de nem utolsósorban a 75. számú javaslat, elfogadásához szintén egyszerű többség,
kérem, szavazzanak.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 75. számú
határozatot 12 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
386/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és a kerületi egyházak
támogatására (12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Budapest-Klauzál téri Református Egyházközséget a 2013. évben mindösszesen 1.500.000.Ft.tal támogatja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú
önkormányzati rendelet 6105 címszám alatt lévő „Ellátási szerződések alapján nyújtott
támogatások és egyéb pénzeszközátadások” terhére.
Felelős:
Vattamány Zsolt
Határidő:
2013. július 31.

18. számú napirend:
Budapesti Zsidó Hitközség részére a VII. kerület Bethlen téri zsinagóga (István u. 15.)
fűtéskorszerűsítéséhez, valamint az Árpád-házi Szt. Erzsébet Egyházközség részére a VII.
kerület Rózsák terei Szt. Erzsébet Plébániatemplom fűtésrendszerének felújításához

nyújtott
támogatás
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Végére értünk ennek a hosszú szavazási procedúrának. Csak jelzem, hogy lesz majd még ma
ettől egy kicsit sokkal több is, amit végig kell szavazni, de hősiesen helytállt a Képviselő-testület.
Én nekem nem vette be mindig az igen gombot, de következhet a 18. számú napirendi pont. És
akkor itt jön az imént már említett Budapesti Zsidó Hitközség részére a Bethlen téri zsinagóga
fűtéskorszerűsítéséhez, valamint az Árpád-házi Szt. Erzsébet Egyházközség részére a Rózsák terei
Szt. Erzsébet Plébániatemplom fűtésrendszerének felújításához nyújtott támogatás címet viselő
napirendi pontunk, amit nem kívánok szóban kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát
megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszem föl az 1. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
387/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapesti Zsidó Hitközség részére a VII. kerület Bethlen téri zsinagóga (István u. 15.)
fűtéskorszerűsítéséhez nyújtott támogatás (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a VII. kerület Bethlen téri
zsinagóga (István u. 15.) fűtéskorszerűsítésének megvalósításához a szükséges tervek,
engedélyek, berendezések, szerelvények beszerzésével, a fűtéskorszerűsítés kivitelezésével és
beüzemelésével, a kivitelezéshez kapcsolódó bonyolítási feladatok ellátásával legfeljebb
14.000.000,-Ft+Áfa, azaz bruttó 17.780.000,-Ft összegben hozzájárul és a fűtéskorszerűsítés
megvalósítására támogatási szerződést köt a Budapesti Zsidó Hitközséggel.
A fűtéskorszerűsítés az Erzsébet Terv Fejlesztési Program részeként, a beruházási tartalék terhére
kerül elvégzésre.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, amennyiben azt a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája megvizsgálta, és a
szerződéssel kapcsolatban kifogást nem emelt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
2013. augusztus 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„2. számú javaslat, elfogadásához szintén egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 2 számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
388/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:

- Árpád-házi Szt. Erzsébet Egyházközség részére a VII. kerület Rózsák terei Szt. Erzsébet
Plébániatemplom fűtésrendszerének felújításához nyújtott támogatás (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a VII. kerület az Árpád-házi
Szt. Erzsébet Egyházközség részére a VII. kerület Rózsák terei Szt. Erzsébet Plébániatemplom
fűtésrendszerének felújításához a szükséges tervek, engedélyek, berendezések, szerelvények
beszerzésével, a fűtésrendszer felújításának kivitelezésével és beüzemelésével, a kivitelezéshez
kapcsolódó bonyolítási feladatok ellátásával legfeljebb 10.000.000,-Ft+Áfa, azaz bruttó
12.700.000,-Ft összegben hozzájárul és a fűtésrendszer felújításának megvalósítására támogatási
szerződést köt az Árpád-házi Szt. Erzsébet Egyházközséggel.
A fűtéskorszerűsítés az Erzsébet Terv Fejlesztési Program részeként, a beruházási tartalék terhére
kerül elvégzésre.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, amennyiben azt a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája megvizsgálta, és a
szerződéssel kapcsolatban kifogást nem emelt.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2013. augusztus 31.

19. számú napirend:
Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft.-vel és az ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi Összevont
Művelődési
Központ
Nonprofit
Kft.-vel
kapcsolatos
döntések
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 19. számú napirendi pont: az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft-vel és az
ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Kft-vel kapcsolatos
döntések. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, valamint a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom. Gergely képviselő úrnak
adom meg a szót.”
Gergely József képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr. A Média Kft. az Erzsébetváros Újság terjesztéséhez kér egy
helyiséget, amely egy jó helyen lévő utcai, üzleti helyiség, tehát gyakorlatilag havi kétszer két
napra adunk egy helyiséget. Mire használják a többi 26 napon? Ez nem igazán jó kihasználtság.
A másik az, hogy 15.300.000 Ft igényt nyújtottak be. Azt szeretném megkérdezni, hogy az
Önkormányzat részéről ki volt az, aki ennek az indokoltságát és tartalmát felülvizsgálta és
terjesztette ide elénk. Az előterjesztésbe, illetve a Kft-nek a beszámolóiban elég részletes
ismertetés van az újság készítés költségeiről. A tévéműsorok előállításáról távolról sem láttam
ilyen részletes bontást. Azt már tudjuk az ügyvezető úrtól, hogy a tévéműsorok túlnyomó részét azt
kiszervezték egy kft-be. Az erre vonatkozó szerződés kiadását azt megtagadta. Nyilván nagyon
nyomos oka lehet arra, hogy titokba tartson egy olyan szerződést, ami a közpénznek a

felhasználásáról szól. Tehát bízom benne, hogy nem ez volt az utolsó lépés ebben a kérdésben,
hanem lesz ennek még pozitív fejleménye is. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. Moldován képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Részben Gergely képviselő társam már megkérdezte, amit szerettem volna, de
azért még maradt kérdésem, illetve nem kérdésem, hanem el szeretném mondani, hogy amíg a
kerületi média nem biztosítja az ellenzéki képviselők jelenlétét úgy a tévében, mint az újságban,
addig nem tudok semmiféle a médiával kapcsolatos előterjesztést támogatni. Nem, tényleg nem
akarom újra nyitni az eddig már lezajlott vitákat, az Önök demokrácia-felfogásáról, vagy arról,
hogy Polgármester úr szerint Önök ott nem párt-politikusként jelennek meg a médiában. Én
számomra elfogadhatatlan ez a gyakorlat, hogy csak és kizárólag fideszes képviselők, bár
önkormányzati pozíciójukban jelenhetnek meg, és semmilyen más, akár civil vélemény sem
jelenhet meg a médiákban. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Szikszai alpolgármester úrnak adom meg a szót.”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm Polgármester úr. Pár kiegészítést szeretnék szólni az ellenzéki képviselő-társak előbb
elmondott hozzászólásához. A Dembinszky 41-be, ahol kér az Önkormányzat egy olyan területet ez egyébként nem utcafronti, hanem ez egy belső, évek óta nem használt és lelakott terület -, a
kérésnek az oka, amiről engem tájékoztattak, az az, hogy amikor az újság beérkezik, akkor
valahova ezt le kell pakolni, ahonnan a terjesztők kiviszik. Eddig ez a terjesztők kocsiján volt,
most ez azért lesz oda pakolva, hogyha bármiféle esős időszak van, ne ázzon meg ez az újság. Ez
tényleg csak egy olyan, használaton kívüli, és még egyszer hangsúlyozom, nem utcai, hanem
belső udvaros, évek óta nem használt, lelakott terület. Beszámolóval kapcsolatba: hasonlóan,
mint az összes önkormányzati szervezetnél, a beszámoló a PKB elé tartozik, és a PKB-nál ezek a
beszámolók már voltak is. Ennek ellenére a Médiának plusz megerősítésként még a Képviselőtestülethez is ez be van nyújtva. Nem mellesleg azért, merthogy ezt a beszámolót felsőbb
szerveknek is be kell azért mutatni. A különböző ilyen tévés szereplésekkel kapcsolatba, amit
Moldován képviselő úr mondott, arra én csak azt javasolnám, hogy egyszer egy héten nézze meg
ezeket a műsorokat, és rá fog jönni, hogy ezek a műsorok a kerületieknek, a kerületiekről szólnak,
és az, ami 2010. előtt volt, hogy teljesen a politikának a szócsöve volt, ez egyre inkább, ez egyre
inkább lecsökkent. És tényleg kerületiekről szólnak kerületieknek különböző problémákról, a
Garay téri különböző bevásárlási szokásokról, és igen is arra törekszünk, hogy minél több
kerületi civil lakos szólaljon meg, és ne politikus. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Miután több képviselő nem jelezte hozzászólását, ezért a
napirend vitáját lezárom. Az előterjesztéshez Szikszai alpolgármester úr nyújtott be módosító
indítványt, amelyet befogadok, így azt indokolni nem szükséges, szavazni viszont fogunk róla.
Tehát szavazásra teszem fel a befogadott módosító indítványt, elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 9 igen 1 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
389/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (9 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja –
az előterjesztő által is elfogadott – Szikszai Zsolt alpolgármester által, „Az Erzsébetvárosi Média
Nonprofit Kft.-vel és az ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit
Kft.-vel kapcsolatos döntések” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak
szerint:
Szikszai Zsolt:
„Határozati javaslat
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy módosítja 321/2012. (VI. 11.) számú határozatát azzal, hogy az Erzsébetvárosi Összevont
Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye a Budapest VII.,
Wesselényi u. 17. szám alatti ingatlan, a Budapest VII., Wesselényi u. 17. szám alatti utcai
földszinti, 179 m2 alapterületű helyiség együttes, a Budapest VII., Wesselényi u. 17. szám alatti
udvari földszinti 45 m2 alapterületű helyiség, valamint a 12,76 m2 és 15,39 m2 alapterületű, pince
szinti tároló helyiségek kivételével.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot írja alá, s az eljáráshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy módosítja 718/2010. (XII. 22.) számú határozatát azzal, hogy az Erzsébetvárosi Média Kft.
székhelye a Budapest VII., Wesselényi u. 17. szám alatti utcai földszinti, 179 m2 alapterületű
helyiség együttes, a Budapest VII., Wesselényi u. 17. szám alatti udvari földszinti 45 m2
alapterületű helyiség, valamint a 12,76 m2 és 15,39 m2 alapterületű, pince szinti tároló
helyiségek.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Erzsébetvárosi Média Kft. Budapest VII., Dembinszky u. 41. szám alatti ingatlan telephelyként
történő használatához és bejegyzéséhez hozzájárul.

A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat aláírására és az eljáráshoz szükséges intézkedések megtételére.
A Képviselő- testület felkéri az ERVA Zrt.-t, hogy a bérbeadást terjessze elő a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság soron következő ülésére.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy támogatási szerződést köt az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft.-vel a Budapest VII.,
Wesselényi u. 17. szám alatti utcai földszinti, 179 m2 alapterületű helyiség együttes, a Budapest
VII., Wesselényi u. 17. szám alatti udvari földszinti 45 m2 alapterületű helyiség, valamint a 12,76
m2 és 15,39 m2 alapterületű pince szinti tároló helyiségek kis és nagy értékű beszerzéseire
vonatkozóan.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és felkéri,
hogy gondoskodjon a szükséges fedezet 2013. évi költségvetésben történő biztosításáról az 5705
Erzsébetvárosi Média Kft. Erzsébetvárosi televízió műsorszolgáltatás címsoron bruttó
10.620.000,- Ft összegben mint működési kiadás és az 5706 Erzsébetvárosi Média Kft.
Erzsébetvárosi folyóirat, időszaki kiadvány címsoron bruttó 4.680.000,- Ft összegben mint
felhalmozási támogatás értékű kiadás.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 9 igen 2 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
390/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft.-vel és az ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi
Összevont Művelődési Központ Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések (9 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi tevékenységéről szóló,
a jelen előterjesztés mellékletét képező szakmai és pénzügyi beszámolót.

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 2. számú javaslatot, elfogadásához
egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 10 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
391/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft.-vel és az ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi
Összevont Művelődési Központ Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések (10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy módosítja 321/2012. (VI. 11.) számú határozatát azzal, hogy az Erzsébetvárosi Összevont
Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye a Budapest VII.,
Wesselényi u. 17. szám alatti ingatlan, a Budapest VII., Wesselényi u. 17. szám alatti utcai
földszinti, 179 m2 alapterületű helyiség együttes, a Budapest VII., Wesselényi u. 17. szám alatti
udvari földszinti 45 m2 alapterületű helyiség, valamint a 12,76 m2 és 15,39 m2 alapterületű, pince
szinti tároló helyiségek kivételével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot írja alá, s az eljáráshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. javaslatot, módosító indítvánnyal elfogadott 3. javaslatot,
elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 9 igen 1 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
392/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft.-vel és az ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi
Összevont Művelődési Központ Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések (9 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy módosítja 718/2010. (XII. 22.) számú határozatát azzal, hogy az Erzsébetvárosi Média Kft.
székhelye a Budapest VII., Wesselényi u. 17. szám alatti utcai földszinti, 179 m2 alapterületű
helyiség együttes, a Budapest VII., Wesselényi u. 17. szám alatti udvari földszinti 45 m2
alapterületű helyiség, valamint a 12,76 m2 és 15,39 m2 alapterületű, pince szinti tároló
helyiségek.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Erzsébetvárosi Média Kft. Budapest VII., Dembinszky u. 41. szám alatti ingatlan telephelyként
történő használatához és bejegyzéséhez hozzájárul.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat aláírására és az eljáráshoz szükséges intézkedések megtételére.
A Képviselő- testület felkéri az ERVA Zrt.-t, hogy a bérbeadást terjessze elő a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság soron következő ülésére.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 4. számú javaslat, szintén a módosító indítvánnyal elfogadott változat.
Elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 9 igen 2 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)

393/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft.-vel és az ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi
Összevont Művelődési Központ Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések (9 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy támogatási szerződést köt az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft.-vel a Budapest VII.,
Wesselényi u. 17. szám alatti utcai földszinti, 179 m2 alapterületű helyiség együttes, a Budapest
VII., Wesselényi u. 17. szám alatti udvari földszinti 45 m2 alapterületű helyiség, valamint a
12,76 m2 és 15,39 m2 alapterületű pince szinti tároló helyiségek kis és nagy értékű beszerzéseire
vonatkozóan.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és felkéri,
hogy gondoskodjon a szükséges fedezet 2013. évi költségvetésben történő biztosításáról az 5705
Erzsébetvárosi Média Kft. Erzsébetvárosi televízió műsorszolgáltatás címsoron bruttó
10.620.000,- Ft összegben mint működési kiadás és az 5706 Erzsébetvárosi Média Kft.
Erzsébetvárosi folyóirat, időszaki kiadvány címsoron bruttó 4.680.000,- Ft összegben mint
felhalmozási támogatás értékű kiadás.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„És végül az 5. számú javaslat, melynek elfogadásához szintén egyszerű többség szükségeltetik,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
394/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft.-vel és az ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi
Összevont Művelődési Központ Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERöMŰVHÁZ
Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között
létrejött Közszolgálati keretszerződés, egyben mint közművelődési megállapodás „III. A

szerződés tárgya” az alábbi ponttal egészül ki:
14. Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. feladata a KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 jelű, „Kultúra
utcája” Budapest, VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja elnevezésű, az
Európai Unió által támogatott pályázatban vállalt kötelezettségekkel összhangban
környezettudatos magatartásra nevelő központ, és kézműves és népi kismesterségek bemutatását
szolgáló közösségi tér működtetése.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 15.

20. számú napirend:
Döntés Budapest Főváros VII. kerület
városrehabilitációs
programokra
kiírt
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Erzsébetváros
pályázaton

Önkormányzata által
való
részvételről

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 20. számú napirendi pont: döntés Erzsébetváros Önkormányzata által
városrehabilitációs programokra kiírt pályázaton való részvételről. Előterjesztőként az
előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, a
napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez Szikszai Zsolt
alpolgármester nyújtott be módosító indítványt, amit befogadok, így azt indokolni nem szükséges.
Szavazásra viszont fel kell tennem. Így szavazásra teszem fel a befogadott módosító indítványt,
egyszerű többség szükségeltetik az elfogadásához, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
395/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja –
az előterjesztő által is elfogadott – Szikszai Zsolt alpolgármester által, „Döntés Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által városrehabilitációs programokra kiírt
pályázaton való részvételről” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak
szerint:
Szikszai Zsolt:

„Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az eredetileg kipostázott 6 darab határozati javaslat
mellett az alábbi új, egyszerű többséget kívánó 7. határozati javaslatot is szíveskedjenek
elfogadni:
7.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy indulni kíván az Államreform Operatív Program (ÁROP-3.A.2-2013) keretében kiírt
„Szervezetfejlesztés a Közép-Magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” című
pályázaton és felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a pályázattal
kapcsolatos további döntések meghozatalára, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a
pályázattal kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
azonnal”
Vattamány Zsolt polgármester
„Hét határozati javaslatról kell szavaznunk, mind a hét határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükségeltetik majd, így ezeket külön nem mondanám. Tehát 1. számú javaslat,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
396/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
városrehabilitációs programokra kiírt pályázaton való részvételről (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

által

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros Önkormányzata által városrehabilitációs programokra kiírt „A” jelű
pályázatán indulni kíván a Klauzál tér felújítása tárgyú projekttel. Felkéri a Polgármestert, hogy
nyertes pályázat esetén a szükséges önrész biztosítása érdekében a költségvetési rendelet
módosítását terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Polgármester
Határidő: a pályázat elbírálását követő Képviselő-testületi ülés
Vattamány Zsolt polgármester
„2. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
397/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
városrehabilitációs programokra kiírt pályázaton való részvételről (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

által

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros Önkormányzata által városrehabilitációs programokra kiírt „A” jelű
pályázatán indulni kíván a saját tulajdonú műemlék épület homlokzat felújítása tárgyú projekttel.
Felkéri a Polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a szükséges önrész biztosítása érdekében a
költségvetési rendelet módosítását terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Polgármester
Határidő: a pályázat elbírálását követő Képviselő-testületi ülés
Vattamány Zsolt polgármester
„3. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
398/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
városrehabilitációs programokra kiírt pályázaton való részvételről (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

által

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros Önkormányzata által városrehabilitációs programokra kiírt „B” jelű
pályázatán indulni kíván a Hevesi Sándor tér park felújítása, átépítése tárgyú projekttel. Felkéri a
Polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a szükséges önrész biztosítása érdekében a
költségvetési rendelet módosítását terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Polgármester
Határidő: a pályázat elbírálását követő Képviselő-testületi ülés
Vattamány Zsolt polgármester
„4. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
399/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
városrehabilitációs programokra kiírt pályázaton való részvételről (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

által

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros Önkormányzata által városrehabilitációs programokra kiírt „B” jelű
pályázatán indulni kíván a Dob u. 37. közpark létesítése tárgyú projekttel. Felkéri a
Polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a szükséges önrész biztosítása érdekében a
költségvetési rendelet módosítását terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Polgármester
Határidő: a pályázat elbírálását követő Képviselő-testületi ülés
Vattamány Zsolt polgármester
„5. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
400/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
városrehabilitációs programokra kiírt pályázaton való részvételről (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

által

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által városrehabilitációs programokra kiírt pályázattal
kapcsolatban felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot az esetleges további, az
Erzsébet Terv Fejlesztési Programban szereplő tételek pályázati projektként történő
kiválasztására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„6. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 6. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
401/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
városrehabilitációs programokra kiírt pályázaton való részvételről (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

által

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a Budapest Főváros
Önkormányzata által városrehabilitációs programokra kiírt pályázattal kapcsolatos további
döntések meghozatalára, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos további
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„7. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 7. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
402/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
városrehabilitációs programokra kiírt pályázaton való részvételről (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

által

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy indulni kíván az Államreform Operatív Program (ÁROP-3.A.2-2013) keretében kiírt
„Szervezetfejlesztés a Közép-Magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” című
pályázaton és felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a pályázattal kapcsolatos
további döntések meghozatalára, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos
további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

21. számú napirend:
A Budapest VII. kerület, Dob u. 103. szám alatti társasház ügye és a Budapest VII. kerület,
Bethlen Gábor tér 3. (33292/2 hrsz.) társasháznak a Bethlen Téri Színház homlokzatának
felújításához
nyújtott
támogatás
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„És akkor áttérhetünk a 21. számú napirendi pontra: Budapest VII. kerület Dob u. 103. szám
alatti társasház ügye és a Bethlen Gábor tér 3. társasháznak a Bethlen Téri Színház
homlokzatának felújításához nyújtott támogatás ügyében, témakörében. Előterjesztőként az
előterjesztést nem kívánom kiegészíteni. A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és
elfogadásra javasolja az előterjesztést. A napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován képviselő
úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm. Én csak információt szeretnék kérni a döntés előtt, hogy az mit jelent, hogy az ERVA
Zrt. és az SZDSZ között a mai napig tulajdonjogi jogvita van folyamatban, miközben, ha jól
tudom az SZDSZ bérelte ezeket a helyiségeket.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Benedek Zsolt képviselő úrnak adom meg a szót.”

Benedek Zsolt képviselő
„Köszönöm. Ez azt jelenti, bizottsági ülésen is volt előttünk egyébként ez a téma. Nem tudom,
hogy Képviselő úr akkor jelen volt-e? Ha jól emlékszem kétszer is, vagy háromszor is. Az SZDSZ
ezt elidegenítésre kérte, és részletfizetést kért. Majd ezt követően nem fizette ennek a helyiségnek
a részleteit. És, ha jól emlékszem igazgató úrnak majd egy fejbólintására várok, hogy miután
hátralékba csúszott és kérte tőlünk, hogy ezt rendezhesse, mindeközben megpróbálta tovább
elidegeníteni, vagy tovább adni ezt a helyiséget úgy, hogy gyakorlatilag tulajdonba se voltak. És
mindemellett pedig, ha jól tudom - ez ráadásul pont az én körzetem -, akkor ugye az
előterjesztésből is az látszik, hogy nem fizették a közös költséget se, viszont a háznak elég akut
problémái vannak, amire ilyen megoldást próbálunk találni, vagy javasolunk a Képviselő-testület
számára. És, hát aztán nyilván ezeket a költségeket valahogyan érvényesítenie kellene az SZDSZen az Önkormányzatnak, dehát ez majd egy későbbi történet. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. Szikszai Zsolt alpolgármester úrnak adom meg a szót.”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm Polgármester úr. Én csak emlékeztetni szeretnék minden képviselő-testületi tagot és a
jelenlévőket. Köszönöm, hogy Képviselő úr felhozta ezt az ügyet, még ha nem is abba a formába,
amibe azért el kell, hogy gondolkodjunk rajta, hogy az előző ciklusban ez egy nagyon szép
lenyomata talán az egész elmúlt húsz évnek. Azért itt ismerjük a bírósági iratokból, hogy mik
folytak ebbe az irodába. Tehát azt gondolom, hogyha annak csak a töredékét, lett volna egy olyan
vezetés, hogy csak egy töredékét erre a házra ráfordítja, akkor most nem kellett volna ennyit se.
És amint látszik is, ennek a vezetésnek kell a lakók érdekébe megtenni ezeket a szükséges
intézkedéseket. Ugyhogy ezt csak úgy szépen, egy szép lenyomata ez az elmúlt húsz évnek.
Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen hozzászólásokat. A napirend vitáját lezárom. Megállapítom, az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot,
melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
403/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Budapest VII. kerület, Dob u. 103. szám alatti társasház ügye (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2013. évi költségvetésében „6501 Társasházak felújításához támogatás és kölcsön
nyújtása” címen összesen 1.022.908 Ft-, keretösszeget elkülönít vissza nem térítendő
kamatmentes támogatás nyújtásának céljából és ezen összeg erejéig a Budapest VII. kerület, Dob
u. 103. szám alatti társasház részére vissza nem térítendő támogatást nyújt.
Felkéri a Polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésében „6501 Társasházak felújításához

támogatás és kölcsön nyújtása” című költséghelyet 1.022.908 Ft- összeggel vissza nem térítendő
támogatás nyújtás céljából emelje meg.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„2. számú javaslat, kérem, szavazzanak. Egyszerű többség kell az elfogadásához.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
404/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor tér 3. (33292/2 hrsz.) társasháznak a Bethlen Téri
Színház homlokzatának felújításához nyújtott támogatás (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Bethlen Téri Színház
homlokzata eredeti állapotának megfelelő felújításához legfeljebb 12.500.000,-Ft+Áfa, azaz
bruttó 15.875.000,-Ft támogatást nyújt a VII. kerület Bethlen Gábor tér 3. (33292/2 hrsz.)
társasháznak, oly módon, hogy a felújítási munkákat az Önkormányzat végezteti el.
A homlokzat felújítás megvalósítására támogatási szerződést köt a VII. kerület Bethlen Gábor tér
3. (33292/2 hrsz.) társasházzal.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármester, hogy gondoskodjék az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésében a támogatáshoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, amennyiben azt a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája megvizsgálta, és a
szerződéssel kapcsolatban kifogást nem emelt.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2013. augusztus 31.

22. számú napirend:
Önkormányzati
ingatlanok
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

hasznosítása

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 22. számú napirendre: önkormányzati ingatlanok hasznosítása Szikszai Zsolt
alpolgármester úr előterjesztésében. Kíván-e az előterjesztő szóbeli kiegészítést tenni-e?”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm, nem.”
Vattamány Zsolt polgármester

„Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja.
Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez Benedek Zsolt
bizottsági elnök úr nyújtott be módosító indítványt, amelyet az előterjesztő befogad, így azt
indokolni nem szükséges, szavazni viszont kell róla. Így szavazásra teszem föl a befogadott
módosító indítványt, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Ügyrendi lett volna?”
mikrofon nélküli hozzászólás, nem érthető
Vattamány Zsolt polgármester
„Nincs.”
mikrofon nélküli hozzászólás, nem érthető
Vattamány Zsolt polgármester
„Elnézést Képviselő úr, nem láttam, hogy megjelent volna. Most már leszavaztunk, úgyhogy nem
de, ha netán a következő napirendnél el szeretné mondani, akkor.”
mikrofon nélküli hozzászólás, nem érthető
Vattamány Zsolt polgármester
„nem…”
mikrofon nélküli hozzászólás, nem érthető
Vattamány Zsolt polgármester
„Nem fogom önbe folytani a szót, megígérem.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület módosító
indítványt 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
405/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja –

az előterjesztő által is elfogadott – Benedek Zsolt a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
elnöke által az „Önkormányzati ingatlanok hasznosítása” című előterjesztéshez benyújtott
módosító indítványt az alábbiak szerint:
Benedek Zsolt:
„Az eredeti 8. határozati javaslat helyére a következő szöveg lép:
8.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Skála Klauzál Kft. által a Budapest VII. kerület Akácfa utca 42-48. (Klauzál tér 11.) szám
alatt bérelt terület (a jelen előterjesztésben foglalt átruházást követően fennmaradó 4512,93 m2)
vonatkozásában felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti jogviszony megszűntetésének feltételeivel
kapcsolatban jogi szakvéleményt készíttessen.
A Képviselő testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési bizottságot, hogy a jogi
szakvélemény elkészülte után, annak megállapításaira tekintettel, a Skála Klauzál Kft-vel
megállapodást kössön a bérleti jog megszűntetéséről, vagy döntsön a bérleti jog felmondása
tárgyában.
Az eredeti 9. határozati javaslat szövege a következőképp egészül ki:
9.
Budapest Főváros VII, kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az életveszélyesnek minősített tetőszerkezetre és műszaki állapotra tekintettel a Budapest
VII. ker. Akácfa utcai- Klauzál téri vásárcsarnok felújítását, rekonstrukcióját 2013-2014. években
elvégezteti.
A Klauzál Csarnok bezárásának várható időpontja: 2013. szeptember 30., a kivitelezés várható
megkezdése: 2013. október 15. Várható nyitás 2014. szeptember 30. A beruházás összértéke:
1.700-1.750.000.000,- Ft
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2013. évi és 2014. évi költségvetésében biztosítja a természetben a Budapest Főváros VII. kerület
Akácfa utca 42-48. (Klauzál tér 11.) szám alatt található, Klauzál téri vásárcsarnok
rekonstrukciójához szükséges pénzügyi fedezetet legfeljebb 1.750.000.000 Ft összegben.
A Képviselő testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a szükséges pénzügyi fedezetnek
Erzsébetváros önkormányzata 2013. és 2014. évi költségvetésében történő rendelkezésre
állásáról.
Beruházó: Budapest Főváros VII, kerület Erzsébetváros Önkormányzata.
Bonyolító: ERVA Zrt.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Jó. Módosító indítványt akkor elfogadtuk. 13 darab határozati javaslatból áll az előterjesztés.
Mindegyik szavazásnál a szavazattöbbséghez egyszerű többség szükségeltetik, így ezeket 13
esetben már nem ismételném meg. 1. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

406/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Budapest VII. kerület Király u. 15.
(hrsz: 34184) és a Király u. 21. szám (hrsz: 34164) alatti műemléki épületekben lévő lakások
bérlők részére történő elidegenítés előkészítéséről szóló ütemtervet az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
I. ütem: 2013. augusztus 31. napjáig
- műemlékvédelmi hatóság(ok)kal történő egyeztetés az esetlegesen fennálló műemléki
kötelezések, valamint feltételek tárgyában,
- társasházi alapító okirat és annak mellékletét képező alaprajzok elkészítése, földhivatalhoz
történő benyújtása.
II. ütem: 2013. szeptember 30. napjáig
- Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletében meghatározott,
kifejezetten a Király u. 15. és Király u. 21. szám alatti épületekben lévő egyes lakásokat
érintő életveszély-elhárítási (pl. kéményekkel kapcsolatos kötelezések), valamint egyéb
karbantartási-felújítási munkálatok elvégzése.
III. ütem: 2013. december 31. napjáig
- az elidegeníteni kívánt lakóingatlanok értékbecslésének elkészítése,
- az elidegenítéssel kapcsolatos önkormányzati tulajdonosi döntéshozatal előkészítése.
IV. ütem: 2014. február 15. napjáig
- a lakásbérlők részére az eladási ajánlatok kiküldése.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza az ERVA Zrt.-t, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló
Budapest VII. kerület Király u. 15. (hrsz: 34184) és a Király u. 21. szám (hrsz: 34164) alatti
műemléki épületek vonatkozásában hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben meghatározott hatóság előtt az
Önkormányzat mint tulajdonos helyett a tárgyi ingatlanok társasházzá alapítása, felújítása és a
lakásbérlők részére történő elidegenítése kapcsán egyeztetéseket folytasson.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos
Vattamány Zsolt polgármester
„2. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
407/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 35/2013.(II.19.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az 526/2012.(IX.20.) és 721/2012.(XII.10.) számú határozatait visszavonja, ezzel
egyidejűleg felkéri az ERVA Zrt.-t, hogy a „Zsidó Skanzen”-re vonatkozó fejlesztési elképzelést –
mely külső forrás bevonásával valósulna meg – 2013.09.30-ig terjessze elő.”
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„3. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
408/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 33524 helyrajzi szám, természetben
Budapest VII. ker. Rottenbiller u. 43-45. szám alatti ingatlant nyilvános pályázat útján bérbe
adja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.
2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a pályázati kiírás elfogadására az
alábbi lényeges feltételekkel:
a) Az Önkormányzat elsősorban az épületegyüttest mint egész ingatlant kívánja bérbeadás
útján hasznosítani.
b) Az Önkormányzat az ingatlant kifejezetten oktatási célú hasznosításra kívánja bérbe adni.
c) Amennyiben az épületegyüttes egészének együttes hasznosítása nem lehetséges, úgy az
alábbi terhekkel kerül bérbeadásra:
- a Molnár Antal Zeneiskola a pinceszinten egy, a földszinten három helyiséget használ,
- a Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája az I.
szinten lévő nyolc tantermet és a rendeltetésszerű használathoz szükséges szociális

-

blokkot és raktárakat határozatlan idejű bérleti jogviszony alapján használja, azzal, hogy
az első szint rendeltetésszerű használatához szükséges közlekedőket használja.
Az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 2013. december 31. napjáig az általa igénybe
vett területeket irattárazási célra használja.

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 15.
3. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a pályázat elbírálására és
eredményének megállapítására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. augusztus 15.
Vattamány Zsolt polgármester
„Itt az „A” változatot … Így van. … De most ez a... Így van. Elfogadva. Szavazásra teszem föl a
4. számú határozati javaslat „A” változtatát, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
409/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest VII. Akácfa u 37-39. I. 5. szám alatti lakásra nyilvántartott 611.038.-Ft tőke és
29.124.-Ft kamattartozást a körülményekre tekintettel elengedi.
Felkéri az ERVA Zrt-t, hogy a peres eljárás megszüntetéséhez és a lakás visszavételéhez
szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Így a „B” változat szavazásra tétele okafogyottá vált. 5. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
410/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Képviselő-testület 167/2013. (IV.29.) számú határozata alapján a Budapest VII. kerület
Garay tér 20. szám alatti 33053/1/A/266 hrsz.-on nyilvántartott -1/092 jelű, 949,5 m2 alapterületű
üzlethelyiség bérbe adása tárgyában kiírt nyilvános pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„6. számú javaslat „A” változtatát teszem most fel, szavazásra, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 6. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
411/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a határozati javaslat 2. pontjában foglalt feltételek teljesülése esetén hozzájárul ahhoz,
hogy a KIRÁLY MP Pénzügyi és Szolgáltató Kft. által korábban bérelt, Budapest VII. Király u.
15. sz. alatti, 34184. hrsz.-on nyilvántartott 100%-os önkormányzati tulajdonú épületben
található 296 m2 alapterületű utcai földszinti 03 jelű, valamint a 39 m2 alapterületű utcai
földszinti 01 jelű nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozóan felhalmozódott bruttó
58.505.483 ,-Ft összegű elmaradt bérleti díj hátralékból 38.505.483.-Ft összegű tartozás
elengedésre kerüljön a 11/2012.(III.26.) számú Önkormányzati rendelet 25. §. (1) - (2)
bekezdései alapján tekintettel arra, hogy a követelés érvényesítésének sikertelensége egyéb okból
valószínűsíthető.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozat Kft. általi kézhezvételétől számított 40 nap
2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy a KIRÁLY MP Pénzügyi és Szolgáltató Kft. bérleti jogviszonya a
Budapest VII. Király u. 15. sz. alatti, 34184. hrsz.-on nyilvántartott 100%-os önkormányzati
tulajdonú épületben található 296 m2 alapterületű utcai földszinti 03 jelű, valamint a 39 m2
alapterületű utcai földszinti 01 jelű nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozóan peren

kívüli egyezség útján helyreállításra kerüljön az alábbi együttes feltételek mellett:
- az ügyvédi letétbe helyezett 20.000.000,- Ft-ot az Önkormányzat, mint bérbeadó részére a
Letéteményes átutalja,
- a KIRÁLY MP Pénzügyi és Szolgáltató Kft. vállalja a bérbeadó által megállapított bérleti díj
megfizetését az új bérleti szerződés megkötését követően,
- a KIRÁLY MP Pénzügyi és Szolgáltató Kft. vállalja, hogy a folyamatban lévő peres
eljárásokban a keresetétől eláll.
3. Az új bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított közjegyzői okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak betartására, annak
megszűnése esetén a helyiség kiürítésére és tartozásmentes átadására.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a peren kívüli
egyezség részletes feltételeinek és az új bérleti szerződés feltételeinek jóváhagyására.
5. Amennyiben a peren kívüli egyezségről szóló megállapodás, a közjegyzői okiratba foglalás,
illetve bérleti szerződés a jelen határozat kézhezvételétől számított 40. napig a felek által nem
kerül aláírásra, úgy jelen határozat hatályát veszti.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozat Kft. általi kézhezvételétől számított 40 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„Így a „B” változat szavazásra tétele okafogyottá vált. 7. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 7. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
412/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft (székhely: 2060 Bicske, Spar út, 0326/1 hrsz.,
cégjegyzékszám: 07-09-009192, adószám: 10485824-2-07) és a Skála Klauzál Kft. (1085
Budapest, Stáhly u. 13., cégjegyzékszám: 01-09-869859, adószám: 13722638-2-42) között 2013.
május 17. napján létrejött megállapodás alapján a Budapest VII. Erzsébetváros Önkormányzata
tulajdonos és a Skála Klauzál Kft mint bérlő (jogelődje, a Skála-Coop Kereskedelmi és Ipari Zrt.)
között 1994.06.30-án kelt bérleti szerződés (továbbiakban: Bérleti Szerződés) keretében bérelt,
Budapest VII., Akácfa u. 42-48. (Klauzál tér 11.) szám alatti bérlemény (továbbiakban:
Bérlemény) bérterületére vonatkozó bérleti jog részbeni átruházásáról szóló jogügylethez
hozzájárul, melynek eredményeképp a Budapest VII., Akácfa u. 42-48 (Klauzál tér 11.) szám
alatti Bérlemény kb.1500 m2-es bérterülete tekintetében a Bérleti Szerződés bérlői pozíciójába a
SPAR Magyarország Kft lép be.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Bérleti Szerződésnek a Bérlő személyében

és a bérterületben fentiek szerint történő módosítására vagy az Önkormányzat és a SPAR
Magyarország Kft. között új bérleti szerződés megkötésére a kb. 1500 m2 bérterületre.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy a bérleti
díjat egyedileg megállapítsa az átmeneti hasznosítás idejére az épületrész hasznosíthatóságának
függvényében.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 30.
Vattamány Zsolt polgármester
„És most a módosító indítvánnyal elfogadott 8. számú javaslatot teszem fel szavazásra, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 8. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
413/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Skála Klauzál Kft. által a Budapest VII. kerület Akácfa utca 42-48. (Klauzál tér 11.) szám
alatt bérelt terület (a jelen előterjesztésben foglalt átruházást követően fennmaradó 4512,93 m2)
vonatkozásában felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti jogviszony megszűntetésének feltételeivel
kapcsolatban jogi szakvéleményt készíttessen.
A Képviselő testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési bizottságot, hogy a jogi
szakvélemény elkészülte után, annak megállapításaira tekintettel, a Skála Klauzál Kft-vel
megállapodást kössön a bérleti jog megszűntetéséről, vagy döntsön a bérleti jog felmondása
tárgyában.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 30.
Vattamány Zsolt polgármester
„9. számú határozati javaslatot teszem fel szavazásra az elfogadott módosítással együtt, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 9. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
414/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII, kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az életveszélyesnek minősített tetőszerkezetre és műszaki állapotra tekintettel a Budapest

VII. ker. Akácfa utcai- Klauzál téri vásárcsarnok felújítását, rekonstrukcióját 2013-2014. években
elvégezteti.
A Klauzál Csarnok bezárásának várható időpontja: 2013. szeptember 30., a kivitelezés várható
megkezdése: 2013. október 15. Várható nyitás 2014. szeptember 30. A beruházás összértéke:
1.700-1.750.000.000,- Ft
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2013. évi és 2014. évi költségvetésében biztosítja a természetben a Budapest
Főváros VII. kerület Akácfa utca 42-48. (Klauzál tér 11.) szám alatt található, Klauzál téri
vásárcsarnok rekonstrukciójához szükséges pénzügyi fedezetet legfeljebb 1.750.000.000 Ft
összegben.
A Képviselő testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a szükséges pénzügyi
fedezetnek Erzsébetváros önkormányzata 2013. és 2014. évi költségvetésében történő
rendelkezésre állásáról.
Beruházó: Budapest Főváros VII, kerület Erzsébetváros Önkormányzata.
Bonyolító: ERVA Zrt.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
Vattamány Zsolt polgármester
„10. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 10. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
415/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy az ERVA Zrt.-vel a fenti
beruházás teljes körű bonyolítására a szükséges szerződési feltételeket meghatározza és a
szerződés-tervezetet szövegszerűen jóváhagyja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 30.
Vattamány Zsolt polgármester
„11. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 11. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
416/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:

- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a beruházással kapcsolatosan írásban és szükség szerint szóban tájékoztassa
három havonta az aktuális Képviselő-testületi ülés keretein belül a képviselőket a Piacrekonstrukció aktuális fejleményeiről.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30-ig folyamatos.
Vattamány Zsolt polgármester
„12. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 12. számú
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
417/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 720.000.000 Ft + ÁFA összegért értékesítse a
34306/2 hrsz-ú természetben a Budapest VII. ker. Akácfa u. 42-48 sz. alatti ingatlanon az
Önkormányzat beruházásában megvalósuló Akácfa u.- Klauzál vásárcsarnok maximum 40%-os
tulajdoni hányadát a SPAR Magyarország Kft. mint bérlő részére. Az adásvétellel osztatlan közös
tulajdon jön létre az Önkormányzat és a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft között. Az
adásvételt követően a tulajdonosok közt használati megállapodást köttetik az osztatlan közös
tulajdon tekintetében, mely szerint a Spar a megépítésre kerülő vásárcsarnok földszintjén cca.
1000 m2-es területet a pinceszinten cca. 500 m2-es területet kizárólagosan használ. A fenti
területek a Spar számára szerkezetkész állapotban kerülnek átadásra. A többi kiadható terület
kizárólagos használója az Önkormányzat. A közös területek üzemeltetését a felek közösen végzik
elsősorban egy közösen kiválasztott üzemeltető cég igénybevételével.
Az adásvételi szerződés aláírásával a bérleti szerződés megszűnik a felek közt.
A Spar az üzlethelyiséget szerkezetkész állapotban kapja meg a nyitás előtt minimum 5
hónappal.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30. előszerződés és beruházási megállapodás megkötésére
2014. augusztus 30. végleges adásvételi és használati szerződés megkötésére
Vattamány Zsolt polgármester
„13. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 13. számú

határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
418/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy a SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft.-vel és a Skála Klauzál Kft.-vel a fenti Képviselő-testület határozatok keretein
belül a szükséges szerződések feltételeit meghatározza, azokban egyeztetéseket folytasson és a
szerződés-tervezeteket szövegszerűen jóváhagyja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30-ig folyamatos

23. számú napirend:
A KAZIMÍR PONT Kft.-vel a Bp. Főv. VII. ker. Kazinczy u. 34. szám alatt található
épületre és a Bp. Főv. VII. ker. Dob u. 29. szám alatt található épület egy részére vonatkozó
bérleti
szerződések
módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„És akkor áttérünk a 24. számú napirendi pontra: a KAZIMÍR PONT Kft-vel VII. kerület
Kazinczy 34. alatt található épületre és a Dob u. 29. szám alatti épület egy részére vonatkozó
bérleti szerződések módosítása Szikszai Zsolt alpolgármester úr előterjesztésében. Kérdem, hogy
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm, nem.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja.
Napirend fölötti vitát megnyitom és Puskás képviselő úrnak adom meg a szót.”
Puskás Attila Sándor képviselő
„Szuper, jó. Épület-épület, bérbeadás-bérbeadás, egyik Kazimir a másik az nem. Az előzőnél
szerettem volna még hozzászólni. Próbálom értelmezni, hogy a napirend előtti az mit jelenthet,
ugye ezért vontam vissza. Én napirendhez szerettem volna hozzászólni és nem napirend előtt, de
nem húzom az időt szemasztikai kérdésekkel.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Valószínűleg a rengeteg szavazás miatt megbotlott a nyelvem.”
Puskás Attila Sándor képviselő
„Igen, megértem. De én meg úgy megijedtem, hogy visszavontam. Isten ments, hogy én napirend
előtt hozzászóljak. Na, mindenki jól érzi magát, én is. Következőt vetettem föl, egyrészről Király

15-nél jeleztük volna, hogy örülünk, hogy végre a lakók számára elidegenítés elindul. Ezt
mindenképpen tudtuk volna támogatni, ugye sok éves probléma remélem, megoldódik. Remélem a
többi ominózus ingatlannál is ez az eljárás fog folytatódni, hogy a lakók számára megvehetővé
tesszük. Ebből csak csemegéztem ebből a sok-sok napirendi pontból. A másik, ami örömünkre
szolgált, hogy a jelenlegi rossz sorsú Klauzál téri csarnokkal is történik végre valami. És
reméljük, hogy fölnő azokhoz a csarnokokhoz, ugye ami Budapesten ugye nem kis turisztikai
vonzerő és ugye a kerületi ellátását is remélem, úgy fogja növelni, ahogy kell. Ott egy kérdésem
lett volna, volt egy beruházási összeg, hogy 1,7 milliárd kötőjel 750 millió, gondolom egy
milliárd hétszázötven-millióra gondoltak. Ennyi lett volna ott a kérdés. A többit már közben még
el is felejtettem, olyan sok idő eltelt. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Hát köszönöm szépen Képviselő úrnak az igen pozitív hozzászólását.”
mikrofon nélküli hozzászólás, nem érthető
Vattamány Zsolt polgármester
„Mivel több képviselő nem jelezte hozzászólását a 23-as számú napirendi ponthoz, így a napirend
vitáját lezárom. Ha olyat mondtam volna, hogy „napirend előtti” kifejezés, olyan nincs, tehát
akkor azért elnézést kérek, hogyha megzavartam ezzel Képviselő urat. De viszont azt
magabiztosan meg tudom állapítani, hogy ehhez az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett. Az előterjesztés két darab határozati javaslatból áll, melyekről külön fogunk szavazni.
Szavazásra teszem fel az 1. számút, egyszerű többség szükséges az elfogadásához, 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.
419/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A KAZIMÍR PONT Kft.-vel a Bp. Főv. VII. ker. Kazinczy u. 34. szám alatt található
épületre és a Bp. Főv. VII. ker. Dob u. 29. szám alatt található épület egy részére vonatkozó
bérleti szerződések módosítása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és a KAZIMÍR PONT
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság /székhelye: 1066
Budapest, Zichy Jenő u. 19. félemelet 1.; cégjegyzékszáma: 01-09-936508; adószáma: 116286592-42, statisztikai számjele: 22628659-5610-113-01/ között a 34253 helyrajzi számú, természetben
a Bp. Főv. VII. ker. Kazinczy u. 34. szám alatta található ingatlanra vonatkozóan 2010. június 15.
napján kötött bérleti szerződés kerüljön módosításra az alábbi lényeges tartalommal:
-

A bérlemény területe 209 m2.
A bérleti szerződés 5. pontjában meghatározott kötelezettség a Bérlőt minimálisan
2018. december 31. napjáig terheli.
2012. évre a bérleti díj mértéke 4.512 Ft/m2+Áfa.

-

A szerződés 6.1. pontja a következőképpen módosul:
„Felek megállapodnak abban, hogy a 6. pontban írt határozott időpont kezdőnapja
2012. november 1.”
Bérlőt bérleti díj fizetési kötelezettség 2012. november 1. napjától kezdődően terheli.

2.
Bérlő a bérleti díjba beszámíthatja az általa az ingatlanra vonatkozó pályázati eljárás során az
Önkormányzat részére megfizetett pályázati biztosítékot, amelynek összege 500.000 Ft., azaz
ötszázezer forint és az általa a bérleti szerződés 25. pontjában foglaltak alapján a bérleti
szerződés mellékletét képező Kulturális Megállapodásban foglalt funkció gyakorlása érdekében
elvégzett, a bérleti szerződés 15. pontjában meghatározott felújítási, átalakítási munkák
számlákkal igazolt értékét.
3.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot az 1. pontban
részletesen körülírt bérleti szerződésnek jelen határozat hatályba lépését követő módosításainak
jóváhagyására, valamint a jelen határozat 2. pontjában írt, a bérleti díjba beszámítható felújítási,
átalakítási munkák értékének megállapítására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„2. számú határozati javaslat, egyszerű többséget igénylő szavazás, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
420/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A KAZIMÍR PONT Kft.-vel a Bp. Főv. VII. ker. Kazinczy u. 34. szám alatt található
épületre és a Bp. Főv. VII. ker. Dob u. 29. szám alatt található épület egy részére vonatkozó
bérleti szerződések módosítása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és a KAZIMÍR PONT
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság /székhelye: 1066

Budapest, Zichy Jenő u. 19. félemelet 1.; cégjegyzékszáma: 01-09-936508; adószáma: 116286592-42, statisztikai számjele: 22628659-5610-113-01/ között a 34252 helyrajzi számú, természetben
a Bp. Főv. VII. ker. Dob u. 29. szám alatta található ingatlan 56,7 m2 alapterületű részére
vonatkozóan 2010. augusztus 10. napján kötött bérleti szerződés kerüljön módosításra az alábbi
lényeges tartalommal:
-

A bérleti szerződés 5. pontjában meghatározott kötelezettség a Bérlőt minimálisan
2018. december 31. napjáig terheli.
2012. évre a bérleti díj mértéke 4.512 Ft/m2+Áfa.
A szerződés 6.1. pontja a következőképpen módosul:
„Felek megállapodnak abban, hogy a 6. pontban írt határozott időpont kezdőnapja
2012. november 1.”
Bérlőt bérleti díj fizetési kötelezettség 2012. november 1. napjától kezdődően terheli.
A bérleti szerződés 2.1. pontja a következőképpen módosul:
„A jelen szerződés tárgya a 2. pontban részletesen körülírt ingatlannak a földszintjén
található, a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező vázrajz szerint F014F015—F021-F022-F023-F024-F025-F026-F027-F028 jelű, természetben a Bp. Főv.
VII. ker. VII. ker. Dob u. 29. földszintjén található, összesen 56,7 m2 alapterületű,
fogyasztótér megnevezésű, valamint illemhely céljára szolgáló helyiségcsoport. /A
továbbiakban: Bérlemény/”

2.
Bérlő a bérleti díjba beszámíthatja az általa a bérleti szerződés 14. és 24. pontjában foglaltak
alapján meghatározott felújítási, átalakítási munkák számlákkal igazolt értékét.
3.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot az 1. pontban
részletesen körülírt bérleti szerződésnek jelen határozat hatályba lépését követő módosításainak
jóváhagyására, valamint a jelen határozat 2. pontjában írt, a bérleti díjba beszámítható felújítási,
átalakítási munkák értékének megállapítására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

24. számú napirend:
A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT Kft.
között a kerület zöldfelületeinek fenntartása tárgyában kötött szerződés módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 24. számú napirendre: Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT Kft. között a
kerület zöldfelületeinek fenntartása tárgyában kötött szerződés módosítása Szikszai Zsolt
alpolgármester úr előterjesztésében. Kívánja-e szóban kiegészíteni?”
Szikszai Zsolt alpolgármester

„Köszönöm, nem.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja.
Napirend fölötti vitát megnyitom. És akkor mivel hozzászóló nem érkezik, hozzászóló nincs, így a
napirend fölötti vitát lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, a határozati
javaslatot így szavazásra teszem fel, egyszerű többség szükségeltetik az elfogadásához, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
421/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT Kft.
között a kerület zöldfelületeinek fenntartása tárgyában kötött szerződés módosítása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT Intézményi
Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft. között 2012. augusztus 31. napján létrejött,
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek
fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására irányuló vagyongazdálkodási feladat-ellátási
szerződés 2. pontját és 3.1. alpontját a dőlt betűvel jelzettek szerint az alábbiakban módosítja:
„2.) A szerződés időtartama
Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és 2013. szeptember. napjáig tart.”
„3.1.) Az 1.) pont szerinti zöldterületi fenntartási munkák díját a szerződés 2. pontjában
meghatározott teljes időtartamra mindösszesen: 68.000.000.+ÁFA, azaz hatvannyolcmillió forint
plusz általános forgalmi adó keretösszegben határozzák meg, azzal, hogy a jelen szerződés
mellékletét képező Műszaki leírás tartalmazza az egyes munkák díját.
A fenti keretösszegből 20.542.000,- Ft + áfa, azaz húszmillió-ötszáznegyvenkettőezer Ft a 2012re vonatkozó, 47.458.000,- Ft+ÁFA, azaz negyvenhétmillió-négyszáz-ötvennyolcezer Ft plusz
általános forgalmi adó a 2013-ra vonatkozó keretösszeg.
A keretösszeg magában foglalja az Éves Fenntartási Tervben meghatározott valamennyi
munkafolyamat elvégzésének teljes körű költségeit, amelyek az 1.) pontban részletesen körülírt
fenntartási munkák szakszerű megvalósításához szükségesek, továbbá magában foglalja az
Önkormányzat által rendelkezésre tartott tartalékkeret összegét is, amely az 1.) pont szerinti
fenntartási munkák teljesítése során az időjárási körülmények miatti, a rongálásból eredő, vagy
egyéb, előre nem látható fenntartási feladatok megvalósítására nyújt fedezetet. A tartalékkeret fel
nem használt része az Önkormányzatot illeti.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat és az EVIKINT Kft.
közötti vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződés módosítását aláírja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

2.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy az Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT Kft. között létrejött
vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződés és annak mellékletét képező Műszaki leírás átfogó
módosítást készítse elő legkésőbb 2013. szeptember 15. napjáig.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2013. szeptember 15.

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az EVIKINT Kft.-vel kötött vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződés és annak
mellékletét képező Műszaki leírás jövőben szükségessé váló esetleges módosítása jogának
Városüzemeltetési Bizottságra történő átruházást biztosító 508/2012. (VII.30.) számú határozatát
az 1. pontban foglaltak kivételével egyebekben változatlanul fenntartja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

25. számú napirend:
A XXII. Század Kft.-vel a Bp. Főv. VII. ker. Dob u. 29. szám alatt található épület egy
részére
vonatkozó
bérleti
szerződés
módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 25. számú napirendi pont: a XXII. Század Kft-vel VII. kerület Dob u. 29. szám
alatt található épület egy részére vonatkozó bérleti szerződés módosítása Szikszai Zsolt
alpolgármester úr előterjesztésében. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm, nem.”
Vattamány Zsolt polgármester
„A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság az előterjesztést elfogadásra és tárgyalásra javasolja.
Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Módosító indítvány az
előterjesztéshez nem érkezett. Szavazásra teszem fel így az 1. számú határozati javaslatot,
elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, 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.
422/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A XXII. Század Kft.-vel a Bp. Főv. VII. ker. Dob u. 29. szám alatt található épület egy
részére vonatkozó bérleti szerződés módosítása -

(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és a XXII. Század Klub
Korlátolt Felelősségű Társaság /székhelye: 1215 Budapest, Árpád u. 6. 9. emelet 77.;
cégjegyzékszáma: 01-09-938376; adószáma: 22672328-2-43, statisztikai számjele: 226723285630-113-01/ között a 34252 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. ker. Dob u. 29. szám
alatt található ingatlan földszintjén található 138 m2 területű és a pinceszintjén található, 127 m2
területű részére vonatkozóan 2010. június 9. napján kötött és a Felek által 2011. július 12. napján
módosított bérleti szerződés kerüljön módosításra az alábbi lényeges tartalommal:
-

A bérleti szerződés 5. pontjában meghatározott kötelezettség a Bérlőt minimálisan
2018. december 31. napjáig terheli.
2012. évre a bérleti díj mértéke 4.512 Ft/m2+Áfa.
A szerződés 6.1. pontja a következőképpen módosul:
„Felek megállapodnak abban, hogy a 6. pontban írt határozott időpont kezdőnapja
2012. december 3.”
Bérlőt bérleti díj fizetési kötelezettség 2012. december 3. napjától kezdődően terheli.
A bérleménynek a pinceszinten elhelyezkedő, 118 m2 területű része után Bérlő attól az
időponttól kezdődően köteles bérleti díjat fizetni, amely naptól a bérlemény rész
megfelelő módon megközelíthetővé és ezáltal használhatóvá válik.

2.
Bérlő a bérleti díjba beszámíthatja az általa az ingatlanra vonatkozó pályázati eljárás során az
Önkormányzat részére megfizetett pályázati biztosítékot, amelynek összege 300.000 Ft., azaz
háromszázezer forint és az általa a bérleti szerződés 25. pontjában foglaltak alapján a bérleti
szerződés mellékletét képező Kulturális Megállapodásban foglalt funkció gyakorlása érdekében
elvégzett, a bérleti szerződés 15. pontjában meghatározott felújítási, átalakítási munkák
számlákkal igazolt értékét.
3.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot az 1. pontban
részletesen körülírt bérleti szerződésnek jelen határozat hatályba lépését követő módosításainak
jóváhagyására és annak esetleges megszüntetéséhez szükséges döntések meghozatalára.
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a jelen
határozat 2. pontjában írt, a bérleti díjba beszámítható felújítási, átalakítási munkák értékének
megállapítására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„2. számú javaslat, egyszerű többség az elfogadáshoz, 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.
423/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A XXII. Század Kft.-vel a Bp. Főv. VII. ker. Dob u. 29. szám alatt található épület egy
részére vonatkozó bérleti szerződés módosítása (12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg, van-e lehetőség a 34252 helyrajzi számú,
természetben a Bp. Főv. VII. ker. Dob u. 29. szám alatt található ingatlan földszintjén található,
jelenleg nem hasznosított, kb 20 m2 alapterületű helyiségnek az Erzsébetváros Önkormányzata
által a KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 jelű, „Kultúra utcája” Budapest, VII. kerület Erzsébetváros
funkcióbővítő rehabilitációja elnevezésű, az Európai Unió által támogatott pályázatban vállalt
kötelezettségekkel összhangban történő üzemeltetésére az Önkormányzat részéről, valamely
100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság - elsősorban az ERöMŰVHÁZ
Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság . –
által.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 15.
2.
A Képviselő-testület felkéri az ERVA Zrt.-t, hogy a határozat 1. pontja szerinti vizsgálat
eredményének függvényében készítsen előterjesztést Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzatának Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága számára a
helyiségnek az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. által a Kultúra Utcája Projekttel összhangban
történő üzemeltetésbe adása, vagy készítsen előterjesztést a helyiségnek a 100%-os
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak a Kultúra Utcája Projekttel összhangban történő
üzemeltethetősége érdekében szükséges tulajdonosi döntések meghozatala érdekében.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 15.
Vattamány Zsolt polgármester
„3. számú javaslat, egyszerű többség az elfogadáshoz, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
424/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A XXII. Század Kft.-vel a Bp. Főv. VII. ker. Dob u. 29. szám alatt található épület egy
részére vonatkozó bérleti szerződés módosítása (12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg, van-e lehetőség a 34252 helyrajzi számú,
természetben a Bp. Főv. VII. ker. Dob u. 29. szám alatt található ingatlan földszintjén található
138 m2 területű és a pinceszintjén található, 118 m2 területű, jelenleg a XXII. Század Klub Kft.
bérleményét képező helyiségeknek az Erzsébetváros Önkormányzata által a KMOP-5.2.2/B-2f2009-0007 jelű, „Kultúra utcája” Budapest, VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő
rehabilitációja elnevezésű, az Európai Unió által támogatott pályázatban vállalt
kötelezettségekkel összhangban történő üzememeltetésére az Önkormányzat részéről, valamely
100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság - elsősorban az ERöMŰVHÁZ
Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság– által.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 15.
2.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti vizsgálat
eredményének függvényében készítsen előterjesztést a Képviselő-testület számára a
helyiségeknek az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. által a Kultúra Utcája Projekttel összhangban
történő üzemeltetésbe adása, vagy a helyiségeknek a 100%-os önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságnak a Kultúra Utcája Projekttel összhangban történő üzemeltethetősége
érdekében szükséges tulajdonosi döntések meghozatala érdekében.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 15.

26. számú napirend:
Hozzájárulás
hulladékgazdálkodási
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

közszolgáltatási

tevékenység

folytatásához

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 26. számú napirendi pont: hozzájárulás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenység folytatásához Szikszai Zsolt alpolgármester előterjesztésében. Kérdezem, hogy kíváne szóbeli kiegészítést tenni?”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm, nem.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra
javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez
módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés két határozati javaslatból áll. Szavazásra
teszem fel az elsőt, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
425/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:

- Hozzájárulás hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység folytatásához (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy az ERVA Zrt. Erzsébetváros közigazgatási területén – összhangban
a 2012. december 19. napján az Önkormányzat és ERVA Zrt. között megkötött Közszolgáltatási
és feladat-ellátási szerződésben meghatározott szerződéses időtartammal - 2013. július 1. napjától
számított további 6 hónapig az általa nyújtott településtisztasághoz kapcsolódó
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellássa.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
426/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Hozzájárulás hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység folytatásához (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy
hogy az ERVA Zrt. által készített, a jelen határozat mellékletét képező Közszolgáltatói
hulladékgazdálkodási tervről az ERVA Zrt. és Erzsébetváros Önkormányzata között az egyeztetés
megtörtént, Erzsébetváros Önkormányzata a tervben foglaltakkal egyetért.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

27. számú napirend:
Döntés a 2013. évi, az ERVA Zrt. által végzendő hatósági kötelezések végrehajtásával és
veszély-elhárítási
valamint
lakás-felújítási
munkákkal
kapcsolatban
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Döntés a 2013. évi, az ERVA Zrt. által végzendő hatósági kötelezések végrehajtásával és
veszély-elhárítási valamint lakás-felújítási munkákkal kapcsolatban Szikszai Zsolt alpolgármester
úr előterjesztésében. Kíván-e szóbeli kiegészítést tenni, kérdem?”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm, nem.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra

javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Módosító indítvány
az előterjesztéshez nem érkezett. Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, az
elfogadásához minősített többség szükségeltetik, 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.
427/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés a 2013. évi, az ERVA Zrt. által végzendő hatósági kötelezések végrehajtásával és
veszély-elhárítási valamint lakás-felújítási munkákkal kapcsolatban (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat és az ERVA Zrt. között 2010. április 30. napján létrejött Megbízási
szerződés alapján megbízza az ERVA Zrt.-t a 2013. évben felmerülő veszély-elhárítási munkák és
hatósági kötelezések teljesítésével kapcsolatos munkák elvégzésével az Erzsébetváros
Önkormányzata 2013. évi költségvetésében az e célra megállapított bruttó 50.000.000 Ft
keretösszeg mértékéig.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy a 2013. évben felmerülő
hatósági kötelezések és veszély-elhárítási munkák elvégzése tárgyában az ERVA Zrt.-vel kötendő
keret-megállapodást és a későbbiekben szükségessé váló módosításait elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a jelen határozatban foglaltak
pénzügyi fedezetének Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésében történő
biztosításáról.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 15.
Vattamány Zsolt polgármester
„2. számú határozati javaslatot teszem fel szavazásra, minősített többség szükségeltetik az
elfogadásához, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
428/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés a 2013. évi, az ERVA Zrt. által végzendő hatósági kötelezések végrehajtásával és
veszély-elhárítási valamint lakás-felújítási munkákkal kapcsolatban (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat és az ERVA Zrt. között 2010. április 30. napján létrejött Megbízási
szerződés alapján megbízza az ERVA Zrt.-t a 2013. évben az önkormányzat tulajdonában álló, az
Erzsébetvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetésben szereplő lakás ingatlanok felújításának
teljes körű lebonyolításával a költségvetésben meghatározott bruttó 125.377.610 Ft keretösszeg
mértékéig.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési bizottságot, hogy a 2013. évben felújítandó
önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok felújítása tárgyában az ERVA Zrt.-vel kötendő
bonyolítói szerződést és a későbbiekben szükségessé váló módosításait elfogadja, azzal, hogy a
bonyolítás során az ERVA Zrt.-t az Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Zrt. között 2010.
április 30. napján létrejött és többször módosított Megbízási szerződésben rögzített bonyolítói
jutalékon felül további jutalék illeti meg az alábbiak szerint:
- amennyiben az Erzsébetvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetésben az adott ingatlanhoz
rendelt összegnél alacsonyabb az egyes ingatlanokon végzett tényleges felújítási költség, abban
az esetben az ERVA Zrt.-t a két összeg különbözetének 10 %-ával megegyező mértékű további
jutalék illeti meg.
- Erzsébetváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetésében az egyes ingatlanokhoz rendelt
összeg a tényleges felújítási munkák végzése során előre nem látható igazolt okokból változhat,
azonban ezen változások nem eredményezhetik az Erzsébetvárosi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésben az ingatlan felújításra rendelt teljes keretösszeget növekedését.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a jelen határozatban foglaltak
pénzügyi fedezetének Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésében történő
biztosításáról.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 15.
Vattamány Zsolt polgármester
„És végül a 3. számú határozati javaslatot teszem fel szavazásra, elfogadásához itt is minősített
többség szükségeltetik, 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.
429/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés a 2013. évi, az ERVA Zrt. által végzendő hatósági kötelezések végrehajtásával és
veszély-elhárítási valamint lakás-felújítási munkákkal kapcsolatban -

(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 32933 helyrajzi számú, természetben Budapest Főváros VII. kerület Verseny u. 26. szám
alatti épület teljes körű felújításával az Erzsébetvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetésben
meghatározott bruttó 86.360.000 Ft keretösszeg erejéig megbízza az ERVA Zrt.-t, valamint
felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy az e tárgyban kötendő
bonyolítói szerződést és a későbbiekben szükségessé váló módosításait elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a jelen határozatban foglaltak
pénzügyi fedezetének Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésében történő
biztosításáról.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. december 15.

28. számú napirend:
Molnár Antal Zeneiskola igazgatói
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

pályázatának

működtetői

véleményezése

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 28. számú napirendi pont: Molnár Antal Zeneiskola igazgatói pályázatának
működtetői véleményezése Juhász Gábor alpolgármester úr előterjesztésében. Kérdem, hogy
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?”
Juhász Gábor alpolgármester
„Köszönöm, nem.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Nem. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot,
elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
430/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Molnár Antal Zeneiskola igazgatói pályázatának működtetői véleményezése (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a
Molnár Antal Zeneiskola működtetője javasolja a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Budapesti VII. Tankerületének, hogy a nevelőtestület és a szakértői vélemény
figyelembe vételével döntsön a Molnár Antal Zeneiskola vezetői kinevezéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

29. számú napirend:
Települési Értéktár Bizottság létrehozása kerületünkben a magyar nemzeti értékek és a
hungarikumok gondozásáról
szóló 114/2013.(IV.16.)
számú
kormányrendelet
felhatalmazása
alapján
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 29. számú napirendi pont: Települési Értéktár Bizottság létrehozása kerületünkben
a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló kormányrendelet
felhatalmazása alapján Juhász Gábor alpolgármester előterjesztésében. Kérdezem az
előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Nem. Az előterjesztést bizottságok nem
tárgyalták. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez
módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel tehát a határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, 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 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)
431/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Települési Értéktár Bizottság létrehozása kerületünkben a magyar nemzeti értékek és a
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) számú Kormányrendelet
felhatalmazása alapján (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) számú
kormányrendelet 3.§. -a alapján az Értéktár Bizottságot jelenleg nem hozza létre. Egyúttal felkéri
a polgármestert, hogy az Értéktár Bizottság létrehozásához szükséges előzetes intézkedéseket
tegye meg és az Értéktár Bizottság felállításával kapcsolatos javaslatát, terjessze be a Képviselőtestület elé.
Felelős:
Vattamány Zsolt Polgármester
Határidő: 2013. október 31.

30. számú napirend:

Döntés Hetesi Attila képzőművész köztéri alkotásainak felállításáról a Bp. VII. ker. Hevesi
Sándor
téren
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 31-es, 30. elnézést, 30. számú napirendi pont: döntés Hetesi Attila képzőművész
köztéri alkotásainak felállításáról a Hevesi Sándor téren Juhász Gábor alpolgármester
előterjesztésében. Van-e szóbeli kiegészítés? Nincs. Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.
Napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Csak azt kérdezném, hogy én nem látom magát az alkotást? Mert, hogy akkor
tudnám megítélni, hogy támogatom-e, ha látnék belőle valamit, és nem csak ilyen leírást olvasnék
róla, hogy mit tartalmaz. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. Gergely képviselő úrnak adom meg a szót.”
Gergely József képviselő
„Egyetértek. Egy képzőművészeti alkotást azért könnyebb megítélni, hogyha egy képet
hozzáraknak 60 megabájtnyi volt a mostani anyag, simán elfért volna mellette. Úgy egyébként
támogatom. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. És akkor a napirend vitáját lezárom. És megadom a szót az előterjesztőnek
válaszadásra.”
Juhász Gábor alpolgármester
„Köszönöm szépen Polgármester úr. Tisztelt képviselő-társak, itt az előterjesztésben csak arról
volt szó, hogy a Művész úr hozzájárulását kérte az Önkormányzatnak, hogy el tudjon indulni ezen
a pályázaton, amit a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma írt ki. Tehát még
nincs szó alkotásról, mi csak egy elvi hozzájárulási engedélyt adtunk ahhoz, hogy el tudjon
indulni. És konkrétan meg kellett jelölni egy közterületet, ezért került döntés a Hevesi Sándor
térre Főépítész úr véleményezése alapján. Tehát majd az elbírálási határidő az azt hiszem, 60
vagy 70 nap talán. Tehát nyár végére lesz döntés, hogy egyáltalán nyer-e, és utána majd az őszi
ülésszakba ezt a kérdéskört vissza fogjuk úgy is hozni újra a testület elé. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Alpolgármester úr válaszát. Megállapítom, hogy az előterjesztéshez módosító
indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű többség szükségeltetik, 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 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (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.)
432/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés Hetesi Attila képzőművész köztéri alkotásainak felállításáról a Bp. VII. ker. Hevesi
Sándor téren (12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy tudomásul veszi a VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA által kortárs,
esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció)
létrehozásának támogatására meghirdetett pályázati felhívásra benyújtott, „Hetesi Attila
köztéri alkotásainak felállítása Budapest VII. kerület Hevesi Sándor téren a Magyar
Színháznál” című, az Önkormányzat részéről önerőt nem igénylő pályázattal kapcsolatos
tájékoztatást, egyetért Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata jelzett
pályázaton történő részvételével.
2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy amennyiben a pályázat elnyeri az igényelt támogatást, Hetesi Attila képzőművész köztéri
alkotásait felállítja Budapest VII. kerület Hevesi Sándor téren.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

31. számú napirend:
A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 31. számú napirendi pont: 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok
számának engedélyezése Juhász Gábor alpolgármester előterjesztésében. Előterjesztő nem
kívánja szóban kiegészíteni. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován képviselő
úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Evvel az előterjesztéseel egyetértek, de kénytelen vagyok visszatérni az előző
előterjesztéshez, ugyanis annak a második pontja, a határozati javaslat második pontja azt
mondja, hogy „Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy amennyiben a pályázat elnyeri az igényelt támogatást Hetesi Attila képzőművész
köztéri alkotásait felállítja Budapest VII. kerület Hevesi Sándor téren.”. Itt nem arról van szó,

hogy induljon el a Művész úr, hanem hogyha ő nyer, akkor mi kötelezően fel fogjuk állítani. Ezért
voltam kénytelen tartózkodni, mert amit nem látok, arról nem tudok dönteni, hogy az megnyerte-e
a tetszésemet, vagy nem. De mindegy, ez egy kiegészítés. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. A napirend vitáját lezárom. Megállapítom, az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Hét darab határozati javaslatról fogunk
szavazni külön-külön. Mindegyik elfogadásához egyszerű szavazattöbbség lesz szükséges,
úgyhogy ezeket külön-külön már nem fogom kiemelni. 1. számú határozati javaslat, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
433/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bóbita
Óvoda (1072 Budapest, Akácfa utca 32.) számára a 2013/2014. nevelési évben 5 óvodai csoport
indítását engedélyezi.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„2. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
434/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Brunszvik Teréz Óvoda (1076 Budapest, Rózsák tere 6/7.) számára 4 óvodai csoport indítását
engedélyezi.

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„3. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
435/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Csicsergő Óvoda (1074 Budapest, Rózsa utca 32.) számára 8 óvodai csoport indítását
engedélyezi.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„4. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
436/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dob
Óvoda (1074 Budapest, Dob utca 95.) számára 5 óvodai csoport indítását engedélyezi.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„5. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
437/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kópévár
Óvoda (1078 Budapest, István út 37. és 1078 Budapest, Murányi utca 29.) számára 8 óvodai
csoport indítását engedélyezi.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„6. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 6. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

438/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magonc
Óvoda (1071 Budapest, Városligeti fasor 39/41.) számára 8 óvodai csoport indítását
engedélyezi.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„7. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 7. számú

határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
439/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nefelejcs
Óvoda (1071 Budapest, Nefelejcs utca 62.) számára 7 óvodai csoport indítását engedélyezi.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

32. számú napirend:
Közművelődési
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

pályázatok

elbírálása

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 32. számú napirendi pont: közművelődési pályázatok elbírálása Juhász Gábor
alpolgármester úr előterjesztésében. Szóbeli kiegészítést nem igényel az előterjesztő, így
tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom.
Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. 12 darab
határozati javaslatról kell szavaznunk, ma egy ilyen napunk van. Mind a 12 darab határozati
javaslat egyszerű többséget igényel az elfogadáshoz, így ezeket külön már nem fogom említeni a
szavazások előtt. 1. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

440/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázatok elbírálása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Fészek Művészklub pályázatát 750.000,- Ft-tal, azaz hétszázötvenezer forinttal
támogatja a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelet
11. sz. tábla 5701 címszám alatt lévő előirányzat terhére.
A támogatási összeg felhasználható: a 2013. június 1. és 2013. december 20. között
megvalósítandó művészeti programokhoz kapcsolódó alábbi költségre: számlás előadói díjak.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság, Támogatásokat Vizsgáló

Irodája vizsgálatát és állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2013. december 31.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„2. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
441/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázatok elbírálása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Tárgyalási Szimulációs Társaság Közhasznú Egyesület pályázatát 150.000,- Fttal, azaz százötvenezer forinttal támogatja a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.
(II.20.) számú önkormányzati rendelet 11. sz. tábla 5701 címszám alatt lévő előirányzat terhére.
A támogatási összeg felhasználható: a 2013. szeptember 1-e és október 6-a között
megvalósítandó "Európa: velünk vagy ellenünk?!" tárgyalási szimulációs versenyhez kapcsolódó
alábbi dologi költségekre: terembérlet díja, ebéd, marketing költség, adminisztratív költség.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság, Támogatásokat Vizsgáló
Irodája vizsgálatát és állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2013. december 31.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„3. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
442/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázatok elbírálása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy

dönt, hogy a Bihari János Kulturális Egyesület pályázatát 1.000.000,- Ft-tal, azaz egymillió
forinttal támogatja a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) számú
önkormányzati rendelet 11. sz. tábla 5701 címszám alatt lévő előirányzat terhére.
A támogatási összeg felhasználható: a 2013. július 1-je és december 20-a között megvalósítandó
„Karácsonyi szokások” programhoz kapcsolódó fellépő ruhák költségeire.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság, Támogatásokat Vizsgáló
Irodája vizsgálatát és állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2013. december 31.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„4. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
443/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázatok elbírálása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesülete pályázatát 150.000,- Ft-tal, azaz
százötvenezer forinttal támogatja a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) számú
önkormányzati rendelet 11. sz. tábla 5701 címszám alatt lévő előirányzat terhére.
A támogatási összeg felhasználható: a 2013. október 1-je és december 31- e között
megvalósítandó "Betlehemi forgatag Erzsébetvárosban" és "Adventi hangverseny a Sacra
Coronával " elnevezésű programokhoz kapcsolódó alábbi dologi költségekre: karnagyi díj
(számlás); szervezési költség, nyomtatási költség, terembérlet díja, közreműködők részére
fizetendő művészeti tevékenység szolgáltatás díja (számlás).
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság, Támogatásokat Vizsgáló
Irodája vizsgálatát és állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2013. december 31.
Felelős:

Vattamány Zsolt polgármester

Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„5. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
444/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázatok elbírálása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Térszínház Egyesület pályázatát 500.000,- Ft-tal, azaz ötszázezer forinttal
támogatja a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelet
11. sz. tábla 5701 címszám alatt lévő előirányzat terhére.
A támogatási összeg felhasználható: a 2013. július 1-je és december 31- e között megvalósítandó
színi előadás sorozathoz kapcsolódó alábbi dologi költségekre: terembérlet díja, művészek
tiszteletdíja, díszlet, jelmez, kellék díja, reklám díja, szállítási költség.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság, Támogatásokat Vizsgáló
Irodája vizsgálatát és állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2013. december 31.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„6. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 6. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
445/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázatok elbírálása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Magyar Pedagógiai Társaság pályázatát 300.000,- Ft-tal, azaz háromszázezer
forinttal támogatja a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) számú
önkormányzati rendelet 11. sz. tábla 5701 címszám alatt lévő előirányzat terhére.
A támogatási összeg felhasználható: a 2013. szeptember 15 -e és november 30-a között
megvalósítandó Kutatók Éjszakájához, a 10 éves ELTE PPK-hoz, valamint a 2013. évi
Tudomány Hónapjához kapcsolódó rendezvénysorozat alábbi dologi költségeire: terembérlet díj,
technikai költség, szervezési költség, filmek kölcsönzési díja, nyomdaköltség, anyagköltség,
kommunikáció költsége.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság, Támogatásokat Vizsgáló
Irodája vizsgálatát és állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2013. december 31.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„7. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 7. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)

446/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázatok elbírálása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 100 tagú Cigányzenekar Országos Kulturális és Közművelődési Egyesület
pályázatát 800.000,- Ft-tal, azaz nyolcszázezer forinttal támogatja a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelet 11. sz. tábla 5701 címszám
alatt lévő előirányzat terhére.
A támogatási összeg felhasználható: a 2013. szeptember 13-án megvalósítandó „A 100 tagú
Cigányzenekar Szüreti Fesztiválja” elnevezésű programhoz kapcsolódó alábbi dologi
költségekre: terembérlet díja, hangosítás, fénytechnika díja, hangszer szállítás díja, reklámdíj,
fellépő művészek díjazása.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság, Támogatásokat Vizsgáló
Irodája vizsgálatát és állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2013. december 31.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„8. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 8. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
447/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázatok elbírálása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány által benyújtott pályázatot
nem támogatja.

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„9. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 9. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
448/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázatok elbírálása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Fénypontok Prevenciós és Rehabilitációs Egészségügyi és Szociális Alapítvány
pályázatát 200.000,- Ft-tal, azaz kétszázezer forinttal támogatja a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 4/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelet 11. sz. tábla 5701 címszám alatt lévő
előirányzat terhére.
A támogatási összeg felhasználható: a 2013. május 31- e és december 6-a között a Nyitott
Műterem által szervezett és megrendezett kiállítások, valamint a Műterem egyhetes, dúzsi
alkotótáborának megrendezéséhez kapcsolódó alábbi dologi költségekre: festőanyagok, valamint
festő- és rajzalapok költsége.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság, Támogatásokat Vizsgáló
Irodája vizsgálatát és állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2013. december 31.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„Meg akartam kérdezni: Moldován képviselő úrnak, de véletlen. 10. számú javaslat, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 10. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
449/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázatok elbírálása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Szöveg Színház Színházi Egyesület pályázatát 100.000,- Ft-tal, azaz százezer
forinttal támogatja a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) számú
önkormányzati rendelet 11. sz. tábla 5701 címszám alatt lévő előirányzat terhére.
A támogatási összeg felhasználható: a 2013. június 10-e és november 30-a között megvalósítandó
„Színház a fiatalokért” program alábbi dologi költségeire: díszlet, jelmez, kellék díja, alapanyag
költsége, szállítási költség, promóció.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság, Támogatásokat Vizsgáló
Irodája vizsgálatát és állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2013. december 31.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„11. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 11. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
450/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázatok elbírálása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Spinoza Színház Közhasznú Egyesület pályázatát 850.000,- Ft-tal, azaz
nyolcszázötvenezer forinttal támogatja a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.
(II.20.) számú önkormányzati rendelet 11. sz. tábla 5701 címszám alatt lévő előirányzat terhére.
A támogatási összeg felhasználható: a 2013. szeptember 7-e és szeptember 22-e között
megvalósítandó 11. Spinoza Zsidó Fesztivál programjaihoz kapcsolódó alábbi dologi
költségekre: szakmai közreműködés megbízási díja, művészek tiszteletdíja, reklám- és
propaganda költség, hangosítás, fénytechnika díja, díszlet, jelmez, kellék díja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság, Támogatásokat Vizsgáló
Irodája vizsgálatát és állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2013. december 31.

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„12. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 12. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
451/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázatok elbírálása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Astoria Színházi Egyesület RS9 Színháza pályázatát 200.000,- Ft-tal, azaz
kétszázezer forinttal támogatja a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) számú
önkormányzati rendelet 11. sz. tábla 5701 címszám alatt lévő előirányzat terhére.
A támogatási összeg felhasználható: a 2013. szeptember és december között megvalósítandó
művészetterápiás foglalkozás fejlesztéséhez kapcsolódó alábbi dologi költségekre: infrastruktúra
fejlesztésével kapcsolatos kiadások, technikus díja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság, Támogatásokat Vizsgáló
Irodája vizsgálatát és állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2013. december 31.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 31.

33. számú napirend:
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fenntartása, szerződéskötés a Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatósággal
Előterjesztő: Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Kérem a képviselőket, ne rongálják a közvagyont! 33. számú napirendi pont: jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás fenntartása, szerződéskötés a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatósággal. Rónaszékiné Keresztes Monika az előterjesztő. A Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és tárgyalásra és elfogadásra javasolta. Napirend
fölötti vitát megnyitom. Moldován képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Hát, emlékezetem szerint most 2013. június 26-a van, tehát majdnem hat

hónap eltelt teljesen és kedvenc alpolgármesterem végre előterjesztéssel jelentkezett. De nem,
tényleg nem is, szóval nem tudtam, hogy mit csináljak, tehát gondoltam, hogy meghívom a büfébe
ennek örömére, de sajnos nincs itt, tehát szokás szerint, tehát nem tudom ezt megtenni. De tényleg
én azért ezt nem tartom annyira humorosnak, hogy eltelt hat hónap, mire előterjesztéssel
jelentkezett, és a következő is az övé, tehát már kettő is lesz. Hozzátenném, hogy ez mind a kettő
kötelező. Tehát azért, mert változtak a dolgok, illetve a helyi egyenlőségi, esélyegyenlőségi
programot, ha nem adjuk be június 30-ig, akkor nagyon sok minden pályázati lehetőségtől
elesünk. Tehát egyrészt jól esik nekem ez, amit itt látok, de nem tudok feltenni kérdéseket, mert
nem tud rá válaszolni. Bár, ha feltennék kérdéseket, akkor se ő válaszolna, hanem megkérné
irodavezető asszonyt. Mindegy. Ennyit szerettem volna csak mondani.”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Ezt felvette valaki?”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását, de hát úgy látszik, Képviselő úrnak nem lehet a
kedvébe tenni. És a büfé sajnos már bezárt, úgy hogy... Jó. Módosító indítvány nem érkezett az
előterjesztéshez. Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot. Tímár képviselő úr hozzá akart
szólni?”
Tímár László képviselő
mikrofon nélküli hozzászólás, nem érthető
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Az a következő lesz.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Jó, az az a következő lesz. Következő lesz? Így van, a következő lesz. Így van. Tehát szavazásra
teszem fel a határozati javaslatot, itt egy határozati javaslat van, egyszerű szavazattöbbség
szükséges hozzá, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
452/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fenntartása, szerződéskötés a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy 2013. július 1. és 2013. december 31. közötti időszakban Ellátási Szerződés alapján
ellátja az állam által kötelezően ellátandó jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása
tárgyában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság valamint az Önkormányzat között
kötendő Ellátási Szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

34. számú napirend:
Helyi
Esélyegyenlőségi
Előterjesztő: Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester

Program

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 34. számú napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program Rónaszékiné Keresztes
Monika előterjesztésében. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Tímár képviselő úrnak
adom meg a szót.”
Tímár László képviselő
„Köszönöm a szót. A Képviselő asszony, illetve az Alpolgármester asszony vezényelte le ezt az
esélyegyenlőségi, tehát ezt a fórumot és nagyon hiányoltuk Moldován képviselő urat, hogy nem
volt ott, mert látta volna azt, hogy milyen adekvát módon és mennyire összefogottan vezényelte és
mennyi, tehát mennyi munka volt ebben. Köszönöm szépen. Önt viszont nagyon hiányoltuk.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. Gergely József képviselő úrnak adom meg a
szót.”
Gergely József képviselő
„Köszönöm szépen. Úgy látszik, hogy az Alpolgármester asszony akkor se jön testületi ülésre,
hogy ha előterjesztései vannak, úgy hogy most már 180 nap eltelt az évből. Valószínűleg
túlvállalta magát, mert ezt a két feladatot nem tudja együtt csinálni. De nem ez az érdekes, hanem
ugye az előző előterjesztésnél azt láttuk, hogy államosítottak egy feladatot, ezt a jelzőrendszer
ügyet az állam nem tudja vállalni, ezért kért tőlünk, hogy csináljuk tovább. Ezt a törvényalkotói
munkájában nyilván figyelembe veszi. A másik viszont az esélyegyenlőségi program, - itt egy
kérdésem van -, Alpolgármester asszony nincs itt, talán a bizottsági elnök úr tud rá válaszolni,
hogy ugye Erzsébetvárosba az esélyegyenlőségi irodát azt fölszámolták. Jelenleg az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ügyeket, azt milyen szervezeti rendben intézik? Köszönöm
szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. A napirendi pont vitáját lezárom, mivel hogy több

képviselő nem jelezte hozzászólását. Kérdezem a Szociális Iroda vezető.. Humániroda vezető
asszonyt, hogy az elhangzottakra kíván-e röviden reagálni?”
mikrofon nélküli hozzászólás, nem érthető
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen.”
Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
„Ez már működik, igen, ez már működik. Az Esélyek Házával kapcsolatban azt szeretném csak
mondani Képviselő úrnak, hogy nem felszámolásra kerültek, hanem az állami más formában látja
el ezt a típusú feladatot. Az esélyegyenlőségi program elkészítéséhez pedig csak tényleg annyit
fűznék hozzá, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ egyik kolléganője,
illetve az én irodámról az egyik kolléganőm vett benne részt, és nagyon-nagyon sokat és nagyon
keményen dolgoztak azért, hogy ez a program időre elkészüljön. Es reményeink szerint ez nem
csak azért készült el időre, hogy tudjunk a pályázatokon elindulni, hanem ennek a jövőre nézve is
vannak olyan pozitív hozadékai, amely a kerületben élő érintett célcsoportoknak hasznára
válhatnak. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Irodavezető asszonynak a tájékoztatást és Moldován úrnak az önzetlen
segítséget, technikai segítséget. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, szavazásra
teszem föl az 1. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
453/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Helyi Esélyegyenlőségi Program (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a mellékelt tartalommal elfogadja. Felkéri a
polgármestert, hogy a Programot a helyben szokásos módon tegye közzé, és soron kívül küldje
meg a Türr István Képző és Kutató Intézet számára.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„2. számú javaslat, elfogadásához egyszerű szavzattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 11 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
454/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Helyi Esélyegyenlőségi Program (11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Fórumba az Önkormányzat részéről Bartusné Benedek Barbara
képviselőt delegálja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

35. számú napirend:
Kapufigyelő
Előterjesztő: Wencz Miklós bizottsági elnök

pályázat

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 35. számú napirendi pont: kapufigyelő pályázat, előterjesztő Wencz Miklós
bizottsági elnök úr. Kérdezem az elnök urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Nem. Az
előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti
vitát megnyitom. Miután nincs hozzászóló, napirend vitáját lezárom. Módosító indítvány nem
érkezett az előterjesztéshez, így szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
455/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Kapufigyelő pályázat (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2012. évi II. kapufigyelő rendszer kiépítésére kiírt pályázaton az egyes pályázóknak
kifizethető támogatások összegét az alábbiak szerint jóváhagyja:
társasház
Bethlen Gábor utca 4.
Cserhát utca 4.
Erzsébet körút 35.
Erzsébet körút 51.
Hernád utca 50.
Károly körút 3/a.
Király utca 43-45.
Király utac 47.
Király utca 57.
Király utca 93.
Nefelejcs utca 50.
Rákóczi út 20.
összesen:

támogatás
97 309 Ft
107 750 Ft
250 000 Ft
112 247 Ft
94 253 Ft
219 500 Ft
147 655 Ft
182 538 Ft
206 212 Ft
94 869 Ft
128 547 Ft
184 214 Ft
1 825 092 Ft

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatások szerződés szerinti kifizetésére.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„2. számú határozati javaslat, szintén egyszerű többség szükséges az elfogadáshoz, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
456/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Kapufigyelő pályázat (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2013. évi kapufigyelő pályázat eredményét, az egyes pályázóknak kifizethető
támogatások összegét az alábbiak szerint határozza meg. Azon pályázó esetében (1., 3., 7., 8.
és 13. jegyzőkönyvi sorszám alatt), amely a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges
„de minimis” (csekély összegű) támogatásra vonatkozó nyilatkozatokat a támogatási
szerződés megkötéséig nem pótolja, a támogatási szerződés a társasházban tulajdonjoggal
rendelkező, nem nyilatkozó vállalkozások tulajdoni hányada arányának megfelelő összeggel
csökkentett támogatási összegben köthető meg.
Jegyzőkönyvi
sorszám.
1
2
3
5
7
8
9
12
13

Támogatás
összege

Pályázó
Vörösmarty utca
11/b.
Peterdy utca 14.
Hernád utca 54.
Erzsébet krt. 48.
Rózsa utca 40/a.
Erzsébet krt. 2527.
Dob utca 46/b.
Damjanich utca
14.
Dembinszky
utca 10.
összesen:

185 477 Ft
100 000 Ft
200 000 Ft
116 777 Ft
100 000 Ft
170 405 Ft
230 864 Ft
249 000 Ft
113 925 Ft
1 466 448 Ft

2. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013.
évi kapufigyelő pályázat keretében beérkezett, alábbi pályázatokat érvénytelenné nyilvánítja:
Jegyzőkönyvi
sorszám
4
6
10
11

Pályázó
Dob utca 53.
Lövölde tér
2/a.
Erzsébet krt.
58.
Dohány utca
37.

Érvénytelenség
oka
nem megfelelő
határozat
nem megfelelő
határozat
határozat hiánya
nem megfelelő
határozat

14

Izabella utca
6.

nem megfelelő
határozat

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

36. számú napirend:
Gázszolgáltatásból műszaki okok miatt kizárt társasházak gáz alap- és felszálló vezetékek
támogatása
visszatérítendő
támogatás
formájában
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 36. számú napirendire: Gázszolgáltatásból műszaki okok miatt kizárt társasházak
gáz alap- és felszálló vezetékek támogatása visszatérítendő támogatás formájában Benedek Zsolt
bizottsági elnök úr előterjesztésében. Kérdezem, hogy kíván-e...”
Benedek Zsolt bizottsági elnök Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
a hozzászólás nem érthető
Vattamány Zsolt polgármester
„Így van, megadom akkor az előterjesztőnek a szót kiegészítésre.”
Benedek Zsolt bizottsági elnök Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
„Köszönöm, talán furcsának tűnhet, hogy a gázszolgálatásból kizárt társasházak, illetve a
társasházi pályázat is a testület elé kerül. Egészen egyszerűen törvényi oka van annak, hogy be
kellett hoznunk, a testület jogosult erről dönteni, úgy hogy ezért került elénk. Kérném, hogy
támogassák a pályázatnak az eredményességét, köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló
híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. 5 határozati javaslatról kell
szavaznunk, mindet egyszerű többséggel tudjuk elfogadni. Így szavazásra teszem fel az 1. számú
javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)

457/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A gázszolgáltatásból műszaki okok miatt kizárt társasházak gáz alap- és felszálló
vezetékek felújításának támogatása, visszatérítendő támogatás formájában (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest VII. kerület, Nefelejcs utca 10. szám alatti gázszolgáltatásból kizárt társasház
gázvezeték-felújítási munkálatait visszatérítendő támogatás formájában az alábbiak szerint
kívánja támogatni:
– Gázvezeték felújítási munkák tervezett összege: 1 773 836,- Ft.
– A társasház gázvezeték felújítási munkáit 709 534,-Ft összeggel támogatja.
– A támogatás visszafizetésének futamideje 2, azaz kettő év.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„2. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
458/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A gázszolgáltatásból műszaki okok miatt kizárt társasházak gáz alap- és felszálló
vezetékek felújításának támogatása, visszatérítendő támogatás formájában (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest VII. kerület, Rózsa utca 43. szám alatti gázszolgáltatásból kizárt társasház
gázvezeték-felújítási munkálatait visszatérítendő kamatmentes támogatás formájában az alábbiak
szerint kívánja támogatni:
– Gázvezeték felújítási munkák tervezett összege: 1 920 532,- Ft.
– A társasház gázvezeték felújítási munkáit 768 213,-Ft összeggel támogatja.
– A támogatás visszafizetésének futamideje 2, azaz kettő év.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„3. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
459/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A gázszolgáltatásból műszaki okok miatt kizárt társasházak gáz alap- és felszálló
vezetékek felújításának támogatása, visszatérítendő támogatás formájában (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest VII. kerület, Dohány utca 68. szám alatti gázszolgáltatásból kizárt társasház
gázvezeték-felújítási munkálatait visszatérítendő kamatmentes támogatás formájában az alábbiak
szerint kívánja támogatni:
– Gázvezeték felújítási munkák tervezett összege: 3.819.799,- Ft.
– A társasház gázvezeték felújítási munkáit 1.000.000,-Ft összeggel támogatja.
– A támogatás visszafizetésének futamideje 3, azaz három év.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„4. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
460/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:

- A gázszolgáltatásból műszaki okok miatt kizárt társasházak gáz alap- és felszálló
vezetékek felújításának támogatása, visszatérítendő támogatás formájában (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest VII. kerület, Damjanich utca 16. szám alatti gázszolgáltatásból kizárt társasház
gázvezeték-felújítási munkálatait visszatérítendő kamatmentes támogatás formájában az alábbiak
szerint kívánja támogatni:
– Gázvezeték felújítási munkák tervezett összege: 2 694 796,- Ft.
– A társasház gázvezeték felújítási munkáit 1 000 000,-Ft összeggel támogatja.
– A támogatás visszafizetésének futamideje 3, azaz három év.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„5. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
461/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A gázszolgáltatásból műszaki okok miatt kizárt társasházak gáz alap- és felszálló
vezetékek felújításának támogatása, visszatérítendő támogatás formájában (12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest VII. kerület, Munkás utca 13. szám alatti gázszolgáltatásból kizárt társasház
gázvezeték-felújítási munkálatait visszatérítendő kamatmentes támogatás formájában az alábbiak
szerint kívánja támogatni:
–
Gázvezeték felújítási munkák tervezett összege: 2.120.506,- Ft.
–
A társasház gázvezeték felújítási munkáit 848.202,-Ft összeggel támogatja.
–
A támogatás visszafizetésének futamideje 2, azaz két év.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

37. számú napirend:
A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök
Vattamány Zsolt polgármester
„37. számú napirendi pontra térünk át: 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda felújítási pályázatok elbírálása Benedek Zsolt bizottsági elnök úr előterjesztésében. Kérdem az
előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Nem. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát
megnyitom. És a vitát hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett. És most jön, ami még nem volt. 112 db határozati javaslatról fogunk külön-külön
szavazni. Előre bocsájtom, hogy mindengyik határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, így ezt nem fogom mind a 112 esetbe külön-külön elmondani. Egyes javaslat,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
462/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
hogy a 2013. évi Társasházi pályázat Kémény, illetve Tetőjárda felújítási pályázati keret
maradványok összegéből az Általános felújítási pályázatra (a 2013. évi költségvetés 7305
Társasházi felújítási pályázatok (kölcsön) sorra)
– Kémény felújítási pályázati keretből 10.592.317.- Ft- ot
(a 2013. évi költségvetés 7305 Kémény felújítási pályázatok (kölcsön) sorról)
– Tetőjárda (kéményseprőjárda) felújítási pályázati keretből 4.021.230.- Ft-ot
(a 2013. évi költségvetés 7305 Tetőjárda (kéményseprőjárda) felújítási pályázatok
(kölcsön) sorról) átcsoportosítson.
Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításakor gondoskodjon a fentiek
átvezetéséről.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„2. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
463/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Akácfa utca 59. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Általános felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 2.) pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„3. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
464/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Damjanich utca 36. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Általános felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 5.) pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„4. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
465/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Dembinszky utca 47. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Általános felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 2.) pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Kérem, bocsánat, tehát elfogadva. 5. számú javaslat jön, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

(A 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 32.§ (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.)
466/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Dob utca 50. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Általános felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 6.) pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„6. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 6. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
467/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.

§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Dob utca 94-96. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Általános felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 2.) pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„7. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 7. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
468/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Erzsébet krt. 16. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Általános felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 7.) pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„8. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 8. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
469/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Erzsébet krt. 19. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Általános felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás II. fejezet 1.), V. fejezet 3.) b. pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„9. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 9. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
470/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Erzsébet krt. 19. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Általános felújítási pályázatát a

339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás II. fejezet 1.), V. fejezet 3.) b., V. fejezet 6. pontjának nem felelt
meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„10. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 10. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
471/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Hernád utca 29. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Általános felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 4.) i. pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„11. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 11. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
472/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Izabella utca 23. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Általános felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 3.) b. pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„12. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 12. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
473/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Izabella utca 6. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Általános felújítási pályázatát a

339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 7. pontjának nem felelt meg.

Kiírás

értelmében

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„13. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 13. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
474/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Klauzál tér 4. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Általános felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 2.) pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„14. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 14. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
475/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Nefelejcs utca 59. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Általános felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 3.) b. pontjának harmadik bekezdésének, ezért a kiírás V.
fejezet. 5.) pontjának sem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„15. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 15. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
476/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Péterfy Sándor utca 47. szám
alatti társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Általános felújítási
pályázatát a 339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében

érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 7.) pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„16. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 16. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
477/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Rákóczi út 60. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Általános felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 5.) i. pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„17. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 17. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
478/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Rózsa utca 45. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Általános felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 5). pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„18. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 18. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
479/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Szinva utca 6-8. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Általános felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.

A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 4.) i. pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„19. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 19. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
480/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Szövetség utca 29-31. szám
alatti társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Általános felújítási
pályázatát a 339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás II. fejezet 1., V. fejezet. 1. pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„20. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 20. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
481/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Wesselényi utca 55. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Általános felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 2.) pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„21. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 21. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
482/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Dob utca 87. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül kémény felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 2.) pontjának nem felelt meg.

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„22. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 22. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
483/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Dózsa György út 58. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Kémény felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 3.) e., f., V. fejezet 4.) f., i. pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„23. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 23. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)

484/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Madách Imre út 1 szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül kémény felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 2.) pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„24. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 24. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
485/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Munkás utca 4. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Kémény felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 1.), V. fejezet 4.) h., i. pontjának nem felelt meg.
Felelős:

Vattamány Zsolt polgármester

Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„25. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 25. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
486/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Tivadar utca 2. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Kémény felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 3.) d., e., f. pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„26. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 26. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)

487/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Vörösmarty utca 17. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Kémény felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás II. fejezet 2.) és 3.), V. fejezet 2.) a., V. fejezet 6.) pontjának nem
felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„27. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 27. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
488/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Dob utca 87. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Tetőjárda felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet 2.) pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„28. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 28. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
489/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása-

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Dózsa György út 58. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Tetőjárda felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet. 2.) a., V. fejezet 3.) e., f., V. fejezet 4.) i. pontjának nem
felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„29. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 29. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
490/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Erzsébet krt. 58. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Tetőjárda felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet. 6.). pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„30. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 30. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
491/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Rákóczi út 36. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Tetőjárda felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás II. fejezet. 3.), V. fejezet 3.) e., f. pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„A harmincasról szavaztunk? A 30-ról szavaztunk. 31. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 31. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
492/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Rejtő Jenő utca 10. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Tetőjárda felújítási pályázatát a
339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás II. fejezet 3.), V. fejezet. 1.), V. fejezet 4.) b., i. pontjának nem felelt
meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 32. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
493/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Rottenbiller utca 29/A. szám
alatti társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretén belül Tetőjárda felújítási
pályázatát a 339/2013. (IV.5.) számú PKB határozattal elfogadott Pályázati Kiírás értelmében
érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázat a Pályázati kiírás V. fejezet. 5.) pontjának nem felelt meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„33. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 33. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
494/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Akácfa utca 32. szám alatti társasház részére elektromos hálózat főelosztó I. ütem
felújítás elvégzése érdekében 808.440.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban
részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint

történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az
elvégzendő munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„34-es? 34. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 34. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
495/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Asbóth utca 22. szám alatti társasház részére Asbóth utca felé eső homlokzaton,
hiányos töredezett erkélyszegélyek felújítása elvégzése érdekében 356.920.- Ft kamatmentes
visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet
4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél
figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„35. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 35. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
496/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.

kerület Bajza utca 4. szám alatti társasház részére udvari homlokzat, eresz és tető felújítás
elvégzése érdekében 3.349.714.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A
támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A
Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő
munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„36. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 36. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
497/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Csányi utca 3. szám alatti társasház részére elektromos hálózat felújítása elvégzése
érdekében 1.805.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges
és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„37. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 37. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
498/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság

339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Dembinszky utca 29. szám alatti társasház részére II. ütem a társasház közös tulajdon
bal oldali kettő részből álló udvari tetősíkok felújítása elvégzése érdekében 1.633.242.- Ft
kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati
Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg
odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„38. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 38. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
499/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Dembinszky utca 6. szám alatti társasház részére 1. emeleti függőfolyosó megsüllyedt
felületének és az alatta lévő födém javítása elvégzése érdekében 470.802.- Ft kamatmentes
visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet
4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél
figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„39. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 39. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

500/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Dob utca 70. szám alatti társasház részére pincei nyomó körvezeték cseréje elvégzése
érdekében 698.500.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges
és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„40. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 40. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
501/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Dózsa György út 62. szám alatti társasház részére villamos vezeték felújítás elvégzése
érdekében 1.497.593.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges
és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„41. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 41. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
502/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Erzsébet krt. 17. szám alatti társasház részére tető jobboldali udvari és hátsó traktusok
felújítása elvégzése érdekében 1.948.650.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban
részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint
történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy
Szakaszolt tetőrész teljes költsége: 3.897.300.- Ft.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„42. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 42. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
503/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Erzsébet krt. 53. szám alatti társasház részére III-IV. emeleti életveszélyes függőfolyosó
felújítása elvégzése érdekében 3.277.971.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban
részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint
történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az
elvégzendő munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„43. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 43. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
504/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Hársfa utca 10/B. szám alatti társasház részére tető felújítása elvégzése érdekében
1.317.710.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges
és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap

Vattamány Zsolt polgármester
„44. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 44. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
505/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Hársfa utca 26. szám alatti társasház részére tető felújítás tetőjárda nélkül elvégzése
érdekében 800.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy tetőjárda felújítás nélküli teljes
költség: 1.600.000.- Ft.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„45. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 45. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)

506/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Hernád utca 43. szám alatti társasház részére kettő Hernád utcai erkély felújítása,
erkélyfelújítás IV., utolsó ütem F és E erkély elvégzése érdekében 835.163.- Ft kamatmentes
visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet
4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél
figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„46. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 46. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
507/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Hernád utca 7. szám alatti társasház részére udvari tetőszakasz javítás elvégzése
érdekében 985.272.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges

és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„47. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 47. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
508/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Huszár utca 5. szám alatti társasház részére II. emeleti függőfolyosó felújítása
elvégzése érdekében 1.089.899.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A
támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A
Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő
munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„48. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 48. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
509/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Károly krt 1. szám alatti társasház részére udvari pince födém megerősítése, szigetelése
és udvarburkolat javítása elvégzése érdekében 1.384.143.- Ft kamatmentes visszatérítendő
támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában
foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe
vette, hogy oldalkerítés nélküli teljes költség: 2.768.285.- Ft.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„49. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 49. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
510/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.

kerület Károly krt 5. szám alatti társasház részére pincei ejtővezeték felújítása elvégzése
érdekében 2.716.630.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy a csőbontás túlárazás, három
WC szerelési díjának, tartalék keret korrekciójának levonása utáni teljes költség: 5.433.260.- Ft.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„50. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 50.
számú határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
511/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Kazinczy utca 8. szám alatti társasház részére villamoshálózat felújítás elvégzése
érdekében 1.000.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges
és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„51. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 51.
számú határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

(A 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 32.§ (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.)
512/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Kertész utca 32. szám alatti társasház részére tető részleges felújítása elvégzése
érdekében 1.745.933.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges
és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„52. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 52.
számú határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
513/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Király utca 91. szám alatti társasház részére tető jobb oldali udvari szakaszának
felújítása (250nm) elvégzése érdekében 2.063.448.- Ft kamatmentes visszatérítendő
támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában
foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe
vette, hogy a szakaszolt tetőrészre eső teljes költség: 4.126.897.- Ft.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„53. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 53.
számú határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
514/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Klauzál utca 35. szám alatti társasház részére részleges tető- és födémfelújítás elvégzése
érdekében 1.483.194.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges
és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester

„54. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 54.
számú határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
515/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Madách Imre utca 9. szám alatti társasház részére lapos tető felújítása elvégzése
érdekében 1.789.910.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges
és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„55. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 55.
számú határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
516/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:

-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Marek József utca 30. szám alatti társasház részére udvari traktusban levő I-II. em.
függőfolyosó felújítása elvégzése érdekében 1.755.248.- Ft kamatmentes visszatérítendő
támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában
foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe
vette, hogy a társasházi Közgyűlés által elfogadott költségvetés: 3.510.496.- Ft.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„56. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 56.
számú határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
517/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Murányi utca 45. szám alatti társasház részére II. ütemben az udvari tetőszerezet
(utcaival párhuzamos tetősík) felújítása elvégzése érdekében 1.100.000.- Ft kamatmentes
visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet
4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél
figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges és indokolt.

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„57. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 57.
számú határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
518/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Nefelejcs utca 10. szám alatti társasház részére függőfolyosók felújítási munkái I-II.
elvégzése érdekében 771.419.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A
támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A
Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő
munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„58. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 58.
számú határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
519/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Nefelejcs utca 17. szám alatti társasház részére tetőszerkezet részleges javítása, bádogos
javítás elvégzése érdekében 1.067.302.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban
részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint
történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy a
tetőfelújításhoz nem tartozó munkák nélkül a teljes költség: 2.134.604.- Ft.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„59. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 59.
számú határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
520/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.

kerület Nefelejcs utca 22. szám alatti társasház részére tetőszakasz felújítási munkálatai
elvégzése érdekében 631.405.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A
támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A
Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő
munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„60. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 60. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
521/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Nefelejcs utca 23. szám alatti társasház részére tetőszerkezet javítás elvégzése érdekében
1.773.270.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges
és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„61. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 61. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

(A 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 32.§ (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.)
522/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Peterdy utca 5. szám alatti társasház részére Peterdy utcai tető utcai és udvari tetősíkok
felújítása elvégzése érdekében 2.342.169.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban
részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint
történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az
elvégzendő munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„62. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 62. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
523/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Rákóczi út 28. szám alatti társasház részére Pincei lefolyó alapvezeték cseréje elvégzése
érdekében 337.204.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges
és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„63. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 63. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
524/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Rákóczi út 28. szám alatti társasház részére attika csatorna és bádogfedés felújítása a
Rákóczi úti főbejárat felett elvégzése érdekében 288.615.- Ft kamatmentes visszatérítendő
támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában
foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe
vette, hogy az elvégzendő munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester

„64. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 64. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
525/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Rákóczi út 30. szám alatti társasház részére II. emeleti függőfolyosó felújítása
elvégzése érdekében 1.666.236.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A
támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A
Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő
munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„65. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 65. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
526/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:

-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Rejtő Jenő utca 6. szám alatti társasház részére félnyeregtető felújítása kéményátépítés
és tetőjárda nélkül elvégzése érdekében 1.245.968.- Ft kamatmentes visszatérítendő
támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában
foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe
vette, hogy kémény és tetőjárda nélküli teljes költség 2.491.937.- Ft.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„66. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 66. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
527/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház részére kapu külső- belső felületének
felújítási munálatai elvégzése érdekében 390.525.- Ft kamatmentes visszatérítendő
támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában
foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe
vette, hogy az elvégzendő munka szükséges és indokolt.

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„67. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 67. számú
határozatot 10 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
528/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(10 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Rottenbiller utca 5/a szám alatti társasház részére a Rottenbiller utca felöli tetőszakasz
felújítása elvégzése érdekében 2.981.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban
részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint
történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy a
szakaszolt részre eső teljes költség: 5.962.000.- Ft.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„68. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 68. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
529/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Rózsa utca 8. szám alatti társasház részére udvari belső homlokzat részleges felújítása
elvégzése érdekében 1.250.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A
támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A
Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő
munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„69. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 69. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
530/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Rumbach Sebestyén utca 3. szám alatti társasház részére a Dob utcai tetőszakasz
javítása elvégzése érdekében 1.499.133.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban

részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint
történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az
elvégzendő munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„70. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 70. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
531/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Rumbach Sebestyén utca 6. szám alatti társasház részére felszálló gázvezeték felújítása
lakóházban elvégzése érdekében 1.701.248.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban
részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint
történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az
elvégzendő munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„71. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 71. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
532/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Rumbach Sebestyén utca 9. szám alatti társasház részére függőfolyosó I-II. emeleti
felújítása elvégzése érdekében 964.438.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban
részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint
történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az
elvégzendő munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„72. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 72. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
533/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és

gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Szövetség utca 21. szám alatti társasház részére kapualji főelosztó felújítás elvégzése
érdekében 552.233.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges
és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„73. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 73. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
534/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Wesselényi utca 46. szám alatti társasház részére udvari tetőrész felújítása elvégzése
érdekében 1.000.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges
és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester

„74. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 74. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
535/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Wesselényi utca 63. szám alatti társasház részére részleges tetőfelújítás a Szövetség utca
felöli szakasz nélkül elvégzése érdekében 3.238.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő
támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában
foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe
vette, hogy a munka szakaszolható, a Szövetség utca felöli rész levonásra került, így teljes
költség 6.476.000.- Ft.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„75. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 75. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
536/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:

-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Akácfa utca 54. szám alatti társasház részére kéménymagasítás elvégzése érdekében
265.558.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése
a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a
támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy szakvélemény nélküli teljes költség:
531.116.- Ft.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„76. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 76. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
537/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Akácfa utca 27-29. szám alatti társasház részére kéménycsoportok átépítése elvégzése
érdekében 1.000.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges
és indokolt.

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„77. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 77. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
538/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház részére 13, 20, 21 sz. kéménycsoportok
használt járatainak magasítása elvégzése érdekében 1.000.000.- Ft kamatmentes
visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet
4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél
figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„78. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 78. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
539/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Dob utca 80. szám alatti társasház részére kémény felújítás elvégzése érdekében
1.000.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy a kéményseprőjárda nélküli
teljes költség 3.908.240.- Ft.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„79. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 79. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
540/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Dob utca 103. szám alatti társasház részére kéményfejek felújítása elvégzése érdekében
828.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése

a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a
támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges és
indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„80. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 80. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
541/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Erzsébet körút 58. szám alatti társasház részére kéményfelújítás elvégzése érdekében
313.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése
a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a
támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges és
indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„81. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 81. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
542/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Hernád utca 22. szám alatti társasház részére 4-5 és 9 számú, tetőn kívüli
kéménycsoportok MSZ 845 és vonatkozó hatályos műszaki előírásoknak megfelelő kialakítása
elvégzése érdekében 1.000.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A
támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A
Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő
munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„82. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 82. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
543/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és

gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület István utca 38. szám alatti társasház részére légörvényben lévő kéménycsoport
magasítása elvégzése érdekében 239.409.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban
részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint
történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az
elvégzendő munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„83. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 83. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
544/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Kertész utca 29. szám alatti társasház részére omlásveszélyes kéményfejek átépítése
elvégzése érdekében 789.159.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A
támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A
Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő
munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„84. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 84. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
545/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Klauzál tér 13. szám alatti társasház részére részleges kéményfelújítás elvégzése
érdekében 1.000.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges
és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„85. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 85. számú
határozatot 11 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.”
A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de
általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a
lentiek szerint alakul.)
546/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása-

(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Lövölde tér 2. szám alatti társasház részére omlásveszélyes kéményfejek átépítése
elvégzése érdekében 1.000.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A
támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A
Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő
munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„86. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 86. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
547/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Marek József utca 17. szám alatti társasház részére kéményfelújítás elvégzése
érdekében 243.950.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges
és indokolt.
Felelős:

Vattamány Zsolt polgármester

Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„87. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 87. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
548/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Nagy Diófa utca 18. szám alatti társasház részére kémény felújítás elvégzése érdekében
382.750.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése
a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a
támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges és
indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„88. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 88. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
549/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Rákóczi út 34. szám alatti társasház részére kéménycsoportok magasítása elvégzése
érdekében 1.000.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges
és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„89. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 89. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
550/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Rákóczi út 38. szám alatti társasház részére kémények felújítása hatósági kötelezés

alapján elvégzése érdekében 226.512.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban
részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint
történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy
Szakvélemény díja nem elszámolható, teljes költség így 453.023.- Ft.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„90. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 90. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
551/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Rottenbiller utca 29/A. szám alatti társasház részére kémény átépítési munkák
elvégzése érdekében 350.733.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A
támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A
Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy dugulás elhárítás
költsége nélküli teljes költség: 701.467.- Ft.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„91. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 91. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
552/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház részére 12. és 13. sz. állagromlott
kéménycsoportok tetőn kívüli szakaszának visszabontása és újraépítése, a 22. sz. AC szerelt
kémény magasítása elvégzése érdekében 1.000.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő
támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában
foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe
vette, hogy az elvégzendő munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„92. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 92. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
553/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Rumbach Sebestyén utca 10/A. szám alatti társasház részére kéményfejek átépítése
elvégzése érdekében 1.000.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A
támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A
Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy tűzfal nélküli teljes
költség: 3.288.339.- Ft.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„93. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 93. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
554/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Thököly út 5. szám alatti társasház részére a 2. és 8. sz. kéményjáratok átépítési munkái
elvégzése érdekében 856.615.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A
támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A
Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy kémény golyózása,
FŐKÉTÜSZ ügyintézés nélküli teljes költség: 1.713.230.- Ft.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester

„94. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 94. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
555/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Barcsay utca 14. szám alatti társasház részére tetőjárda felújítása elvégzése érdekében
106.670.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése
a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a
támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges és
indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„95. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 95. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
556/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:

-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Bethlen Gábor utca 19. szám alatti társasház részére tetőjárda felújítása elvégzése
érdekében 500.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges
és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„96. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 96. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
557/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Bethlen Gábor utca 4. szám alatti társasház részére 1 db feljáró-létra sérült, ill. 3 db
feljáró létra és 3 m tetőjárda felújítása hiányzik, 20 folyóméter tetőjárda felújítása nem
lépésálló elvégzése érdekében 500.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban
részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint
történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az
elvégzendő munka szükséges és indokolt.

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„97. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 97. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
558/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Dembinszky utca 43. szám alatti társasház részére tetőjárda felújítása elvégzése
érdekében 500.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges
és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„98. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 98. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
559/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Erzsébet krt. 15. szám alatti társasház részére tetőjárda felújítása elvégzése érdekében
500.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése
a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a
támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges és
indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„99. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 99. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
560/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Hernád utca 22. szám alatti társasház részére 4-5 és 9. számú kéménycsoportok

hiányzó, nem létező, egyedi kéményseprő járdáinak kialakítása elvégzése érdekében 500.000.Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati
Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg
odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„100. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 100.
számú határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
561/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület István utca 42. szám alatti társasház részére tetőjárda felújítása elvégzése érdekében
500.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése
a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a
támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges és
indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„101. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 101.
számú határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
562/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Kazinczy utca 5. szám alatti társasház részére tetőjárda felújítása elvégzése érdekében
500.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése
a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a
támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges és
indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„102. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 102.
számú határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
563/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és

gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Rákóczi út 20. szám alatti társasház részére tetőjárda felújítása elvégzése érdekében
500.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése
a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a
támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges és
indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„103. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 103.
számú határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
564/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Rottenbiller utca 35. szám alatti társasház részére 15 folyóméter tetőjárda felújítása és
1 db tetőkibúvó kiépítése elvégzése érdekében 332.931.- Ft kamatmentes visszatérítendő
támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában
foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe
vette, hogy az elvégzendő munka szükséges és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester

„104. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 104.
számú határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
565/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Sajó utca 10. szám alatti társasház részére tetőjárda felújítása elvégzése érdekében
500.000.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése
a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a
támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges és
indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„105. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 105.
számú határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)

566/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület Vörösmarty utca 19/A. szám alatti társasház részére tetőjárda felújítása elvégzése
érdekében 422.275.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás
visszafizetése a Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselőtestület a támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy az elvégzendő munka szükséges
és indokolt.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„106. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 106.
számú határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
567/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
339/2013.(IV.5) sz. határozatával kiírt 2013. évi Általános Felújítási Pályázat keretében a VII.
kerület István utca 16. szám alatti társasház részére tetőjárda javítása elvégzése érdekében
69.697.- Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásban részesíti. A támogatás visszafizetése a
Pályázati Kiírás IV. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint történik. A Képviselő-testület a
támogatási összeg odaítélésénél figyelembe vette, hogy a benyújtott munka több részből állt, a
tetőjárda felújítása javasolt.

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: szerződéskötéstől számított 395 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„107. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 107.
számú határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
568/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Akácfa utca 65. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázatra benyújtott utcai homlokzat felújítása munkáit
nem támogatja. A döntés meghozásánál figyelembe vette, hogy a rendelkezésre álló keret
kifogyott. Egyúttal a felújítás költségvetésében megadott ár 14.500e Ft/418 m2= 34.700 Ft/ m2-re
jön ki, ez szakmailag megkérdőjelezhető. Javasoljuk, hogy jövőre 3 árajánlat bemutatásával
pályázzon.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„108. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 108.
számú határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
569/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Bethlen Gábor utca 6. szám
alatti társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázatra benyújtott közös tulajdon főlépcsőház és
kapualj felújítása munkáit nem támogatja. A döntés meghozásánál figyelembe vette, hogy a
lépcsőház és a kapualj esztétikai munkáira a rendelkezésre álló keret kifogyott.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„109. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 109.
számú határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
570/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Damjanich utca 26/b szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázatra benyújtott Két lépcsőház festés mázolás
munkáit nem támogatja. A döntés meghozásánál figyelembe vette, hogy a lépcsőház esztétikai
munkáira a rendelkezésre álló keret kifogyott.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„110. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 110.
számú határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
571/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Marek József utca 16. szám
alatti társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázatra benyújtott Lépcsőházak felújítása (fő és
hátcsólépőház vakolatjavítási és festési munkálatai, ablak és ajtó mázolásai) munkáit nem
támogatja. A döntés meghozásánál figyelembe vette, hogy a lépcsőház esztétikai munkáira a
rendelkezésre álló keret kifogyott.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„111. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 111.
számú határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
572/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása-

(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Murányi utca 51. szám alatti
társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázatra benyújtott udvari burkolat megújítása
térkövezéssel munkáit nem támogatja. A döntés meghozásánál figyelembe vette, hogy az
esztétikai szempontból tervezett térkövezési munkálatokra a rendelkezésre álló keret kifogyott.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„És végül a 112. számú javaslat, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 112.
számú határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A 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 32.§ (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.)
573/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
-A 2013. évi társasházi - általános, kémény és tetőjárda - felújítási pályázatok elbírálása(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
„A társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes, és vissza nem térítendő általános-, és
gázvezeték-felújítási támogatásról” szóló – a 45/2006. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 4.
§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a VII. kerület Péterfy Sándor utca 37. szám
alatti társasház 2013. évi Általános Felújítási Pályázatra benyújtott kapualj felújítása munkáit
nem támogatja. A döntés meghozásánál figyelembe vette, hogy az esztétikai felújításra a
rendelkezésre álló keret kifogyott.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester

„Lezártuk ezt a nem mindennapi szavazási maratont. Nincs más hátra, mint megállapítsam, hogy
nyilvános ülésünk végére értünk, innen a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, ezért
felkérem vendégeiket, hogy hagyják el a termet.”
Zárt ülés keretében:
39.) Szociális ügyekben első fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök
40.) Közterület-használati ügyekben I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Wencz Miklós bizottsági elnök
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