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Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester, Puskás Attila Sándor
képviselő

Az ülést vezette:

Vattamány Zsolt polgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia

Vattamány Zsolt polgármester
„Jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm a megjelent képviselő hölgyeket, képviselő
urakat, a Hivatal dolgozóit, vendégeinket. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 5-ei rendkívüli ülését megnyitom, az aláírt jelenléti ív alapján
megállapítom, hogy jelen van 16 fő, az ülés határozatképes. Távollétét Puskás Attila Sándor
képviselő úr jelentette be. A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták
javaslatomat a mai ülés napirendjére, melyhez módosító indítvány nem érkezett, ezért
szavazásra teszem fel a napirendi javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. Dr. Kispál Tibor képviselő úr
jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a napirendi pontokat 16 igen 0 nem 0
tartózkodással elfogadta.

590/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Napirend elfogadásáról (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.)
2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

9.)

A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
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
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
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló
22/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete a helyi lakóközösségek és az önkormányzati
intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló
29/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete a lakóközösségeknek és az önkormányzati
intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról szóló 28/2013. (V.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének..../2013. (.....) önkormányzati rendelete Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 48/2012. (XII.17.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete a Budapest VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

10.) Háziorvosi telephelyhasználat engedélyezése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
11.) Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ - Alapító Okirat, SZMSZ
módosítása és a létszámcsökkentési pályázathoz kapcsolódó döntések
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
12.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával egy fő felnőtt értelmi
fogyatékos személy nappali ellátása tárgyában kötött szerződés megszüntetése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
13.) A „Kultúra utcája” Budapest, VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja
című, KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 azonosítószámú projekttel kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
14.) Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által
városrehabilitációs programokra kiírt pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
15.) Közszolgáltatási szerződés kötése a Bethlen Téri Színházzal
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
16.) Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara alapításának 10. évfordulója alkalmából
rendezendő ünnepség támogatása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
17.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT Kft.
között
a
zöldfelületek
fenntartásával
kapcsolatos
feladatok
ellátására
vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződés
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
18.) Az Erzsébetváros Kft. javadalmazási szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
19.) Az EVIKVÁR Kft., az ERVA Zrt., az EVIKLAK Kft. és az EVIKINT Kft.
javadalmazási szabályzata
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
20.) Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
21.) Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. I. félévi
szakmai beszámolójának és javadalmazási szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
22.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
23.) Javaslat az Erzsébetvárosi Egészség 7 lebonyolítására, civil szervezetek és a BudapestFasori Evangélikus Egyházközség támogatására
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
24.) Használati szerződés kötése a KLIK-kel (Madách Gimnázium)
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
25.) A Nefelejcs Óvoda vezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
26.) VII. kerület Peterdy u. 11., valamint VII. kerület Dohány utca 39. sz. alatti,
gázszolgáltatásból műszaki okokból kizárt társasházak pályázata
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök
27.) Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet engedélyezett álláshelyeinek számával
kapcsolatos 237/2013. (V. 30.) számú Képviselő-testületi határozat kiegészítése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

28.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési
tervének módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
29.) Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
30.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. I. félévi
költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Zárt ülés keretében:
31.) Közterület-használati ügyben I. fokon hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés
Előterjesztő: Wencz Miklós bizottsági elnök

1. számú napirend:
A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Első napirendi pont: a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének a
véleményezése. Előterjesztő jómagam vagyok. Az előterjesztést egyelőre nem kívánom szóban
kiegészíteni, azt majd jelzem, hogy ügyrendi indítványt fogok tenni, hogy kapitány úr majd
szót kapjon a vita végén. És arra szeretném buzdítani a képviselőket, hogy bármilyen
észrevételük, kérdésük van, azt a vita során tegyék fel és kapitány úr a vita végén majd erre
válaszol, még a szavazás előtt. Az előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, mely
tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést. A napirend fölötti vitát megnyitom.
Gergely József képviselő úrnak adom meg a szót.”
Gergely József képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr. Két kérdésem van. Az első az a - valószínűleg - a
dandártábornok úr fog erre tudni válaszolni, mint a kinevezőnek a megbízottja. Ugye egy
kerületi kapitányságnak rendszerint egy vezetője van. Most itt van előttünk az új
kapitányságvezető véleményezése. Mi van az elődjével? Erzsébetvárosba sok hír terjeng erről,
de talán most akkor hivatalos álláspontot is tudunk hallani. A második az a
rendőrkapitányság megbízott vezetőjéhez: hogy azt a szakmai önéletrajzából látom, hogy
belső kerületi tapasztalata van. Nem tudom, mennyire ismeri Erzsébetvárosnak a speciális
problémáit? Vannak ugye azonosak is, mint a többi kerületbe. Szóval a belső-erzsébetvárosi
buli negyednek a gondjai egyre nagyobb méreteket öltenek és sajnos eddig nem volt olyan
érdemi előrelépés, amit a rendőrség részéről láttunk volna. Remélem, hogy ebbe a lakók által
is észrevehetően tudnak majd tenni. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Stummer János képviselőé a szó.”
Stummer János képviselő
„Köszönöm szépen. Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy tegnapi nap folyamán azt
csiripelték a madarak, hogy az Almássy tér környékén egy igen komoly rendőri fellépés ment
végbe. Nagydarab rendőrök lepték el a teret és sikeresen elhajtották onnan azokat a
személyeket, akik komoly veszélyt jelentenek az állampolgárok, környék lakosainak relatív
biztonságérzetére. Az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatba, hogy a jövőben számíthatnak-e a
kerület, vagy a környék lakosai hasonlóan hatékony és erélyes rendőri fellépésre, mert a

lakossági visszajelzések alapján úgy látjuk, hogy erre lenne szüksége a kerületnek. Köszönöm
szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a képviselő urak hozzászólását. Úgy látom, hogy több képviselő nem
jelezte hozzászólását, ezért a napirend fölötti vitát lezárom, és akkor most tenném meg az
ügyrendi javaslatomat, amely arról szól, hogy adjunk szót kapitány úrnak. Tehát kérem, akkor
erről szavazzunk! Igen, tehát szavazzunk!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az
ügyrendi indítványt 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
591/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ügyrendi indítvány elfogadásáról (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja Vattamány Zsolt polgármester ügyrendi indítványát, mely szerint a napirend
vitájának lezárását követően Dr. Kiss Szabolcs rendőrkapitány szót kapjon.
Vattamány Zsolt polgármester
„Gergely képviselő úr.”
Gergely József képviselő
mikrofon nélküli hozzászólás, nem érthető
Vattamány Zsolt polgármester
„Jó, akkor ezt én ügyrendi javaslatnak venném. Gergely képviselő úrnak az ügyrendi
javaslata, valóban, hogy akkor dandártábornok úr is szót kapjon, mivel ő hozzá is hangzott el
kérdés. Akkor erről is szavazzunk! Kérem, akkor indítsuk szavazást.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az
ügyrendi indítványt 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
592/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ügyrendi indítvány elfogadásáról (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja Gergely József képviselő ügyrendi indítványát, mely szerint a napirend vitájának
lezárását követően Meichl Géza r. dandártábornok szót kapjon.
Vattamány Zsolt polgármester
„A Képviselő-testület elfogadta képviselő úrnak a javaslatát, így majd dandártábornok úrnak
is meg tudom adni a szót. Először kapitány úr. Nem feltétlenül fontos csak a kérdésre
válaszolni, egy személyes bemutatkozást is szívesen veszünk.”
Dr. Kiss Szabolcs r. őrnagy BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság
„Igen is. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Jegyző úr, képviselők! Amikor két szűk esztendeje az
I. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete előtt álltam, akkor azon gondolkodtam, mivel

tudnám kezdeni a bemutatkozásomat. Akkor azzal kezdtem, hogy gyakorlatilag haza jöttem,
mert négy évet éltem az I. kerületben. Most megint könnyű helyzetben vagyok, ugyanis négy
évet éltem a VII. kerületben is, tehát pontosan a Garay utcában, Garay utca 4. szám alatt.
Gyakorlatilag onnan költöztem vidékre. A kerületnek így a sajátosságait magánemberként is
ismerem. Rendészeti szempontból azt tudom mondani, hogy teljesítettem szolgálatot az V.
kerületben, illetve a VIII.-ban. Tehát nem csak a budai részeknek, hanem ennek a pesti
résznek is tisztában vagyok mind az elvárásaival, mind pedig a főbb rendészeti jellemzőivel,
mutatóival. Kitértek Szigeti úrra, a kis emlékeztetőmben őt második pontként tűntettem fel,
amint akinek én nagyon sok köszönettel tartozom, mert nagyon jó úton indult el mind a
kerületi kommunikációt illetően, mind a kerületi rendészeti tevékenységet illetően. Hosszú
évek óta ismerjük egymást, dolgoztunk együtt. Azt az ösvényt, amit ő elkezdett kitaposni, azt
én szélesíteni fogom és le fogom aszfaltozni, lehetőség szerint. De a válaszadás jogát
természetesen tábornok úrnak hagynám meg az Ön kérdésére. Készítettem magamnak
annyiban egy emlékeztetőt, hogy ne válljék partalanná az én bemutatkozásom. Annyiban
szerencsés, hogy augusztus elsejével nyertem el a megbízást, hogy volt egy hónapom arra,
hogy testközelből tájékozódjak a kerületben, mind személyes jelenléttel, mind pedig a
parancsnokaim által jelentettek alapján, illetőleg megismerjem az általam vezetett
szervezetnek a napi tevékenységét. Azt mondhatom, és azt kérem, higgyék el nekem, hogy a
munkatársaim üresjárata az minimális. Vettem a fáradtságot egy hónapra visszamenőleg
kikerestem a napi küldések számát, ami 35 és 45 küldés között mozog egy nap. Ezt rendszerint
négy plusz kettő járőr, tehát két fő térfigyelős végzi, és több órás ebédszünetek nincsenek,
lógás nincs, tehát ezzel a részében kérem, hogy fogadják el tőlem azt, hogy valóban igen
lelkes, bár viszonylag leterhelt állománnyal dolgozom, akik igen is kiveszik a részüket a
kerületnek az életéből és a kerületnek a munkájából. Ennek ellenére vannak olyan területek,
ahol előre kell lépnünk. Én azt vallom, hogy - ismerve nyilván a magyar jogrendszeret, illetve
azt a jogszabály általi körülbástyázottságot, amiben mi tevékenykedünk -, hogy az elkövetett
jogsértésre azonnal, vagy a lehető legrövidebb időn belül kell reagálni, különben semmi
értelme gyakorlatilag a hatósági fellépésnek. Magyarországon egy kör megszokta, hogy itt
gyakorlatilag büntetlenül mindent meg lehet tenni. Én ez ellen fel fogok lépni. Nagyon
komolyan előre kell lépnünk a kerékpárlopások terén, ami az utóbbi egy hónapban
szaporodott el gyakorlatilag szerte a kerületbe. Tehát nem tudnék olyan ponttérképet adni,
ahonnan ne loptak volna el biciklit. Azt azért tudniuk kell, hogy eredményes felderítésünk is
van ezen a téren, de ebbe mindenképpen előre kell lépnünk. Előre kell lépnünk közlekedésrendészeti területen. Hiányolom a biztonsági öv hasznlatának az elmulasztása miatti
bírságolást, hiányolom a pozitív szondákat. Ez azt jelenti, hogy minél több ittas vezetőt
szeretnék kiszűrni. Azt tudni kell, hogy az I. kerületben mi szűrtük ki a legtöbb ittas vezetőt
Budapesten, akik közül több volt a kerékpáros, mint az autós. Ezt én nem fogom engedni.
Tehát aki, gyakorlatilag mindenféle szabályt semmibe nézve, járdára föl, járdán le, zebrán,
piros lámpa -, ez ellen én fel fogok lépni. Úgy hogy előbb-utóbb el fog menni a híre annak,
hogy eddig és ne tovább! A betöréses lopások terén szintén úgy látom, hogy a tavalyi évhez
hasonlóan, illetve a tavalyi év adataihoz képest sajnos emelkedés van, amiben szintén nagyon
komolyan előre kell lépnünk, és ez egyértelműen az én felelősségem, hogy a felderítést
megfelelő színvonalon produkálva, ugye minél több elkövetőt fogjak el. Magam is észleltem a
Budán ismeretlen közterületi prostitució előre törését, jelenlétét, vagy nem tudom, hogyan
fejezzem ki magam. Igazából én szeretek a problémákról nyiltan beszélni, és ígérhetem azt,
hogy itt nagyon rövid időn belük nagyon látványosan előre fogunk lépni. Ebben nyilván
nekem a bíróságokkal, illetve a BRFK illetékes képviseleti szerveivel is kell egyeztetnem és
gyorsított eljárásban szeretném azokat a prostituáltakat bíróság elé állítani, akik például a
Rákóczi úton gyakorlatilag éjszakánként az árkádok alatt az Astoriáig megjelennek. Közvetlen
embernek tartom magam, mind a belső kommunikációban, tehát a kollegáimmal való

kommunikációban, mind pedig a lakosság, illetve a társszervekkel való kommunikációban. Én
hiszek abban, hogy a naprakész együttműködéssel sokkal több mindent meg tudunk oldani,
mint a gyakorlatilag az olyan takarozó levelezgetéssel, hogy mit miért nem tudunk megoldani.
Több éjszakai szolgálatba elkísértem kollegáimat, többször az önkormányzat hatósági, illetve
hát ügyfélszolgálati irodájának a munkatársaival több ellenőrzésben vettem részt. Ez is azt
mutatja, hogy közvetlen kapcsolatra törekszem mindenkivel. Azt azért tudniuk kell, hogy az a
körülbástyázottság, ami a mi munkánkat jellemzi, az meg is köti a kezünket sokszor. E miatt
adott esetben az az elvárás, ami a lakosok részéről érkezik, és ami az igazságérzetüket bántja,
sérti, felpiszkálja, az nem feltétlenül vág egybe az én cselekvési lehetőségeimmel. Azt vallom,
hogy egy felhatalmazás nélküli rendőri fellépés, intézkedés, az gyakorlatilag közvetlen
önkényhez vezet. Én ezt nem fogom engedni, és garantálni fogom azt, hogy a kollegáim
intézkedései szakszerűek és törvényesek lesznek. Ennek ellenére meg fogom találni azokat a
közös csatornákat ugye ezekben a kérdésekben, amikor valóban meg van kötve a kezem, hogy
mely civil szervezet tud segíteni, vagy adott esetben mely társhatóság, az, akinek segítenie
kell. Pont kapóra jön, jókor jön a térfigyelő rendszer esetleges korszerűsítésének kérdése. A
teljes térfigyelő szolgálatot újra fogom szervezni októbertől. Erről majd írásban természetesen
Polgármester urat tájékoztatom a szakmai részéről, illetve a szolgálatszervezési részéről, hogy
mit várok el, és hogyan tervezem szavatolni az önkormányzati támogatásból azt, hogy
Erzsébetváros lakói még nagyobb biztonságban érezhessék magukat. Én nagyon köszönöm
azt, hogy fővárosi szinten is mondhatom, hogy igen komoly mértékben támogatják, támogatták
a VII. kerületi Rendőrkapitányság munkáját. Kérem Polgármester urat, és kérem önöket, hogy
ezt a lehetőség szerint a továbbiakban is tegyék meg! Én most azt ígérhetem, hogy a labda
most a VII. Kerületi Rendőrkapitányságnál pattog. Én kérni nem szoktam, én most meg fogom
mutatni magunkat, és a közeljövőben valamennyi képviselőt, alpolgármester urat, jegyző urat,
illetve az önkormányzat valamennyi hatósági osztályának, irodájának vezetőjét személyesen
fel fogom keresni, hogy tájékozódjak az elvárásokról, problémákról, és akkor azt a közvetlen
kontaktust, amit mondtam akkor azt kiépítenénk. Arról biztosíthatom önöket, hogy
munkatársaim és én mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a VII. kerületi lakosok
minél nagyobb biztonságban érezhessék magukat. Képviselő úr kérdésére visszatérve azt
tudom mondani, hogy tegnapi napon vettem részt egy egyeztetésen, éppen, ahol a közterületfelügyelet, az egyik nagy szórakozóhelynek a tulajdonosa, illetve önkormányzati tisztviselők
vettek részt. Én úgy látom, hogy el fogunk tudni indulni egy közös úton. Azt már
mindenképpen jó jelnek látom, hogy maguk a vendéglátók gyakorlatilag szövetségbe
tömörültek. Van egy képviselőjük, aki együttműködőnek mutatkozik. Az egyik képviselővel
éppen jövő héten hétfőn fogok találkozni, és remélem, hogy ő zászlóshajóként fogja tudni
húzni maga után azokat az amatőröket, akik adott esetben gyors pénzkereseti lehetőségre
törekednek, és ezeket mi nagyon gyorsan én úgy gondolom, hogy közösen föl kell, hogy
számoljuk. Gondolkodni kell azon, ennek nyilván a jogszabályi hátterét vizsgálom, hogyan
lehet egységes rendszabályt, egységes beléptetési rendet, egységes házirendet, egységes
gyakorlatilag ugye technikai eszközzel való hangkorlátozást előírni a szórakozóhelyek
számára. Hogyan tudjuk letiltani az üvegpoharat, hogyan tudjuk letiltani azt, hogy alkoholt
kivigyenek a közterületre. Ehhez mind-mind a belső rendészetnek az együttműködése
szükséges. Tudomásom szerint a nagy szórakozóhelyeknek a biztonsági őrzését egyetlen cég
látja el. Tehát úgy gondolom, hogy ezen a téren sem lesz probléma. Ő velük én személyesen
még nem egyeztettem, de ezen a vonalon mindenképpen el fogok indulni, és szeretném, ha
ebben előre lépés lenne. Azt a kiegészítő rendőri jelenlétet, amit egyébként az Önkormányzat
is finanszíroz - itt plusz négy főről beszélünk a turisztikai szezonba - tehát gyakorlatilag
májustól szeptemberig, ez a négy fő gyakorlatilag a Kazinczy utcában, illetve annak közvetlen
közelében gyalogos szolgálatot látott el eddig is. Az általuk végrehajtott intézkedésekről, amit
a második negyedévben végrehajtottak pontosan a holnapi napon fogok küldeni egy

tájékoztatót a Városgazdálkodási Irodának, ami ő náluk megtekinthető lesz. Hogy mit
intézkedtek, hány fővel szemben. Úgyhogy ez a vonal az intéznivalóim között a check
listámban elég magasan szerepel. Köszönöm önöknek, hogy meghallgattak és még egyszer
köszönöm a támogatásukat.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Én meg köszönöm szépen a mélyreható beszámolót, és akkor megadom dandártábornok
úrnak a szót.”
Meichl Géza r. dandártábornok BRFK
Szigeti János az V. kerületben osztályvezető, családi okok miatt kérte az áthelyezését.
Kapitányként nehéz az időbeosztás, ezt eltérő módon tolerálják a családjaik. Tehát az innen
való távozásának semmilyen más szervezeti, vagy szervezeten kívüli oka nincsen.
Változatlanul megbecsült tagja a Budapesti Rendőrfőkapitányságnak. Köszöni szépen.
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen dandártábornok úrnak a válaszát. Az előterjesztéshez módosító indítvány
nem érkezett. Még a szavazás előtt azért azt gondolom, hogy fontos, hogy a Képviselő-testület
nevében azt gondolom, hogy köszönetet mondjunk Szigeti János kapitány úrnak, aki az elmúlt
időszakban azt gondolom, hogy nagy megelégedésünkre dolgozott. Kérem, hogy Önök is
tolmácsolják a köszönetünket. És akkor szavazhatunk a határozati javaslatról, melynek
elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
593/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért
dr. Kiss Szabolcs r. őrnagy BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő
kinevezésével.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

2. 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
„Következik a 2. számú napirendi pont. Köszönöm vendégeinknek! Viszontlátásra! Tehát
következik a 2. számú napirendi pont: Önkormányzatunk Képviselő-testületének rendelete
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
rendeletünk módosításáról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom
kiegészíteni. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. Tárgyalásra és elfogadásra is

javasolja mind a három. A napirend fölötti vitát megnyitom. Dr. Kispál Tibor képviselő úrnak
adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztéshez beadtam egy
módosító indítványt a májusi testületi ülésen a kerületben dolgozó, de nem az Önkormányzat
alatt működő négy darab iskoláról volt akkor szó. Az akkori testületi ülésen Polgármester úr
megígérte, hogy így ősszel visszatérünk erre a négy iskolára. Akkor nem tudta a testület
elfogadni a módosító indítványomat. A testületi ülés előtt egyeztettem Polgármester úrral,
elfogadom az érvét és kérem azt, hogy akkor a következő testületi ülésre a kérésének
megfelelően újra visszahozzam, és akkor viszont támogassák a tisztelt képviselő hölgyek, urak
ezt az előterjesztést, és egyben az iskolákat is! Köszönöm szépen, és akkor ezzel visszavonnám
a módosító indítványt.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen képviselő úr. Gergely József képviselő úrnak adom meg a szót.”
Gergely József képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr. Jegyző úrhoz lenne egy formai kérdésem. Bizottsági
ülésen a meghívót lehet-e szóbeli javaslat alapján kiegészíteni, tehát új pontot fölvenni, és
egyebek napirendi pont alatt lehet-e döntéseket hozni? Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Jó. Köszönöm szépen. Stummer János képviselő úrnak adom meg a szót.”
Stummer János képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Azt szeretném kérdezni, hogy itt az egyik módosító indítványban
található egy ilyen javaslat, hogy az 5707 Erzsébetváros turizmussal kapcsolatos feladatok
címen egyéb turisztikai feladatok, dologi kiadások előirányzatot kicsit több mint három és fél
millió forinttal csökkentik és szeretnének egy ilyen erzsébetvárosi KRESZ kiadványt ebből
elkészíteni. Ezt hadd kérdezzem már meg, hogy ez hány példányban fog ez megjelenni, vagy
mit fog ez csinálni ez a kiadvány, hogy ez 3,5 millió forintba került. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Benedek Zsolt képviselő úrnak adom meg a szót.”
Benedek Zsolt bizottsági elnök Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
„Bocsánat, gondolom, a bizottsági ülésre céloz a Gergely képviselő úr, 11 órásra. Nem
vettünk föl új napirendet, az egyebek alatt véleményeztük a testületi anyagnak az anyagait.
Azért, mert technikai probléma folytán nem tudott kimenni a meghívóval. Ez egy napirendi
pont, nem akartunk utólag hozzá nyúlni a meghívóhoz. A bizottságnak az ügyrendje - ha jól
tudom, és végig olvastuk -, nem tiltja ezt. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen, akkor én erre már nem is válaszolnék, hiszen képviselő úr megválaszolta.
Stummer képviselő úr kérdezte a KRESZ kiadványt. Pont itt volt az előbb rendőrkapitány úr.
Velük is egyeztetve készítünk egy komolyabb brossúrát. Minden kerületi iskoláshoz el fogjuk
juttatni. A rendőrség szakmailag ebbe segített. Szerettük volna azt, hogy minden iskoláshoz
eljusson. Sajnos sok baleset történt az elmúlt időszakban. Azt szeretnénk, hogy ezzel is
segítsünk és visszaszoruljon a baleseteknek a száma. A figyelmet ráirányítjuk erre a

problémára. A forrás pedig ugye, ha jól tudom, onnan jön az idegenforgalmi adóbevétel
környékéről, tehát ezeknek a pénzeknek egy részét viszont ilyen célokra is kell rákölteni. De,
mondom ez egy komolyabb kiadvány és minden iskoláshoz el fog jutni, nem csak azokhoz, akik
az Önkormányzat által fenntartott és tulajdonolt intézményben tanulnak, hanem minden
iskoláshoz. Több kérdés nem fogalmazódott meg. Akkor tehát Kispál képviselő úr a módosító
indítványát visszavonta. Igen, a módosító indítványok száma így egyre módosult. Azt én
nyújtottam be, mint előterjesztő, amit természetesen befogadok, szavazni viszont kell róla.
Kérem, szavazzunk a befogadott módosító indítványról, elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
módosító indítványt 12 igen 1 nem 3 tartózkodással elfogadta.
594/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (12 igen, 1 nem, 3 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:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztés összeállítását követően módosító indítvány benyújtása vált szükségessé az
Erzsébet terv módosításainak, önkormányzati rendezvények lebonyolításának, valamint
további képviselő-testületi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítások érdekében.
A
1. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a turisztikával kapcsolatos feladatok
működési céltartalék előirányzatot 6.066 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg
az „5703 Üdülők üzemeltetése” címen a technikai feladatok (gondnokok, takarítás)
ellátásának előirányzatát az alábbiak szerint megemelni:
a) Személyi juttatásokat
4.880 ezer Ft-tal,
b) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adót (EHO)
1.186ezerFttal.
2. Az „5106 Informatikai kiadások” címen az egyéb kommunikációs szolgáltatások dologi
kiadások előirányzatot 4.500 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen
a címen az egyéb készletbeszerzés dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
3. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a turisztikával kapcsolatos feladatok
működési céltartalék előirányzatot 6.395 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg
az „5503 Feladatra el nem számolt kiadások” címen a dologi kiadások előirányzatát azonos
összeggel megemelni.
4. Az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen az egyéb turisztikai
feladatok dologi kiadások előirányzatot 3.670 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg ugyanezen a címen az „Erzsébetvárosi KRESZ” kiadvány dologi kiadások
előirányzatot azonos összeggel megemelni.
5. Az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen az egyéb turisztikai
feladatok dologi kiadások előirányzatot 600 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel

egyidejűleg ugyanezen a címen az Önkormányzati rendezvények (Erzsébetvárosi Napok,
Testvérvárosi kapcsolatok, Erzsébetvárosi nemzeti és helyi ünnepek, Kultúra7, Egészség7,
Sport7, Művész7, Kulináris7, Zene7, Testvérvárosi7, Színház, Diák7, Tánc7, Ünnepi7,
Tudományos7, Kézműves7, Zöld7) külföldi kiküldetés dologi kiadások előirányzatot 500 ezer
Ft-tal, a reprezentáció dologi kiadások előirányzatot 100 ezer Ft-tal megemelni.
6. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a turisztikával kapcsolatos feladatok
működési céltartalék előirányzatot 3.070 ezer Ft-tal, az „5702 Sport feladatok” címen a
szállítási költség dologi kiadások előirányzatot 1.500 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb
pénzeszközátadások (működési célra)” címen az alábbi működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre előirányzatokat megemelni:
a) ELTE PPK támogatását (Jubileumi rendezvény támogatása)
1.500 ezer Ft-tal,
b) Gróf Brunszvik Teréz Óvodavédő Egylet támogatását
(2013. évi Teréz napok lebonyolítása)
270 ezer Ft-tal,
c) Küldetés Egyesület támogatását (2013. évi Egészségnap Kerületi
Fiatalok és Hátrányos helyzetűek részére rendezvény lebonyolítása)
300 ezer Ft-tal,
valamint ugyanezen a címen az alábbi felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre előirányzatot megemelni:
a) Izraeli Kulturális Intézet felhalmozási célú támogatását
(interaktív Herzl-terem kialakítása)
1.000 ezer Ft-tal,
b) Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség támogatását
(Damjanich utca 28/b. szám alatt kialakítandó
cserkészotthon létrehozása)
1.500 ezer Ft-tal.
7. Az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen az Önkormányzati
rendezvények (Erzsébetvárosi Napok, Testvérvárosi kapcsolatok, Erzsébetvárosi nemzeti és
helyi ünnepek, Kultúra7, Egészség7, Sport7, Művész7, Kulináris7, Zene7, Testvérvárosi7,
Színház, Diák7, Tánc7, Ünnepi7, Tudományos7, Kézműves7, Zöld7) dologi kiadások
előirányzatot 5.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a
Városligeti Sportcentrumban megvalósuló Egészség7 programok lebonyolítása dologi
kiadások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
8. Az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen a közművelődési
megállapodásban rögzített feladatellátás működési célú pénzeszközátadások államháztartáson
kívülre kiadási előirányzatot 3.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg az
„5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen a Bethlen Téri Színház
támogatása működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre előirányzatot azonos
összeggel megemelni.
9. Az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen az egyéb turisztikai
feladatok dologi kiadások előirányzatot 450 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg „6106 Támogatásértékű kiadások” címen a működési célú támogatásértékű
kiadások előirányzatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – Erzsébetvárosi
Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola Magyar Napok rendezvényen
való részvételhez, bulgáriai utazás költségei azonos összeggel megemelni.
10. A „8203 Önkormányzat intézményi működési bevételei” címen a Klauzál téri
Vásárcsarnok bérleti díj egyéb saját működési bevételek előirányzatot 114.662 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg a „6404 Önkormányzati beruházások” címen a Klauzál téri Vásárcsarnok
beruházási kiadások előirányzatot azonos összeggel javasolom megemelni.
11. A „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címen a felújítási kiadások előirányzatot az
Erzsébet terv évek közötti ütemezésének módosulásával azonosan 345.080 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni az alábbiak szerint:
a) Dózsa György út 46. szám alatti nyugdíjas klub

energetikai korszerűsítése
20.000 ezer Ft-tal,
b) Peterdy utca 16. szám alatti nyugdíjas klub
energetikai korszerűsítése
15.000 ezer Ft-tal,
c) Klauzál tér felújítása (hallgatói pályázat, terveztetés, kivitelezés) 10.000 ezer Ft-tal,
d) Klauzál utca felújítása (Dob utca - Wesselényi utca közötti szakasz)
13.000ezerFttal,
e) Bethlen Gábor utca növényesítése, a Baross térhez kapcsolódó
utolsó szakasz
8.000 ezer Ft-tal,
f) Nyár utca felújítása
7.048 ezer Ft-tal,
g) Dob utca 37. szám alatt Közpark létesítése
5.000 ezer Ft-tal,
h) Nefelejcs utca felújítása, növényesítése
47.032 ezer Ft-tal,
i) Kertész utca felújítása, növényesítése,
részben sétáló utcává alakítás
37.000 ezer Ft-tal,
j) Dohány utca 22-24. szám alatti ingatlan felújítása
46.000 ezer Ft-tal,
k) Madách tér felújítása
109.000 ezer Ft-tal,
l) Dob utca 4. szám alatti épület Károly körút felé néző tűzfal
emlékműként való kialakítása, esetleges növényesítése (pályázat)
28.000ezerFttal,
ugyanezen a címen a beruházási kiadások előirányzatot 255.000 ezer Ft-tal az alábbiak
szerint csökkenteni:
a) Százház utca 1-27. szám alatt park létesítése
100.000 ezer Ft-tal,
b) Király utca 11. szám alatti szövőgyár kerületi
művelődési központtá alakítása
120.000 ezer Ft-tal,
c) Lövölde tér 7. szám alatti helyiség kialakítása sportteremmé
35.000 ezer Ft-tal,
a „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb pénzeszközátadások
(működési célra)” címen a Bethlen téri Zsinagóga fűtési rendszer felújításának támogatása
felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatot 635 ezer Ft-tal
csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címen a felújítási
kiadások előirányzatot 120.746 ezer Ft-tal az alábbiak szerint javasolom megemelni:
a) Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium felújítása
(fűtési rendszer korszerűsítése, ablakcsere,
udvari épületbontás, sportpálya kialakítása)
90.373 ezer Ft-tal,
b) Klauzál téri csarnok felújítása
20.000 ezer Ft-tal,
c) Almássy tér és a teret övező utcák felújítása (hallgatói pályázat,
terveztetés, kivitelezés)
10.373 ezer Ft-tal,
ugyanezen a címen az Almássy tér játszótéri eszközök beszerzése beruházási kiadások
előirányzatot 24.900 ezer Ft-tal, valamint a „9113 Esély a szülőknek, lehetőség a
gyermekeknek (KMOP-4.5.2)” címen a Városligeti fasor 39-41. szám alatti bölcsőde
bővítése beruházási kiadások előirányzatot 27.009 ezer Ft-tal, a „7401 Központilag kezelt
beruházási célú tartalék (kötvényből)” címen a központilag kezelt beruházási célú tartalék
felhalmozási céltartalék előirányzatot 428.060 ezer Ft-tal javasolom megemelni.
12. Az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címen a Hernád
utca 23. szám alatti épületben irattár kialakítása beruházási kiadások előirányzat 60.000 ezer
Ft esetében javasolom a címet cserélni a Rózsa utca 8. szám alatti épületre.
13. A „7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok” címen gázvezeték
felújítási kölcsön felhalmozási célú céltartalék előirányzatot 6.852 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6501 Társasházak felújításához támogatás és kölcsön
nyújtása” címen a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre előirányzatát azonos összeggel megemelni az alábbiak szerint:
Társasházak felújítási kölcsöne

(2012. évről 2013. évre áthúzódó kötelezettség)
a) Kazinczy utca 35. szám alatti társasház támogatása
1.606 ezer Ft-tal,
Tetőjárda felújításhoz kölcsön
b) Csányi utca 7. szám alatti társasház támogatása
500 ezer Ft-tal,
c) Izabella utca 12. szám alatti társasház támogatása
500 ezer Ft-tal,
d) Kazinczy utca 7. szám alatti társasház támogatása
429 ezer Ft-tal,
e) Rózsa utca 19. szám alatti társasház támogatása
387 ezer Ft-tal,
Kéményfelújításhoz kölcsön
(2012. évről 2013. évre áthúzódó kötelezettség)
f) Rottenbiller utca 27. szám alatti társasház támogatása
1.000 ezer Ft-tal,
g) Szövetség utca 21. szám alatti társasház támogatása
687 ezer Ft-tal,
h) Thököly út 10. szám alatti társasház támogatása
800 ezer Ft-tal,
i) Wesselényi utca 31. szám alatti társasház támogatása
943 ezer Ft-tal.
14. Az „5305 Kötelező taneszköz beszerzése” címen a Hátrányos helyzetű gyermekek
sporttevékenységek támogatása működési célú támogatásértékű kiadásokat 500 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyan ezen a címen a Hátrányos helyzetű
gyermekek erdei iskolai programjának támogatását azonos összeggel megemelni.
15. A Képviselő-testület 739/2012. (XII. 10.) számú, a Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ létszámcsökkentésre vonatkozó határozatának végrehajtása érdekében a
„6201 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása” címen a Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ működési támogatási előirányzatát 14.768 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a
költségvetési szervek szervezeti intézkedésével összefüggő tartalék előirányzatot azonos
összeggel megemelni.
16. Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ” címen a központi,
irányító szervi működési célú támogatás bevételi előirányzatot 14.768 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg az alábbi kiadási előirányzatokat javasolom csökkenteni:
a) Személyi juttatásokat
11.628 ezer Ft-tal,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adót
3.140 ezer Ft-tal,
c) Létszám előirányzatot
17,25 fővel.
17. A „6301 Intézményi felújítások” címen
 a Kópévár Óvoda Murányi utca 27. szám alatti épület pincéjének felújítása
előirányzatát 9.000 ezer Ft-tal, energetikai korszerűsítése (6901) előirányzatát
4.000 ezer Ft-tal,
 a Bóbita Óvoda energetikai korszerűsítése (6901) előirányzatát 12.100 ezer Ft-tal,
 a Magonc Óvoda energetikai korszerűsítése (6901) előirányzatát 13.900 ezer Fttal,
 a Dob Óvoda kémény javítása előirányzatát 1.143 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg
 a „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen Óvodák felújítási és
beruházási tartaléka előirányzatot 40.143 ezer Ft-tal megemelni.
A „6401 Intézményi beruházások” címen
 a Bóbita Óvoda 1 db számítógép, monitor beszerzésének előirányzatát 200 ezer Fttal,
 a Dob Óvoda Nyílászárók cseréje előirányzatát 10.000 ezer Ft-tal, 1 db számítógép
beszerzésének előirányzatát 160 ezer Ft-tal javaslom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg
 a „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen Óvodák felújítási és

beruházási tartaléka előirányzatot 10.360 ezer Ft-tal megemelni.
A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen Óvodák felújítási és beruházási
tartaléka előirányzatot 31.230 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a
„6301 Intézményi felújítások” címen
 a Kópévár Óvoda Murányi utca 27. szám alatti épület ablak csere előirányzatát 400
ezer Ft-tal, az István utca 37. szám alatti épület tetőszigetelésének felújítása
előirányzatát 2.500 ezer Ft-tal, 3 db gyermekmosdó felújítása előirányzatát 5.000
ezer Ft-tal,
 a Brunszvik Teréz Óvoda tornaterem balesetveszélyes burkolatának cseréje
előirányzatát 2.230 ezer Ft-tal,
a
 Bóbita Óvoda 4 csoportszoba és a tornaszoba parkettájának felújítása, vagy
cseréje előirányzatát 1.000 ezer Ft-tal, gyermeköltöző járólapjainak cseréje
előirányzatát 600 ezer Ft-tal, udvari gumitégla felújítása előirányzatot 400 ezer
Ft-tal,
 a Magonc Óvoda 5 db gyermekmosdó teljes felújítása előirányzatát 6.000 ezer Fttal, étellift részleges felújítása előirányzatát 2.500 ezer Ft-tal, tetőfelújítás
előirányzatát 2.500 ezer Ft-tal,
 a Dob Óvoda udvari vizesblokk felújítása előirányzatát 2.600 ezer Ft-tal, közlekedő
felújítása előirányzatát 2.000 ezer Ft-tal,
a
 Csicsergő Óvoda fűtési és szellőzési rendszer felülvizsgálata és felújítása
előirányzatát 1.500 ezer Ft-tal, épület utcai homlokzat felújítása előirányzatát
2.000 ezer Ft-tal megemelni.
A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen Óvodák felújítási és beruházási
tartaléka előirányzatot 13.062 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a
„6401 Intézményi beruházások” címen
 a Kópévár Óvoda udvari játékok vásárlása előirányzatát 3.000 ezer Ft-tal,
 a Brunszvik Teréz Óvoda tálaló konyhai berendezések beszerzése (HACCP-nek
megfelelően) előirányzatát 1.762 ezer Ft-tal,
a
 Bóbita Óvoda egy csoport öltöző szekrényének cseréje előirányzatát 350 ezer Fttal, vízmelegítő cseréje előirányzatát 200 ezer Ft-tal,
 a Magonc Óvoda érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványosítás előirányzatát 1.600
ezer Ft-tal, villámvédelem tervezés, szabványosítás előirányzatát 3.500 ezer Fttal, nyílászáró cseréje előirányzatát 150 ezer Ft-tal,
a
 Dob Óvoda udvari játszóeszközök beszerzése előirányzatát 200 ezer Ft-tal,
kaputelefon rendszer kiépítése előirányzatát 300 ezer Ft-tal,
 a Csicsergő Óvoda udvari játszóeszközök előirányzatát 2.000 ezer Ft-tal
megemelni.
„7201
Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a turisztikával kapcsolatos
18. A
feladatok működési céltartalék előirányzatot 1.460 ezer Ft-tal, az „5606 Egyéb szociális és
gyermekjóléti szolgáltatás” címen az orvosi rendelők költöztetése és berendezése dologi
kiadások előirányzatot 2.000 ezer Ft-tal, az „5208 Beruházások előkészítése és
lebonyolítása” címen a költöztetés (felújítandó bölcsődék, orvosi rendelők) dologi kiadások
előirányzatot 12.000 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 működési kiadási támogatást és ugyanezen a címen 15.460
ezer Ft-tal a dologi kiadások előirányzatokat megemelni.
19. A „7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok” címen a
gázvezeték felújítási kölcsön felhalmozási céltartalékot 2.000 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 megemelni az
alábbiak szerint:
a) Peterdy utca 11. szám alatti társasház
gázvezeték-felújítási kölcsöne
1.000 ezer Ft-tal,
b) Dohány utca 39. szám alatti társasház
gázvezeték-felújítási kölcsöne
1.000 ezer Ft-tal.
20. Az „5606 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás” címen a Szociális és
Egészségügyi Napok: Idősek Világnapja, Szociális Munka Napja, Semmelweis Nap, Szoptatás
Világnapja, Védőnők Napja dologi kiadások előirányzatot 76 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a Védőnők Napja soron az alábbi
előirányzatokat megemelni:
a) Személyi juttatásokat
60 ezer Ft-tal,
b) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adót (EHO)
16 ezer Ft-tal.
21. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az önkormányzati felújításokkal,
beruházásokkal kapcsolatos kiadások működési céltartalékot 1.600 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6404 Önkormányzati beruházások” címen 4 db
defibrillátor készülék beszerzése beruházási kiadások előirányzatot azonos összeggel
megemelni.
22. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a turisztikával kapcsolatos
feladatok működési céltartalékot 4.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg
ugyanezen a címen az Egészség7 feladat tartaléka működési céltartalékot azonos összeggel
megemelni.
23. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az önkormányzati felújításokkal,
beruházásokkal kapcsolatos céltartalékot 1.270 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6404 Önkormányzati beruházások” címen a Hevesi Sándor tér 1. szám alatti
orvosi rendelő berendezése beruházási kiadások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
24. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az önkormányzati felújításokkal,
beruházásokkal kapcsolatos céltartalékot 3.175 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6201 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása” címen és az „5101
Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címen a felhalmozási
támogatási előirányzatot, valamint az ELO rendszer integrálása beruházási kiadások
előirányzatot azonos összeggel megemelni.
B
A Belügyminisztérium 50/2013. (VIII. 27.) rendelete alapján a helyi önkormányzatok
csatlakozhatnak, pályázhatnak a 2013. szeptember 28. és 29-én lebonyolítandó „Itthon vagy –
Magyarország, szeretlek” programsorozathoz. A csatlakozással vállaljuk, hogy a kerületben
napközbeni programokat, rendezvényt szervezünk, valamint csatlakozunk az országosan
összehangolt tűzgyújtáshoz, amelynek lebonyolításával az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft-t
bízzuk meg. Vállaljuk, hogy a rendezvények időtartama alatt a programsorozat arculati
elemeit tartalmazó plakátot teszünk közzé.
25. A „8104 Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek” címen az „Itthon
vagy – Magyarország, szeretlek” program támogatása működési célú támogatásértékű bevétel
előirányzatot 1.500 ezer Ft-tal javasolom megemelni, ezzel egyidejűleg a „9320 Itthon vagy Magyarország, szeretlek pályázat” címen az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek”
program lebonyolítása dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
C
A 24/2013. (II. 19.) számú Képviselő-testületi határozatával a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek számát 2013. március 1.

napjától 180 álláshelyben határozza meg.
Létszámcsökkentési pályázat beadásához indokolt a fenti határozat módosítása oly módon,
hogy szükségessé vált a létszámcsökkentés ütemezésének feltüntetése. Erre tekintettel jelen
módosító határozat rögzíti a 2013. január 1. és a 2013. március 1. napja közötti ütemezést,
azzal, hogy 1 álláshely megszüntetésének végső határideje 2013. április 14. napja. (Tekintettel
arra, hogy egy fő nyugdíjazás miatti felmentési idejét töltötte 2013. február 15. – 2013.
április 14. között, a meghatározott álláshely szám 2013. április 15. napjától hatályos.)
D
A Madách Imre Gimnázium két tanulóját ért tragikus augusztusi esemény megrendítette
Erzsébetváros jóérzésű polgárait. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ továbbította a
Madách Imre Gimnázium igazgatójának levelét, melyben a temetés költségeihez való
hozzájárulásban a KLIK segítségét kéri. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata saját forrásainak terhére át kívánja vállalni a temetéssel kapcsolatos
kiadásokat, mivel az érintett családok nehéz anyagi körülményeik miatt nem tudják kifizetni.
26. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a rendkívüli önkormányzati
kiadások biztosítása működési céltartalék előirányzatot 1.005 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg az „5503 Feladatra el nem számolt kiadások” címen dologi
kiadások előirányzatát azonos összeggel megemelni.
Határozati javaslat
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1) a Belügyminisztérium 50/2013. (VIII. 27.) rendelete alapján részt vesz az „Itthon vagy
– Magyarország, szeretlek” programsorozatban, s ezzel kapcsolatban pályázatot nyújt
be,
2) felhatalmazza a polgármestert az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek”
programsorozatban való részvétellel kapcsolatos döntések meghozatala, a program
lebonyolítása, a kapcsolódó Belügyminisztériumi támogatás igénylésének,
elszámolásának lebonyolítására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 24/2013. (II. 19.) számú határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
engedélyezett álláshelyeinek számát 2013. március 1. napjától 181 álláshelyben, és 2013.
április 15. napjától 180 álláshelyben állapítja meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 24/2013. (II. 19.) számú határozat az alábbi 6. ponttal egészül ki:
6. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma
2013. január 1-jén: 194 álláshely.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő testülete úgy
döntött, hogy a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
költséghatékonyabb működése érdekében, 14 álláshelyet szüntet meg az alábbi ütemezésben.
Létszámcsökkentés I.
2013. január 15.
1 fő létszámcsökkentés 193 álláshely

2013. január 17.
1 fő létszámcsökkentés 192 álláshely
2013. január 31.
1 fő létszámcsökkentés 191 álláshely
2013. február 01.
1 fő létszámcsökkentés 190 álláshely
2013. február 17.
1 fő létszámcsökkentés 189 álláshely
2013. február 28.
3 fő létszámcsökkentés 186 álláshely
2013. február 28.
5 üres álláshely megszüntetése 181 álláshely
Létszámcsökkentés II.
2013. április 14.
1 fő létszámcsökkentés 180 álláshely
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„A módosító indítvány elfogadását követően három határozati javaslatról és egy rendeletről
fogunk szavazni. Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 1. számú
határozati javaslatot. Elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 14 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
595/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Pályázat benyújtása („Itthon vagy – Magyarország szeretlek”) (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1) a Belügyminisztérium 50/2013. (VIII. 27.) rendelete alapján részt vesz az „Itthon vagy
– Magyarország, szeretlek” programsorozatban, s ezzel kapcsolatban pályázatot nyújt
be,
2) felhatalmazza a polgármestert az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek”
programsorozatban való részvétellel kapcsolatos döntések meghozatala, a program
lebonyolítása, a kapcsolódó Belügyminisztériumi támogatás igénylésének,
elszámolásának lebonyolítására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, a módosító indítvánnyal elfogadott 2.
számú határozatot. Elfogadásához itt is minősített szavazattöbbség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 2.
számú határozatot 12 igen 0 nem 4 tartózkodással elfogadta.
596/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Engedélyezett álláshelyek (Polgármesteri Hivatal) -

(12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 24/2013. (II. 19.) számú határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
engedélyezett álláshelyeinek számát 2013. március 1. napjától 181 álláshelyben, és 2013.
április 15. napjától 180 álláshelyben állapítja meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 3. számú határozati javaslatot.
Elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 3.
számú határozatot 12 igen 0 nem 4 tartózkodással elfogadta.
597/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Engedélyezett álláshelyek (Polgármesteri Hivatal) (12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 24/2013. (II. 19.) számú határozat az alábbi 6. ponttal egészül ki:
6. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma
2013. január 1-jén: 194 álláshely.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő testülete úgy
döntött, hogy a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
költséghatékonyabb működése érdekében, 14 álláshelyet szüntet meg az alábbi ütemezésben.
Létszámcsökkentés I.
2013. január 15.
2013. január 17.
2013. január 31.
2013. február 01.
2013. február 17.
2013. február 28.
2013. február 28.

1 fő létszámcsökkentés 193 álláshely
1 fő létszámcsökkentés 192 álláshely
1 fő létszámcsökkentés 191 álláshely
1 fő létszámcsökkentés 190 álláshely
1 fő létszámcsökkentés 189 álláshely
3 fő létszámcsökkentés 186 álláshely
5 üres álláshely megszüntetése 181 álláshely

Létszámcsökkentés II.
2013. április 14.

1 fő létszámcsökkentés 180 álláshely

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„És végül szavazásra teszem fel 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 2 nem 2 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(12 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

3. számú napirend:
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
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk így a 3. számú napirendi pontra: Önkormányzatunk rendelete a felügyeleti
díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények
ellenőrzésének rendjéről. Előterjesztőként az előterjesztést néhány mondattal szeretném
kiegészíteni. Ez az előterjesztés már előkerült az elmúlt ülésünkön is. Előtte néhány nappal
fogadta el a Magyar Országgyűlés a rendelet alapjául szolgáló törvényt, viszont a törvényt
akkor azon napon még nem hirdették ki, így le kellett vennünk napirendi pontról és most
tudjuk csak tárgyalni. Az előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, mely
tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Napirend fölötti vitát megnyitom.
Moldován László képviselú úré a szó.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm. Több kérdésem lenne. Az egyik az, hogy a módosítás lehetőséget biztosít a
kereskedelmi törvény, tehát amiről beszélt ön is, a 2013. június 21-i napján megtartott, ülésen
elfogadott módosítás lehetőséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy a területén található
világörökségű területen működő, éjszaka nyitvatartó, szeszesitalt kimérő, árusító,
kereskedelmi, illetve vendéglátóüzletek esetében vesse ki ezt a felügyeleti díjat. Na, most,
ahogy a rendeletben látom, mi csak a vendéglátó egységekre vetjük ki ezt. Ez lenne a
kérdésem, hogy ez jól értelmezem-e? A másik kérdésem az lenne, hogy a 24 és 6 óra közötti
nyitvatartáshoz a jegyző engedélye szükséges. Ezt nem tudom, hogy mi alapján adja meg?
Illetve az engedély megadásához a rendőrség szakhatósági hozzájárulása szükséges, amely
hozzájárulást vissza lehet vonni abban az esetben, ha a rendőrség az abban előírtak
megsértését állapítja meg. Tehát az lenne a kérdésem, hogy akkor ez azt jelenti, hogy tehát a
rendőrség, illetve a jegyző kiadja a rendőrség hozzájárulásával, szakhatósági hozzájárulása
alapján az engedélyt, a visszavonáshoz pedig a rendőrség valamilyen módon megállapítja,
hogy szabálysértés történt, vagy bármi történt, és akkor visszavonja az engedélyt. Ezt jól
értelmezem, illetve a jegyző vonja vissza a rendőrség előterjesztése alapján? Ebben kérnék
segítséget, hogy ezt hogy gondoljam? Illetve az lenne még a kérdésem, hogy a rendeletnek a 6.
paragrafusában a közterület-felügyelet is ellenőrzést tart. Ez nagyon jó, csak a közterületfelügyelet a jegyzőnek jelzi a szabálysértéseket, vagy, hogy kell ezt értelmezni? Illetve
tulajdonképpen van még egy kérdésem: hogy a befolyt összeg, tehát az nagyon jó, hogy be fog

folyni valamennyi összeg, bár ezt nem tudjuk előre talán, nem tudom, hogy készült-e
hatástanulmány, hogy mennyi összeg fog befolyni? Azt hogy fogjuk eldöl.. közterületfelügyelet létszámát emeljük, a rendőrség plusz létszámot biztosít majd a mi
finanszírozásunkban? Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm a hozzászólást és a kérdéseket. Stummer János képviselő úrnak adom meg a
szót.”
Stummer János képviselő
„Köszönöm szépen! Kicsit rímelve Moldován képviselő úrnak a kérdéseire, részben fedi az én
kérdéseimet is ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban, amit képviselő úr elmondott. Az lenne a
kérdésem, hogy miért csak a világörökségi területen működő vendéglátóipari intézményekre
történik adókivetés, egy részről. Más részről: mekkora bevétellel számol, kalkulál az
önkormányzat vezetése ebből az adónemből? Mikor kezdődik meg ezeknek a bevételeknek
költése, tehát mikor történik a költségvetésbe való beépítése? És hát, engem is határozottan
érdekelne az, hogy pontosan mire is akarja ezt az önkormányzat ezeket az adóbevételeket
elkölteni, tehát új szemetes kukák kitételére, vagy nem tudom rendőrnap támogatásra, vagy
mire szeretnék ezt elkölteni? Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a kérdéseket, hozzászólásokat. Napirend fölötti vitát lezárom, és akkor
válaszolok az elhangzott kérdésekre. Moldován képviselő úr a szakhatósági vélemény, jegyző,
rendőrség háromszögben tett fel kérdést. Valóban így van, a törvény úgy határoz, hogy a
világörökségi területen. Tehát a világörökségi területet a törvény teljesen elkülöníti az összes
többi területtől és a világörökségi területet, azt egy más eljárás alá vonja. Ezeken a
területeken a rendőrség, mint szakhatóság lép be a történetbe, és egy egészen komplex
pontozásos rendszer alapján gyakorlatilag ők eldöntik, hogy hol, mennyi probléma volt melyik
vendéglátó hellyel, hol volt mondjuk verekedés, hol volt mondjuk például késelés, vagy tiltott
kéjelgéstől kezdve bármi. Ezek alapján a rendőrség tehát egészen objektív, nem szubjektív
szempotok alapján eldönti, hogy az a hely közbiztonságra veszélyes, vagy nem veszélyes, vagy
tudnak-e ott rendet tartani, vagy nem. És, ha a rendőrség azt a szakhatósági véleményt adja,
hogy javasolja a hely nyitvatartásának a korlátozását, akkor a jegyző, az önkormányzat
jegyzője minden ilyen helyzetben a rendőrség véleményét nyilván jóváhagyja. Tehát nem a
jegyző az, aki elbírálja, a jegyző az gyakorlatilag ezeket jóváhagyja. Nem igazán van arra
indok, hogy rendőrséget, mint szakhatóságot a jegyző miért bírálná felül, nem is tette ezt
eddig egyetlen esetben sem. A közterület-felügyelettel kapcsolatban volt még kérdése
képviselő úrnak. A közterület-felügyelet a hivatal felé jelzi a szabálysértéseket, és a hivatal
már tud szabálysértési eljárást indítani. Tehát, ez ennek a módja. Szabálysértések esetén a
hivatal a kapocs, és a hivatal közreműködésével mehet a szabálysértési eljárás. Mire költjük a
pénzt ezt tette fel kérdésként mind Stummer képviselő úr, mind pedig Moldován képviselő úr.
Vannak kalkulált bevételek. Éves bevételekről beszélünk. Néhány tízmillió forintról van szó
éves szinten. Ha azt mondom, hogy több százmillió forintot költünk például a közterületfelügyelet fenntartására, a takarításra, ugye ahogy lehet látni, és azért elég pozitív
vélemények vannak, mióta az ERVA Zrt. átvette a takarítást, ott is fejlesztéseket kell
lebonyolítanunk. Kamera rendszer közel kétszáz millió forintért fog megújulni, teljesen
digitálissá alakulni, új úgynevezett bevetési szoba lesz, megfigyelő szoba lesz. Tehát
rengeteget költ az önkormányzat. Ennek csak egy töredékét fogja majd lefedni. Tehát igazából
nem arról van szó, hogy mire költsük még ezt a pénzt, hanem az a prés, ami alatt tart minket
ez a feladat, az egy picivel kisebb lesz. Stummer képviselő úr: miért a világörökségi részre
vonatkozik a rendeletalkotásunk? Azért, mert a törvény ezt határozza meg. Lehetne, mondjuk

máshogy is, de a törvény így határoz. De, emlékeztetem képviselő urat, hogy a nyár előtti
utolsó testületi ülésünkön, a Képviselő-testület döntött arról, hogy kérjük, hogy a
világörökségi rész az bővüljön ki. Nem feltétlenül e miatt a kérdés miatt. Nehezen
magyarázható, hogy mondjuk például a régi gettó területének fontos részei, vagy a Klauzál
térnek fontos részei, Fogas Ház, hosszasan sorolhatnám azokat az épületeket, amelyek a
világörökséget indokolnák, és nem világörökség rész. Valahol véget ért a világörökség. Egy
vonalzóval egyszer így húzták meg. Szeretnénk ezt kiterjeszteni. Akkor az majd arra a
problémára is adhat egy megoldást, de nem ezért lett mondjuk kiterjesztve, hanem azért, hogy
egy egységes belső-erzsébetvárosi világörökségi területünk legyen. Ez rengeteg tekintetben
jelent egyébként pozitív hozadékot is. A szemeteskukák, - igen fontos. A szemeteskukák azok
mindig elő jönnek. A szemeteskukák fogyóeszköz, - ahogy látjuk. Ezeket folyamatosan pótolni
kell, igen. Ezt még nem is vettem bele, hogy ez egy folyamatos pótlást igényel, mert valaki
gyűjti, vagy nem tudom, mit csinálnak vele, felgyújtják, elviszik. Úgy hogy ez is egy komoly
kiadás évről-évre. A napirendhez módosító indítvány nem érkezett. A rendelettervezetet
szavazásra teszem így fel, elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
rendeletet 15 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2013. (IX.6.) önkormányzati rendelete a felügyeleti díjról, valamint az üzletek
működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

4. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló
22/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 4. számú napirendi pont: Önkormányzatunk rendelete az Önkormányzat
tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló korábbi rendeletünk
módosításáról. Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést tárgyalta a
Városüzemeltetési Bizottság, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést. A
napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászólás hiányában lezárom. Megállapítom, hogy az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel a
rendelettervezetet, melynek elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
rendeletet 14 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2013. (IX.6.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros

Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013. (IV.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

5. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete a helyi lakóközösségek és az önkormányzati
intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról
szóló 29/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik az 5. számú napirendi pont: Önkormányzatunk rendelete a helyi lakóközösségek
és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó
támogatásról szóló korábbi rendeletünk módosításáról. Előterjesztőként az előterjesztést
szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta,
mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Napirend fölötti vitát megnyitom.
Gergely képviselő úrnak adom meg a szót.”
Gergely József képviselő
„Köszönöm Polgármester úr. Az Erzsébetvárosban lévő rengeteg egyedi gázfűtő berendezés
állapotáról azért vannak információk és ez eléggé elhanyagoltak. Úgyhogy ez a szénmonoxid
érzékelő ez nyilván hasznos lesz, de éppen ezért van-e arról valami elképzelés, hogy ezt
mondjuk, milyen mennyiségben fogják ingyenesen igényelni. A másik kérdés pedig az, hogyha
ezt az Önkormányzat ingyenesen adja, akkor az, aki kapja, annak keletkezik-e SZJA fizetési
kötelezettsége? Hasonló szitu volt már néhány évvel ezelőtt azért kérdezem.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm a hozzászólást. Több képviselő nem jelezte a hozzászólást. Napirend fölötti vitát
lezárom. Mennyien fogják igénybe venni, - azt nem lehet pontosan tudni. Nyilván minden
ilyen újonnan bevezetett intézkedés után derülnek ki ennek a népszerűségei. Arra számolunk,
hogy... Igen, én is így emlékeztem. Tehát mint ezt több más esetben, például volt a kamerarendszer, ami a bejárati kapukat figyeli meg, itt is maradt például visszapénz, maradt vissza
például keret. Ezeket népszerűsíteni kell, ezeket el kell mondani a lakóknak, hogy ilyen
lehetőség van. Ebben számítok mindannyiukra, és fontos, hiszen valóban lerobbant állapotú
házak vannak. Ezeknek a túlnyomó többsége - el kell mondani -, hogy nem önkormányzati
tulajdonban van, hiszen társasházak egy nagy része, az már önkormányzati tulajdonon kívül
esik, de mégis az önkormányzatnak egy ilyen figyelmeztető berendezésre - azt gondolom, hogy
- támogatni kell ezt az ügyet, és meg kell akadályozi, hogy balesetek történjenek és emberek
haljanak meg azért, mert nem vették észre, hogy a gázkészülékükkel valami probéma van. Az
ÁFÁ-t illetően pedig kifizetjük az ÁFÁ-t is. SZJA? Igen, igen. Kifizetjük, tehát a lakóknak nem
fog ez pénzébe kerülni. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra
teszem föl a rendelettervezetet, elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
rendeletet 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

48/2013. (IX.6.) önkormányzati rendelete a helyi lakóközösségek és az önkormányzati
intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló
29/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

6. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete a lakóközösségeknek és az önkormányzati
intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról szóló 28/2013. (V.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 6. számú napirendi pontra: Önkormányzatunk rendelete a lakóközösségeknek
és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról szóló korábbi
rendeletünk módosításáról. Az előterjesztő jómagam vagyok. Az előterjesztést szóban nem
kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, mely
tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt. Napirend fölötti vitát megnyitom. Dr. Kispál
Tibornak adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő-testület! Júniusba a testületi ülésen került a
bizottság hatáskörébe, ez egy korábbi testületi ülésen került ugye a bizottság hatáskörébe ez a
hatásköréből, a testület hatásköréből ugye ennek a bizottság hatáskörébe tartozó
pályázatoknak az elbírálása. Ugye mennyire - hogy mondjam - illogikus az, hogy bekerült a
testület elé, és hogyha ugyan nem vettem részt a júniusi testületi ülésen, de értesültem róla,
hogy itt hihetetlen hosszú ideig tartott a szavazás. Úgy hogy én most baromira örülök annak,
hogyha ez egyébként a régen is bizottságnál működő dolog visszakerül. Ez másik esetben is
azért majd ezt javasolni fogom, hogy ha most ezt meglépi a testület, egy másik bizottság
esetében is gondoljuk át akkor ezt a kérdést, mert valóban ez bizottsági hatáskör. Köszönöm
szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását. Napirend fölötti vitát lezárom, és
előterjesztőként annyit tudok elmondani, hogy teljes mértékben egyetértünk képviselő úrral.
Nem azért került be a rendeletünkbe, mert úgy gondoltuk, hogy itt magunkat kéne terhelni
azzal, hogy negyven perceken keresztül szavazunk, egész egyszerűen törvényi előírások nem
tették lehetővé januártól - nem már korábban életbelépő törvények nem tették ezt lehetővé.
Mindenféleképpen a bizottsági döntést a Képviselő-testületnek jóvá kellett hagynia minden
egyes esetben külön-külön. A törvényen utána - pontosan ezekből az okokból - újabb változás
született, és immáron mindkettőnk kedvére, vagy mindannyiunk kedvére vissza tudjuk
változtatni a korábbi rendszert és nem kell nekünk itt félórás szavazási procedúrákba
bemenni, hiszen valóban ezek bizottsági hatáskörök. Én úgy tudom, hogy az összes többi
esetben ez meg fog történni. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így
szavazásra teszem föl a rendelettervezetet, melynek elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a

rendeletet 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2013. (IX.6.) önkormányzati rendelete a lakóközösségeknek és az önkormányzati
intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról szóló 28/2013. (V.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

7. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2013. (.....) önkormányzati rendelete Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 48/2012. (XII.17.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 7. számú napirendi pont: Önkormányzatunk rendelete Képviselő-testületünk
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló korábbi rendeletünk módosításáról.
Előterjesztőként az előterjesztést kiegészíteni nem kívánom. Az előterjesztést mindhárom
bizottság tárgyalta, és mindhárom bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend
fölötti vitát megnyitom. Moldován képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. A rendelettervezet első paragrafusában ezt a módosítást olvasom, hogy a
kiküldött napirendi tervezethez a határozati javaslatot, vagy rendelettervezetet tartalmazó
előterjesztéshez mindazok, akiknek a 23. § (3) bekezdése előterjesztési jogot biztosít,
előterjesztésenként egy módosító indítványt tehetnek. Nem nagyon értem, hogy miért kell ez a
korlátozás. Tehát önök mióta vezetik ezt a kerületet meglehetősen, az SZMSZ-ben
meglehetősen megpróbálják korlátozni az ellenzék lehetőségeit. De nem emlékszem azt, hogy
módosító indítványok tömkelege árasztotta volna el a képviselő-testületi üléseket, tehát
tényleg nem tudom ezt a szemléletet elfogadni, hogy miért történik ez. Mindig az jut eszembe,
amit a nagypolitikában hallok, amit a FIDESZ nehezményez a visszaélésszerű adatigénylés.
Hát nem tudom, én adatigénylést nem tudok visszaélésszerűnek minősíteni semmiképpen, és
ezt sem értem, hogy mi a szüksége erre a korlátozásra, miközben azt gondolom, hogy a
gyakorlat egyáltalán nem támasztja alá, hogy szükség lenne rá. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Jó. Igen, köszönöm a hozzászólást. Napirend fölötti vitát lezárom és... Világos. Értem a
problémát, csak ez a választási eljárásról szóló törvény határoz így, és ez csak erre az egy
napirendi pontra vonatkozik. Így van. Így van, tehát ahogy jegyző úr is tájékoztat, hogy
amikor a választási eljárás során megszavazzuk az választási bizottsági tagokat, ez arra
vonatkozik. Tehát itt a törvény írja elő. Ez egy nem generális nagy szabályozásról van szó. Ez
ezért került bele. Tehát nem egy további szigorítás, vagy valamiféle képviselői jogoknak a
visszatörése az indok, mint ahogy azt képviselő úr feltételezte. Ennyi. Egyébként az
előterjesztéshez még ez az egy módosító indítvány sem érkezett be, amit képviselő úr hiányol,

hogy miért nem lehet több, de nem érkezett módosító indítvány. A rendelettervezetet viszont
szavazásra teszem fel, melynek elfogadásához minősített többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
rendeletet 11 igen 2 nem 2 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2013. (IX.5.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 48/2012. (XII.17.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
(11 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

8. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 8. számú napirendi pont: Önkormányzatunk rendelete az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló
rendelet módosításáról Szikszai Zsolt alpolgármester úr előterjesztésében. Kérdezem, hogy
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm, nem.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Nem. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, mely tárgyalásra
és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló
hiányában lezárom. Megállapítom, hogy az előterjesztéshez az előterjesztő alpolgármester
nyújtott be módosító indítványt, amelyet természetszerűleg befogad, így azt indokolni nem
szükséges, szavazni viszont kell róla. Tehát szavazásra teszem fel a módosító indítványt,
melynek elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
módosító indítványt 13 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
598/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az előterjesztő Szikszai Zsolt alpolgármester által „Budapest Főváros VII. Kerület

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról” című
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:
Szikszai Zsolt:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról szóló 12/2012.(III.26.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.)
módosítása gyakorlati szempontokból vált szükségessé.
Az ERVA Zrt. lakás- és helyiséggazdálkodási tevékenysége során észlelte, hogy melyek az
Ör. azon pontjai, amelyekkel kapcsolatban a mindennapos jogalkalmazás során kérdések
merülnek fel, így a jogszabály értelmezésének tisztázása szempontjából egyértelműsítésük
indokolt.
A kipostázásra került rendelet tervezetben foglaltakon túl célszerű pontosítani az Ör.
Lakásbővítés (csatolás) cím (47. §) alatt megfogalmazott szabályainak tárgyi hatályát is, az
alábbiakra tekintettel:
Az Ör. a helyiségbérletre vonatkozó szabályainak jelentős része a lakásbérlet általános
szabályaira utalva került a rendeletben meghatározásra (Ör. 54. §), azonban az alkalmazandó
jogszabályhelyek ilyen módon történt generális megjelölése nem minden élethelyzetben
teszik egyértelművé, hogy a konkrét lakásokra alkalmazandó szabály az 54. § alapján
alkalmazható-e a helyiségekre is.
E körben a gyakorlatban visszatérően felmerülő kérdés, hogy a lakáscsatolás (47. §) szabályai
a helyiségekre is kiterjednek-e. Mivel a 47. § helyiségekre való alkalmazására a bérlők
részéről van igény, és az az ésszerű gazdálkodás követelményeinek is megfelelne, indokolt az
Ör. szabályainak akként való módosítása, hogy a Lakásbővítés (csatolás) cím
rendelkezéseinek tárgyi hatálya immár a helyiségbérlet szabályaira is egyértelműen
kiterjedjen.
A fentieknek megfelelően az Ör. 54. §-a alábbi módosítását javasolom:
„A helyiség bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet
megszűnésére e rendelet II. részében foglalt lakásbérletre vonatkozó szabályait [ideértve a 42.
cím alatti Lakásbővítés (csatolás) szabályait is] – e rendelet III. részében foglalt eltérésekkel
– kell megfelelően alkalmazni.”
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen módosító indítvány
mellékletét képező rendelettervezet szíveskedjék elfogadni.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Most szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott rendelettervezetet, melynek
elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
rendeletet 13 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2013. (IX.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

A rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.

9. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete a Budapest VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 9. számú napirendi pont: Önkormányzatunk rendelete az Önkormányzatot
megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló önkormányzati rendeletünk módosításáról. Jómagam vagyok az
előterjesztő. Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést tárgyalta a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
előterjesztést. Napirend fölötti vitát megnyitom. Gergely képviselő úrnak adom meg a szót.”
Gergely József képviselő
„Köszönöm. A rendelettervezet 4. paragrafusába van egy olyan, hogy a közbeszerzési eljárás
az mellőzhető akkor, hogyha az Önkormányzat kizárólagos joggal rendelkező szervével tud
megállapodást kötni bizonyos feladat ellátására. Ennek biztos vannak előnyös oldalai, de van
komoly hátránya is, tudniillik lehet, hogy ez a szervezet lényegesen drágábban vállal el
valamit, mint a piaci ára lenne. És ellenőrzési lehetőség nem marad, ugye mert vele kötünk
szerződést. Úgyhogy ezt a módosítást azért nem tartom helyesnek. Én adtam be egy módosító
javaslatot, amelyik nem erre a paragrafusra szólt, viszont a módosításba a paragrafus szám el
lett írva. A helyes megfejtés az nyolcas, úgyhogy kérem, hogy ennek megfelelően kezelje
Polgármester úr.”
Vattmány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. A napirendhez több képviselő nem jelezte hozzászólását, így napirend
fölötti vitát lezárom és valóban átnéztük a kollegáimmal képviselő úr módosító indítványát.
Teljesen bele illik a rendeletbe, a szellemiségébe is, ezért támogatom. Kérem, azonban
valóban itt az elírást, hogy akkor most rögzítsük, hogy ez a nyolcas paragrafushoz
kapcsolódik. Akkor tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Gergely képviselő úr módosító
indítványát elfogadom, így azt indokolni azt nem szükséges, szavazni viszont kell róla. Kérem
tisztelt Képviselő-testületet, szavazzon a módosító indítványról.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
módosító indítványt 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
599/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott – Gergely József képviselő által „Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…)
önkormányzati rendelete a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető
tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztéshez
benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:
Gergely József:
„Tisztelt Képviselő-testület!
11/2012. (III.26.) rendelet módosításához
A rendelet tervezet 4.§ új szövege:
8.§
A rendelet 25.§ kiegészül egy új (4) bekezdéssel:
(4) Azon bérlők esetében, akiknek az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján kerül a bérleti
díj elengedésre, az elengedés évétől számított 5 évig újabb önkormányzati tulajdonú
bérlemény nem kerülhet bérbeadásra.
9.§
E rendelet 2013. szeptember 9. napján lép hatályba.
indoklás: a gyakorlati tapasztalatok alapján szükséges a jelenlegi előírás kiegészítése.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Így szavazásra teszem fel a rendelettervezetet, melynek elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
rendeletet 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2013. (IX.6.) önkormányzati rendelete a Budapest VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal
való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.

10. számú napirend:
Háziorvosi telephelyhasználat engedélyezése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 10. számú napirendi pont: háziorvosi telephelyhasználat engedélyezése.
Előterjesztőként az előterjesztést nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt.
Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom, az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így 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.
600/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:

- Háziorvosi telephelyhasználat engedélyezése (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hozzájárul ahhoz, hogy a 1077 Budapest, Hevesi S. tér 1. szám alatti ingatlant a Dr.
Magyar és Magyar Egészségügyi Szolgáltató Bt.(székhely: 8719 Böhönye, Kossuth L. u.
6., adószám: 22378385-1-14; cg. 14-06-308109, képviseli: dr. Magyar Imre) telephelyül
használja, és cégtábláját elhelyezze.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

11. számú napirend:
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ - Alapító Okirat, SZMSZ
módosítása és a létszámcsökkentési pályázathoz kapcsolódó döntések
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 11. számú napirendi pontra: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központ Alapító Okirat, SZMSZ módosítása és a létszámcsökkentési pályázathoz kapcsolódó
döntések. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Tájékoztatom a
tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát
megnyitom. Dr. Kispál Tibornak adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztést nem azért fogom
elutasítani, illetve nem gombot fogok nyomni, mert magában a határozati javaslatban, illetve
az előterjesztésben egy értelmezhetetlen rész van, nyilván elírásból fakad, vagy pedig nem
tudom, hogy miért, hanem egyszerűen azért, mert erről a területről iszonyú módon hiányzik ez
a 23 ember. Ez úgy szépen csöndben le is zajlott ez év folyamán. Tehát további 23 ember vált
munkanélkülivé. Ami viszont a pontatlanságot illeti, ez 382 és fél álláshelyről indult a
történet. Az első ütem április 6-ával kezdődik, tehát április 6-ával kezdődik, és ugye végződik
december kettedikén. Ugye látjuk korrekt módon fölsorolva, hogy hány ember kerül ki a
rendszerből, és éppen mennyi álláshely van. A második ütem, az pedig április 3-ával kezdődik,
ahol 10 db álláshely szűnik meg. Tehát a második ütem az április 3-ával kezdődik, az első
ütem pedig április 6-ával. Itt valami hiba van a rendszerbe. A második ütem nem tud ugye
előbb kezdődni, mint az első ütem. Tehát ez az adminisztrációs hiba is nehezen lehetett utána
összerakni a képet, hogy pontosan mi történhetett, és megtalálni ezt a 23 státuszt. Ettől
függetlenül nem értettem egyet, és most sem értek egyet azzal, hogy 23 embert elküldtünk
ebből a rendszerből. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását. Napirend fölötti vitát lezárom. Megállapítom,
hogy módosító indítvány nem érkezett az előterjesztéshez. Az előterjesztés négy határozati
javaslatból áll. Szavazásra teszem föl az 1. számút, elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 11 igen 2 nem 2 tartózkodással elfogadta.

601/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okirat módosítása (11 igen, 2 nem, 2 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 az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
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 15 fő. A Képviselő-testület a 2.
számú határozatot 10 igen 2 nem 3 tartózkodással elfogadta.
602/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ SZMSZ módosítása (10 igen, 2 nem, 3 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 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 3. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 3.
számú határozatot 10 igen 3 nem 2 tartózkodással elfogadta.
603/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ - a létszámcsökkentési
pályázathoz kapcsolódó döntések (10 igen, 3 nem, 2 tartózkodás)

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő testülete úgy
dönt, hogy a 739/2012. (XII.10.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt
hozzájárul, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a
költséghatékonyabb működés érdekében, két ütemben 23 státuszt megszüntessen az alábbi
ütemezésben.
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma 2013. január 1én: 382,50 álláshely.
Létszámcsökkentés I. ütem
2013. 04. 06.
2013. 05. 06.
2013. 05. 13.
2013. 06. 06.
2013. 06. 09.
2013. 08. 06
2013. 09. 06.
2013. 10. 06.
2013. 12. 02.
Létszámcsökkentés II. ütem
2013. 04. 03.
2013. 12. 31.

1 fő létszámcsökkentés 371,50 álláshely
1 fő létszámcsökkentés 370,50 álláshely
1 fő létszámcsökkentés 369,50 álláshely
1,75 fő létszámcsökkentés 367,75 álláshely
1,50 fő létszámcsökkentés 366,25 álláshely
1 fő létszámcsökkentés 365,25 álláshely
1 fő létszámcsökkentés 364,25 álláshely
2,75 fő létszámcsökkentés 361,50 álláshely
1 fő létszámcsökkentés 360,50 álláshely
10 álláshely 372,50 álláshely
1 fő létszámcsökkentés 359,50 álláshely

Ezzel a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ álláshelyeinek száma
2014. január 01-én 359,50.
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő testülete úgy
dönt, hogy az Önkormányzat az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények között
tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében
dönt a felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről, és elfogadja,
hogy fenntartói körén belül – esetében költségvetési szerveinél és az önkormányzat
hivatalánál – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy
a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítás nélküli
foglalkozatására, nincs lehetőség.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„És végül szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 4.
számú határozatot 10 igen 3 nem 2 tartózkodással elfogadta.

604/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ - a létszámcsökkentési
pályázathoz kapcsolódó döntések (10 igen, 3 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő testülete úgy
dönt, hogy a támogatásról szóló döntést követő öt éven belül az érintett, megszüntetett
álláshelyeket nem állítja vissza.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ módosító Alapító Okirata a
jegyzőkönyv 9. számú melléklete.
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ egységes szerkezetű Alapító
Okirata a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Szervezeti- és Működési
Szabályzta a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.

12. számú napirend:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával egy fő felnőtt értelmi
fogyatékos személy nappali ellátása tárgyában kötött szerződés megszüntetése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 12. számú napirendi pontra: VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával egy
fő felnőtt értelmi fogyatékos személy nappali ellátása tárgyában kötött szerződés
megszüntetése. Előterjesztőként szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra
javasolja azt. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában 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 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
605/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával egy fő felnőtt értelmi
fogyatékos személy nappali ellátása tárgyában kötött szerződés megszüntetése (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával 2005.
decemberében határozatlan időre kötött ellátási szerződést megszünteti. Felhatalmazza a
polgármestert az ellátási szerződés megszüntetésének aláírására.

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

13. számú napirend:
A „Kultúra utcája” Budapest, VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja
című, KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 azonosítószámú projekttel kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 13. számú napirendre: „Kultúra utcája” Budapest VII. kerület Erzsébetváros
funkcióbővítő rehabilitációja című, KMOP projekttel kapcsolatos tájékoztatás.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja.
Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez
előterjesztőként nyújtottam be módosító indítványt, melyet befogadok, így azt indokolni nem
szükséges, szavazni viszont kell róla. Így szavazásra teszem fel a módosító indítványt, mely
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
módosító indítványt 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
606/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által „A „Kultúra utcája” Budapest,
VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja című, KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007
azonosítószámú projekttel kapcsolatos tájékoztatás” című előterjesztéshez benyújtott
módosító indítványt az alábbiak szerint:
Vattamány Zsolt:
„Határozati javaslatok
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy tudomásul veszi, hogy a KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 jelű, „Kultúra utcája”
Budapest, Főváros VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja elnevezésű projekt
Budapest VII. kerület Dob u. 29. sz. alatti projektelem támogatása 6.042 ezer Ft összeggel
csökken, és hozzájárul a jelzett összegnek és kamatainak a támogató felé történő
visszafizetéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”
3.
1.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető
tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

szóló 11/2012.(III.26.) számú önkormányzati rendeletének 5. § (5) bekezdése alapján
magához vonja a döntési hatáskört a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. között 2013. március 19.
napján kötött megállapodás módosításának tárgyában.
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. között 2013. március 19.
napján kötött megállapodás 4. pontja a következőképpen kerüljön módosításra:
„4. Felek rögzítik, hogy a Beruházás kivitelezési munkái elvégzésének határideje 2013. július
31. napja.”
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”
Vattamány Zsolt polgármester
„És a módosító elfogadását követően három határozati javaslatról kell szavaznunk.
Szavazásra teszem föl az 1. számút, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
607/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
A „Kultúra utcája” Budapest, VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő
rehabilitációja című,
KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 azonosítószámú
projekttel
kapcsolatos tájékoztatás (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy tudomásul veszi a KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 jelű, „Kultúra utcája” Budapest,
Főváros VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja elnevezésű projekttel
kapcsolatos tájékoztatást.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem föl a módosító indítvánnyal elfogadott 2. számú határozati javaslatot,
elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 2.
számú határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
608/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
A „Kultúra utcája” Budapest, VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő
rehabilitációja című,
KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 azonosítószámú
projekttel
kapcsolatos tájékoztatás (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy tudomásul veszi, hogy a KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 jelű, „Kultúra utcája”
Budapest, Főváros VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja elnevezésű

projekt Budapest VII. kerület Dob u. 29. sz. alatti projektelem támogatása 6.042 ezer Ft
összeggel csökken, és hozzájárul a jelzett összegnek és kamatainak a támogató felé történő
visszafizetéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem föl a módosító indítvánnyal elfogadott 3. számú határozati javaslatot,
elfogadásához szintén egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 3.
számú határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
609/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
A „Kultúra utcája” Budapest, VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő
rehabilitációja című,
KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 azonosítószámú
projekttel
kapcsolatos tájékoztatás (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető
tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
szóló 11/2012.(III.26.) számú önkormányzati rendeletének 5. § (5) bekezdése alapján
magához vonja a döntési hatáskört a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. között 2013. március 19.
napján kötött megállapodás módosításának tárgyában.
2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Kft. között 2013. március 19.
napján kötött megállapodás 4. pontja a következőképpen kerüljön módosításra:
„4. Felek rögzítik, hogy a Beruházás kivitelezési munkái elvégzésének határideje 2013. július
31. napja.”
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

14. számú napirend:
Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
városrehabilitációs programokra kiírt pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

által

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 14. számú napirendre: döntés Erzsébetváros Önkormányzata által
városrehabilitációs programokra kiírt pályázatokon való részvételről. Előterjesztőként az
előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend
fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez módosító

indítvány nem érkezett. Három határozati javaslatból áll, külön-külön fogunk róluk szavazni.
Szavazásra teszem fel az 1. számút, egyszerű többség szükségeltetik az elfogadásához, 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.
610/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által
városrehabilitációs programokra kiírt pályázaton való részvételről (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által városrehabilitációs programokra kiírt
pályázatok
tárgyában
hozott
398/2013.(VI.26.),
399/2013.(VI.26.),
valamint
400/2013.(VI.26.) számú határozatait hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem föl a 2. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. Moldován László képviselő
jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a 2. számú határozatot 14 igen 0 nem
0 tartózkodással elfogadta.
611/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által
városrehabilitációs programokra kiírt pályázaton való részvételről (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által városrehabilitációs programokra kiírt
pályázatok tárgyában hozott 396/2013.(VI.26.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata által városrehabilitációs programokra kiírt
„A” jelű pályázatán indul a „Klauzál tér - Kreatív Belváros Szíve” megnevezésű pályázattal,
amely magában foglalja a Klauzál téri vásárcsarnok felújítását, Budapest VII. kerület Csányi
u. 5. sz. alatt az Erzsébetvárosi Zsidó (Hely)történeti Tár létrehozását és a Dob u. 37-41. (15ös tömb) funkcióváltását.”
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem föl a 3. számú javaslatot, melynek elfogadásához szintén egyszerű

többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. Stummer János képviselő
jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a 3. számú határozatot 15 igen 0 nem
0 tartózkodással elfogadta.
612/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által
városrehabilitációs programokra kiírt pályázaton való részvételről (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által városrehabilitációs programokra kiírt
pályázatok tárgyában hozott 397/2013.(VI.26.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata által városrehabilitációs programokra kiírt „B”
jelű pályázatán indul a saját tulajdonú műemlék épület homlokzat felújítása tárgyban a
Budapest, VII. kerület VII. kerület Király u. 11. sz. alatti ingatlanra vonatkozó, „Kulturális
inkubátorház és kulturális rendezvény központ”megnevezésű, valamint a „Memorial Udvar:
Király utca 15. Holokauszt Infópark/Témapark/ identitásközpont” megnevezésű projekttel.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

15. számú napirend:
Közszolgáltatási szerződés kötése a Bethlen Téri Színházzal
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„15. számú napirendi pontra térünk át: közszolgáltatási szerződés kötése a Bethlen Téri
Színházzal. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az
előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován képviselő úrnak adom
meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm. Nagyon örülök, hogy a Bethlen téri Színházzal megkötjük ezt a közszolgálati
szerződést. Avval már van egy kis bajom, hogy három évre kötjük meg, mivel tudható, hogy
egy év múlva önkormányzati választások lesznek. Bár nem gondolom azt, hogy a következő
városvezetés akár önök lesz az, akár másik nem akarná ezt a közszolgálati szerződést
hatályban tartani, de az viszont számomra aggályos, hogy a 2014. utáni időszakra is
pénzösszegeket rendelünk hozzá, merthogy azt gondolom, hogy az a következő városvezetés
dolga lesz, hogy a közszolgálati szerődésen belül mennyi pénzt rendel ennek a szerződésnek.
Tehát miközben nagyon támogatom magát a szerződést, hát rossz érzéseim vannak, vagy
fogalmazzak úgy, hogy nem elegáns - azt gondolom - hogy 2014 utánra is szól ez a szerződés.
Azt még el tudom fogadni, de hogy pénzösszegek is hozzá vannak rendelve, az már nem
nagyon fér nálam bele. De, ennek ellenére azért támogatni fogom, merthogy maga a szerződés
az teljesen jó. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Igen. Ha valakivel közoktatási megállapodást kötünk, annak a törvényi minimuma a három
év, tehát nem köthetünk egy évre, vagy kettőre. Ha ilyen szerződést kötünk valakivel, akkor az
három év lehet. Azt gondolom, hogy választások voltak, vannak, lesznek. Színház is volt, van,
és lesz. Vannak olyan döntések, amelyeket meg kell..., nem áll meg a világ attól, hogy
választások vannak. A városnak működnie kell, szerintem ez egy jó döntés. Egyébként nem
tudtunk volna más döntést hozni, ha más döntést akarunk sem. Legfeljebb azt, hogy nem
támogatjuk a színházat ezzel, ami nekik gyakorlatilag az életben maradás nagyon fontos
dolog. De, akkor ezt akarta mondani Tímár bizottsági elnök úr is.”
Tímár László elnök Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
mikrofon nélküli hozzászólás, nem érthető
Vattamány Zsolt polgármester
„Kivettem a vitorlából a szelet, bár nem akartam. Akkor ezek szerint nem szólal fel képviselő
úr. Mivel több képviselő nem jelezte hozzászólását, ezért napirend fölötti vitát lezárom. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, viszont öt határozati javaslatból áll. Külön
fogunk róla szavazni, és mind az öt elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik majd, ezért
majd ezeket külön nem mondom. Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
613/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közszolgáltatási szerződés kötése a Bethlen Téri Színházzal (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
2013. október 1. és 2016. szeptember 30. közötti időtartamra közszolgáltatási szerződést köt.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 2. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 2.
számú határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
614/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közszolgáltatási szerződés kötése a Bethlen Téri Színházzal (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Önkormányzat közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellátásához a

2013. október 1 – 2014. szeptember 30. közötti időszakra bruttó 3.000.000,- Ft összeget
biztosít a Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú önkormányzati
rendelet 5707 címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” terhére.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
2013. szeptember 30.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 3.
számú határozatot 15 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
615/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közszolgáltatási szerződés kötése a Bethlen Téri Színházzal (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Önkormányzat közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellátásához a
2014. október 1 – 2015. szeptember 30. közötti időszakban bruttó 3.000.000,- Ft összeget
biztosít a Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
2014. október 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. Vattamány Zsolt
polgármester jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a 4. számú határozatot
15 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
616/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közszolgáltatási szerződés kötése a Bethlen Téri Színházzal (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Önkormányzat közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellátásához a
2015. október 1 – 2016. szeptember 30. közötti időszakban bruttó 3.000.000,- Ft összeget
biztosít a Bethlen Téri Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
2015. október 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„És szavazásra teszem fel az 5. számú határozati javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 5.
számú határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
617/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közszolgáltatási szerződés kötése a Bethlen Téri Színházzal (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Bethlen Téri Színház által készített, a közszolgáltatási szerződésben rögzített szakmai
beszámolót Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselőtestületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága hagyja jóvá.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: a szerződésben foglaltak szerint

16. számú napirend:
Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara alapításának 10. évfordulója alkalmából
rendezendő ünnepség támogatása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 16. számú napirendi pont: az ELTE PPK alapításának 10. évfordulója
alkalmából rendezendő ünnepség támogatása. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem
kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést tárgyalta a Művelődési, Szociális és Kulturális
Bizottság, mely 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, egyszerű többség szükséges az
elfogadásához, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
618/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara alapításának 10. évfordulója alkalmából
rendezendő ünnepség támogatása (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az ELTE PPK-t mindösszesen bruttó 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.
A támogatás kizárólag a 2013. október 7-8-án tartandó, a kar alapításának 10. évfordulója
alkalmából rendezendő ünnepi program költségeire fordítható.
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.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2013. szeptember 30.

17. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT Kft.
között
a
zöldfelületek
fenntartásával
kapcsolatos
feladatok
ellátására
vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződés

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 17. számú napirendi pontra: VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az
EVIKINT Kft. között a zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása és
vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződésről szóló napirendünk következik tehát.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést
mindhárom bizottság tárgyalta, és mindhárom bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja.
A napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm! Nekem avval van bajom, hogy a gépkocsihasználatot ezer kilométer/hóról
felemelnénk kétezer kilométerre. A mobil-használatot 50.000 Ft-ra. Én ezt kicsit túlzónak
tartom. Azért ebben az óriási kerületben kétezer kilométert elautózni, hát elég combos feladat.
Nem tudom, hogy miért van erre szükség. Én azt mondanám, hogy használjon biciklit,
kerékpárt az igazgató úr, vagy adjunk neki egy bérletet. Szerintem sokkal olcsóbban kijövünk.
Tényleg, most komolyra fordítva a szót nem látom az indokát, hogy fel kéne emelni kétezer
kilométerre ezt a lehetőséget. És a mobilnál is azt gondolom, hát, vagy helyszínen fog
intézkedni, vagy nem nagyon látom azt se, hogy miért kéne ötvenezerre feltornászni a mobil
tartifát. Na, mindegy, ez az én szubjektív véleményem. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a hozzászólását! Dr. Kispál Tibornak adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Tisztelt Képviselő-testület! A kérdésem az, hogy az EVIKINT idáig mit csinált, és hogyha
zöldfelületekkel mondjuk idáig nem foglalkozott, akkor idáig ki foglalkozott a zöld
felületekkel, legalább is papíron? Ez volna a kérdésem. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a hozzászólást! Több képviselő nem jelezte hozzászólását. Napirend fölötti
vitát lezárom. Eddig is az EVIKINT foglalkozott ezzel, csak lejár a szerződés, meg kell
hosszabbítani. Ennyi. Egyébként a cégrendszerünkben találhatók kerékpárok is, és nagyon sok
vezető kerékpárral jár. Nem mindenki tudja most ezt megtenni, mert van, aki megsérült, de én
el tudom fogadni egyébként ezeket az igényeket. Rend legyen, tisztaság, és akkor azért semmi
sem drága. De, én azt gondolom, hogy nem dolgoznak egyébként drágán, és egyébként ezek
önkormányzati száz százalékos tulajdonú cégek, tehát nem külsős cégeket tol tele az
Önkormányzat pénzekkel, hanem saját cégeknek adja ezt. És a saját cégnél termelődő bevétel
pedig azért az Önkormányzat rendszerén belül marad. Térjünk vissza akkor az
előterjesztéshez! Napirend fölötti vitát lezártam. Módosító indítvány az érkezett, amelyet az
előterjesztő nyújtott be. Igen, Moldován képviselő úr ügyrendi.”
Moldován László képviselő
A következő napirendi ponthoz tartozik, elnézést kér.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szuper.”
Moldován László képviselő
mikrofon nélküli hozzászólás, nem érthető

Vattamány Zsolt polgármester
„Képviselő Úr! Szabad országban, szabad Önkormányzatban élünk, szabad hozzászólni. Jó.
Tehát módosító indítványt magam nyújtottam be előterjesztőként, amit természetszerűleg
befogadok, így csak szavazni kell róla, indokolni nem. Tehát szavazásra teszem fel a módosító
indítványt, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
módosító indítványt 13 igen 0 nem 3 tartózkodással elfogadta.
619/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által „Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT Kft. között a zöldfelületek fenntartásával
kapcsolatos feladatok ellátására vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződés” című
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:
Vattamány Zsolt:
„Határozati javaslat
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata az EVIKINT
Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft.-vel a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek fenntartása tárgyában,
2013. október 1. napja és 2014. szeptember 30. napja közötti időtartamra
vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződést köt.
A feladat-ellátási díj a szerződés teljes időtartamára 66.000.000.-Ft + Áfa keretösszeg azzal,
hogy az egyes munkák díját a szerződés mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
azonnal
2.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki leírás és
annak a jövőben esetlegesen szükségessé váló módosításainak jóváhagyására felhatalmazza
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottságát.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”
Vattamány Zsolt polgármester
„Egyébként én magam is a választ akkor a következő napirendhez adtam meg. Szavazásra
teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott határozati javaslatot. Ennek az elfogadása
egyszerű többséggel történhet meg, így kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 13 igen 0 nem 3 tartózkodással elfogadta.
620/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT Kft.

között
a
zöldfelületek
fenntartásával
vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződés (13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

kapcsolatos

feladatok

ellátására

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata az EVIKINT
Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft.-vel a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek fenntartása tárgyában,
2013. október 1. napja és 2014. szeptember 30. napja közötti időtartamra vagyongazdálkodási
feladat-ellátási szerződést köt.
A feladat-ellátási díj a szerződés teljes időtartamára 66.000.000.-Ft + Áfa keretösszeg azzal,
hogy az egyes munkák díját a szerződés mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

2.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki leírás
és annak a jövőben esetlegesen szükségessé váló módosításainak jóváhagyására felhatalmazza
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottságát.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

18. számú napirend:
Az Erzsébetváros Kft. javadalmazási szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 18. számú napirendi pont: Erzsébetváros Kft. javadalmazási szabályzatának
módosítása Szikszai Zsolt alpolgármester előterjesztésében. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni?”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm, nem.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Nem. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra
és elfogadásra javasolja azt. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján így most
akkor lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a
határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 11 igen 1 nem 4 tartózkodással elfogadta.
621/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetváros Kft. javadalmazási szabályzatának módosítása (11 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű
Társaságnak (székhely: 1074 Budapest, Dohány u 41., cégjegyzékszám: 01-09164125, adószám: 10740398-2-42.) a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok,
valamint a Mt. 208. §-a hatály alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony
megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveiről, annak
rendszeréről szóló, a Képviselő-testület 534/2011.(V.31.) számú határozatával elfogadott
szabályzatának 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„4.2. Az Ügyvezető tiszteletdíján felül saját tulajdonú gépkocsijának használata során legfeljebb

2.000 km/hó üzemanyag-költségének megtérítésre, valamint legfeljebb 50.000,- Ft/hó összegű
mobiltelefon-használat költségének megtérítésre jogosult”.

2.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Erzsébetváros Erzsébetváros Fejlesztési és
Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1074 Budapest, Dohány
u 41., cégjegyzékszám: 01-09-164125, adószám: 10740398-2-42.) a vezető
tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint a Mt. 208. §-a hatály alá eső
munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított
juttatások módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló, a Képviselő-testület
534/2011.(V.31.) számú határozatával elfogadott, a jelen határozat 1. pontja szerinti
módosítással egységes szerkezetbe foglalt, és a jelen határozat mellékletét képező
szabályzatát jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az
ERZSÉBETVÁROS Kft. ügyvezetőjét, hogy intézkedjék az ERZSÉBETVÁROS Kft. a
Szabályzatnak a cégiratok között történő letétbe helyezéséről.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
harminc (30) nap

19. számú napirend:
Az EVIKVÁR Kft., az ERVA Zrt., az EVIKLAK Kft. és az EVIKINT Kft.
javadalmazási szabályzata
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„És akkor áttérhetünk a tizenkilencesre. Egy nagyon egyszerű szavazási procedúra volt.
Áttérhetünk a 19. számú napirendi pontra: EVIKVÁR Kft., ERVA Zrt., EVIKLAK Kft. és az
EVIKINT Kft. javadalmazási szabályzata szintén Szikszai Zsolt alpolgármester az
előterjesztő. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm, nem.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Nem. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely elfogadásra
és tárgyalásra is javasolja az előterjesztést. Napirend fölötti vitát megnyitom. Gergely
képviselő úrnak adom meg a szót.”
Gergely József képviselő
„Köszönöm. Az ERVA-nál, de ugyan így igaz az Erzsébetváros Kft.-re, ami az előző napirendi
pontba volt, ott az ügyvezetőnek a javadalmazásaiba többek között szerepel ez a bizonyos
kétezer kilométer havonkénti autózásnak a finanszírozása. Hát, Erzsébetváros az a legkisebb
budapesti kerületeknek az egyike. Hogyha itt az ügyvezető igazgató, illetve az ERVA-nál a
vezérigazgató az egész napját autózással tölti, akkor se tudja a kétezer kilométert levezetni.
Úgyhogy én egyáltalán nem látom indokoltnak ezt a juttatást. Azt, hogy korlátlan
mobiltelefon-használatot kap, hát azon is elgondolkodnék. Szerintem a Polgármester úrnak
sincs korlátlan kerete. Miután ugye az ERVA-nál nem egyedül dolgozik a vezérigazgató, így
nyilván a munkatársai is intézik a dolgoknak a nagy részét. Tehát ők beszélgetnek az
ügyfelekkel és nem a vezérigazgató úrnak kell. Tehát, ezeket a tételeket nem tudom támogatni.
Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a hozzászólást. Több képviselő nem jelezte hozzászólását, a napirend
fölötti vitát lezárom. Szikszai úr helyett válaszolnék egy mondatba erre a kétezer kilométer,
ami többször előkerül. Nem a kerületbe járja végig természetesen az ügyvezető. Vidéki, ezért
engedélyezték neki.”
mikrofon nélküli hozzászólás, nem érthető
Vattamány Zsolt polgármester
„Így van, ez bele kerülhetett, szerintem ez rendben van, elfogadható. Adhatnánk neki több
fizetést is, akkor nem ezt kapná. Tehát ez a javadalmazásnak a része. Tehát ennyi. Kérdezem
az előterjesztőt, hogy kíván-e még plusz választ adni?”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm, nem.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. Előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Négy határozati javaslatról
kell szavaznunk külön-külön. Mindegyik minősített, ezt nem mondanám majd el, de mindegyik
minősített többséget igénylő. 1. számú határozati javaslat következik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 11 igen 3 nem 2 tartózkodással elfogadta.
622/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az EVIKVÁR Kft. javadalmazási szabályzata (11 igen, 3 nem, 2 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a határozat mellékletét képező az EVIKVÁR Kft. Vezetői Javadalmazási
Szabályzatát elfogadja, és felkéri a Polgármestert annak aláírására.

Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az
EVIKVÁR Kft. ügyvezetőjét, hogy intézkedjék az EVIKVÁR Kft. Vezetői Javadalmazási
Szabályzatának a cégiratok között történő letétbe helyezéséről.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
harminc (30) nap
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot. Elfogadásához minősített többség szükséges,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 2.
számú határozatot 13 igen 2 nem 1 tartózkodással elfogadta.
623/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERVA Zrt. javadalmazási szabályzata (13 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a határozat mellékletét képező az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő
Zrt. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát jóváhagyja, és felkéri az EVIKVÁR Kft. alapítót,
hogy a Vezetői javadalmazási szabályzatot aláírja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy felkéri az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját,
hogy intézkedjék az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Vezetői Javadalmazási
Szabályzatának a cégiratok között történő letétbe helyezéséről.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
harminc (30) nap

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 3.
számú határozatot 11 igen 3 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.)
624/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:

- Az EVIKINT Kft. javadalmazási szabályzata (11 igen, 3 nem, 2 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a határozat mellékletét képező az EVIKINT Kft. Vezetői Javadalmazási
Szabályzatát jóváhagyja, és felkéri az EVIKVÁR Kft. alapítót, hogy a Vezetői javadalmazási
szabályzatot aláírja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy felkéri az EVIKINT Kft. ügyvezetőjét, hogy intézkedjék az EVIKINT Kft.
Vezetői Javadalmazási Szabályzatának a cégiratok között történő letétbe helyezéséről.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
harminc (30) nap

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 4.
számú határozatot 11 igen 4 nem 1 tartózkodással elfogadta.
625/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az EVIKLAK Kft. javadalmazási szabályzata (11 igen, 4 nem, 1 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a határozat mellékletét képező az EVIKLAK Kft. Vezetői Javadalmazási
Szabályzatát jóváhagyja, és felkéri az EVIKVÁR Kft. alapítót, hogy a Vezetői javadalmazási
szabályzatot aláírja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy felkéri az EVIKLAK Kft. ügyvezetőjét, hogy intézkedjék az EVIKLAK Kft.
Vezetői Javadalmazási Szabályzatának a cégiratok között történő letétbe helyezéséről.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
harminc (30) nap

20. számú napirend:
Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„És akkor áttérünk a 20. számú napirendi pontra: az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft.

javadalmazási szabályzatának elfogadása Szikszai Zsolt alpolgármester úr előterjesztésében.
Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm, nem.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Nem. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra
és elfogadásra javasolja. 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 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 10 igen 2 nem 3 tartózkodással elfogadta.
626/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása (10 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az előterjesztés mellékletét képező ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. Vezetői
Javadalmazási Szabályzatát elfogadja, és felkéri a Polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az
ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy intézkedjék az ERöMŰVHÁZ
Nonprofit Kft. Vezetői Javadalmazási Szabályzatának a cégiratok között történő letétbe
helyezéséről.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
harminc nap

21. számú napirend:
Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. I. félévi
szakmai beszámolójának és javadalmazási szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 21. számú napirendi pontra: Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2013. I. félévi szakmai beszámolójának és javadalmazási
szabályzatának az elfogadása Szikszai Zsolt alpolgármester előterjesztésében. Kérdezem,
hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm, nem.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Nem. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra
és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Napirend fölötti vitát megnyitom. Gergely képviselő
úrnak adom meg a szót.”
Gergely József képviselő
„Az előterjsztésbe olvashatjuk azt, hogy a Média Kft. az kiemelt figyelmet fordított a
közpénzek átlátható és takarékos felhasználására. Hát, ha ez igaz lenne, akkor a legnagyobb
tevékenységét, tehát ugye a tévéműsor gyártást azt kiszervezte, és az újságot kivéve minden
egyebet kiszervezték külső céghez, - tehát hogyha ez igaz lenne, akkora a közpénzek
felhasználásáról szóló legfontosabb szerződést, azt nem titkolná az ügyvezető. Idáig még nem
adta ki. Nyilván olyan titkok vannak benne, amik esetleg rossz fényt vetnének őrá. Dehát
mondjuk, ezen könnyen túl tudna lépni, hogyha eleget tenne a törvényi előírásoknak és ezt a
sok tíz millió forintról szóló szerződést is olvashatóvá tenné, mármint a képviselők számára.
Úgyhogy ezt az előterjesztést nem fogom elfogadni.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Dr. Kispál Tibornak adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót! Tisztelt Képviselő-testület! Csatlakoznék képviselő társamhoz,
tekintettel arra, hogy a titokzatos VAVKER, hát mert az előterjesztésbe egyszer valaki
véletlenül leírta a nevét, tehát a titokzatos VAVKER Kommunikációs Kft-ről van szó, ugye
akinek kellene teljesíteni. Egyébként csak néhány konkrétumban megfogalmazva a számokat:
újságra az első félévben húsz millió került kifizetésre, műsorkészítésre harmincnégy.
Önmagában még ezek eltűrhető nagyságrendek, azonban hadd kérdezzem meg, hogy az egyéb
igénybevett szolgáltatás nyolc millió, az mit jelent? Még plusz ezen felül rendezvényekért
kapott három millió, illetve a kiadott három millió forint, az mit takar? Ugye külső gyártású
műsorokról, kizárólagos külső gyártású műsorokról beszél az a Török Emese, aki ugye egyben
főszerkesztője az újságnak is, és főszerkesztője is a televíziónak is, miközben maga az
előterjesztő arról beszél, hogy részben a műsor szerkesztése és gyártása az csak részben van
kiadva döntő többségben ennek a titokzatos VAVKER Kommunikációs Kft-nek. Érdekes, hogy
a beszámolóban az Almássy téri kampányról laza egy oldal született, viszont iszonyú
részletességgel szerezhetünk tudomást arról az internetes támadásról, ami a Média Kft-nek a
holnapján érte. Három oldalon keresztül, mit tudom én hány száz IP címet olvashatunk
másodpercre lebontva, hogy mikor született meg a támadás. De, amiről igazából a
beszámolóban kellene írni, ugye arról keveset látunk, hiszen igen elnagyoltak tulajdonképpen
ez a százmilliót is meghaladó kiadás az gyakorlatilag mi a túróra ment? A legérdekesebb, a
vezérigazgató úr, hogy szóvá tettem a 17 ezer forintos zár cserét a struktúraváltásra kapott
pénzre, és ez külön fejezetben felújításként, karbantartásként szerepel. Ennek nagyon örültem,
és ez alatt igazából véve a tortára ugye egy megy szemet azért, mert ez egy nagyon klasz
dolog 17 ezer forintot struktúraváltásként elkölteni a zárcserére. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a hozzászólásokat! Több képviselő nem jelezte hozzászólását. Napirend
fölötti vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, hogy az elhangzottakra, véleményekre kíván-e
reagálni bármit?”
Szikszai Zsolt alpolgármester

„Köszönöm, nem.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Nem. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Három határozati javaslatból áll
az előterjesztés, melyekről külön-külön kell szavaznunk. Szavazásra teszem fel az 1. számú
javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 10 igen 5 nem 0 tartózkodással elfogadta.
627/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. I. félévi
szakmai beszámolójának és javadalmazási szabályzatának elfogadása (10 igen, 5 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező, az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. 2013.
év I. félévre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 2. számú határozati javaslat. Egyszerű többség szükséges az elfogadásához,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 2.
számú határozatot 10 igen 5 nem 0 tartózkodással elfogadta.
628/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. I. félévi
szakmai beszámolójának és javadalmazási szabályzatának elfogadása (10 igen, 5 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. Vezetői
Javadalmazási Szabályzatát elfogadja, és felkéri a Polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„És végül szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, szintén egyszerű többség szükségeltetik
az elfogadásához, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 3.
számú határozatot 10 igen 5 nem 0 tartózkodással elfogadta.
629/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. I. félévi

szakmai beszámolójának és javadalmazási szabályzatának elfogadása (10 igen, 5 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy felkéri az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. vezérigazgatóját, hogy intézkedjék
az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. Vezetői Javadalmazási Szabályzatának a cégiratok
között történő letétbe helyezéséről.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
harminc nap

22. számú napirend:
Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Így át tudunk térni a következő napirendre, a 22. számúra: önkormányzati ingatlanok
hasznosítása Szikszai Zsolt alpolgármester előterjesztésében. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni?”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm, nem.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja az előterjesztést. A napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován
képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm. Mondom a problémáimat sorban. Az egyes: Izabella utca 11. Berki Béla
bérleménye. Azt olvasom, hogy 3.870.000 Ft bérleti díj hátralék van. Azt hozzáteszem, avval
kellett volna kezdenem, hogy többször felmerült bennem, hogy szeretnék én is a VII. kerületi
önkormányzattal valamilyen kapcsolatba kerülni…”
Vattamány Zsolt polgármester
„Képviselő.”
Moldován László képviselő
„... mert olyan tartozásokat nem kell itt megfizetni, és hát bocsánat, itt nem Berki Béláról van
szó, mert van, amikor majdnem százmilliós tartozással is lehet működni évekig. Folytatom.
Tehát itt az történt, hogy 2006-tól bérelte Berki Béla, rendeletetésszerűen nem lehet használni
ezt a helyiséget. Most azt nem értem, hogy akkor azt miért nem adta vissza, merthogy két év
múlvától nem fizette a bérleti díjat, addig szegény fizette a bérleti díjat. Tehát nem értem ezt
az egészet, hogy miért nem, így most már több mint három millió tartozása van, amit éppen
készülünk elengedni. Én azt nem értem, hogy akkor, mikor ez felmerült, hogy használhatatlan
ez a helyiség, akkor miért nem adta vissza, és az Önkormányzattól miért nem próbált bérelni
egy másikat. A másik: a Lamatik Kft. 1996. árpilis 1-től bérlője a fenti helyiségeknek. 2011
telén merült fel, hogy a raktárnak használt helyiség fűtése műszaki okokból nem üzemelhető
be. Tehát 15 évig ez nem derült ki, hogy nem üzemeltethető a fűtés a raktárban? Ezt
meglehetősen furcsálom, de ebből is szegényeknek bérleti díj hátralékuk származott. Ez
szerencsére nem teljesen kérik, hogy… tehát beruháztak és csak ezt, a beruházás mértéket le

szeretnék vonatni. Egyszerűen furcsa számomra, hogy 15 év után derül ki, hogy egy raktárt
nem tudnak fűteni. Az ötödik pedig a Rottenbiller u. 43-45. volt Janikovszky Iskola épülete,
amit - önök azt mondták, hogy ott... tehát, hogy nem kell ennyi gyerek, nincs ennyi gyerek,
ezért átszervezték és a Baross utcába... Iskolát. Hozzáteszem, hogy kiderült, hogy lenne igény
rá, merthogy most éppen egy másik általános iskola óvodával együtt készülne oda. Nem
tudom ez nekem abszolut nem stimmel, tehát ezeket nem fogom elfogadni. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen, Gergely képviselő úrnak adom meg a szót.”
Gergely József képviselő
„Köszönöm. Az Izabella 11. ügyéhez szeretnék hozzászólni. Ugye itt arról van szó, hogy az
Önkormányzat bizonyos bérleti díjtartozást engedjen el. A vagyongazdálkodási rendelet azért
elég rendesen leírja azt, hogy milyen esetben lehet elengedni ilyet. Ezért szeretném
megkérdezni az előterjesztőt, hogy mi az a valamennyi körülmény, amelynek figyelembe
vételével megállapít, hogy vagy aránytalanul hosszú időt venne igénybe az érvénytelenítés,
vagy aránytalan nehézséggel járna, vagy aránytalan nagy költséggel járna, vagy egyébként
sikertelen lenne a behajtás? Berki Béla képviselőtársam volt az előző ciklusba. Hát, az egy
dolog, hogy mondjuk egy képviselőnek valamennyire azért a rendeleteket ismerni illik, de
azért egy elég érdekes szituáció, hogy az Önkormányzattal szemben egy képviselő tartozásokat
enged meg magának. Tudni kell azt, hogy ő 2006-ban megtekintett állapotban vette át a
helyiséget, ezt a jegyzőkönyvet alá is írta, aztán két év múlva rájött, hogy mégse. Nem adta
vissza, nem fizetett. Itt fölmerül az a kérdés is, hogy mondjuk az ERVA az 1-2-3-5 év után
miért nem mondott föl? Akkor, amikor egy lakásbérlő három hónapig nem fizet, akkor kap
felmondást. Hogyha egy helyiségbérlő hét évig nem fizet, akkor elengedik neki a tartozását?
Szóval ez egy gubancos dolog. Remélem, hogy az előterjesztő meg tudja magyarázni, hogy ezt
miért javasolta. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm, Dr. Kispál Tibornak adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Nem szaporítanám a szót, hiszen ami itt az
előbb elhangzott, az a jómagam jegyzeteiben is szerepelt. Én azért kiegészíteném még ezt a
TTG Gastro Kft. esetére is, hiszen ahogy ezt az előbb Gergely József mondta is, és ezt
szeretném külön kiemelni, hogy 2010. előtt és remélem most is úgy köttetnek meg szerződések,
hogy a bérlővel a teljes megállapodás, nem csak az aláírás, hanem az ingatlan, bérbeveendő
ingatlannak a minőségügyi megtekintése is szerepel. És ez viszont tuti, hogy benne volt a
szerződésében. Tehát ez érthetetlen, hogy ez miért most merül föl ennyi év után. Annyit még
szeretnék megjegyezni, hogy a Janikovszky Iskola épülete, ami az épület megépítését követően
a hosszú évtizedek, évszázad alatt ugye oktatási célra alakult ki, a felújítása is ugye abba
reménykedett az akkor önkormányzati vezetés, hogy iskola marad. Nem javasolnám azt, hogy
minden másra föl tudjuk használni, vagy az Önkormányzat ettől az épülettől megszabadulna.
Azzal nincs gondom, hogy oktatási felületként végre használjuk. Azzal most sem, akkor sem
értettem egyet, és soha nem is fogok egyet érteni azzal, hogy Erzsébetváros, ami iskolaváros
volt, iskolát szüntessen meg, - téves adatokra való hivatkozással, hiszen a gyermeklétszám
nem csökkent Erzsébetvárosba. Hiszen a tavalyelőtti statisztika is ennek növekedését mutatta
ki egyértelműen. Kérdezem én, hogy ugyan értem, hogy az egyházzal szemben nagyon magas
bérleti díjat nem tudunk megállapítani, hiszen akkor nem is segítünk neki, de a háromszázezer forint … elegendő forrás ahhoz, hogy ott majd egy felújítást lehessen csinálni, hogyha ezt

a pénzt nem elköltjük, hanem az épület érdekében összegyűjtjük. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen, Stummer János képviselő úrnak adom meg a szót.”
Stummer János képviselő
„Az örömömet szeretném kifejezni, hogy két év után végre kiderült, hogy Kispál Tibor mit
gondol a Janikovszky bezárásáról. Mert hogyha emlékezetem nem csal, akkor nem szavazott a
végszavazásnál, Gergely Józseffel egyetemben. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását! És a felmerült kérdésekre való válaszadás
céljából felkérem Csomor Sándor vezérigazgató urat, hogy az elhangzott kérdésekre
válaszoljon! Nem kell felállni.”
Dr. Csomor Sándor vezérigazgató ERVA Zrt.
„Tisztelt Képviselő-testület! Hallatszik? Hallatszik ugye? Tehát, engedjenek meg csak egy
apró hasonlatot, azért mert végül is egy horgászbaleset történt velem. Úgy érzem, hogy ez az
előterjesztés olyan, minthogyha beszórtuk volna a kukoricát és a pontyok ráharaptak volna.
Tehát azért hadd menjek egy kicsit vissza az időbe! Én azt mondtam, és elég konzekvens
voltam, és Gergely képviselő úr nagyon sokat látogatja a PKB üléseket, és ott azt hiszem,
hogy elég világosan és egyértelműen mindig, még a koncepciót is megmondom, hogy
alapvetően miért, milyen koncepcióba - általában, és nem szubjektíve megközelítve - hogy
állunk a lakásbérlőkhöz, hogy fogunk állni a helyiségbérlőkhöz; kérem a képviselők
javaslatait, kérem a gyakorlatilag, volt, amikor kaptam, például Moldován képviselő úrtól
kaptunk, be is építettük az előterjesztésbe, az előterjesztésekbe. Én azt gondolom, hogy elég és
ezt az első perctől kezdve, mióta itt dolgozom a VII. kerületbe, komolyan veszem ars
poeticanak, hogy nyitott és átlátható rendszert építünk. Én azt gondolom, hogy mind a három,
ahol bérleti díj elengedésről van szó, azért van egy nagyon fontos közös, hát két közös
tulajdonság. Egyrészt arról van szó, hogy valamilyen, vagy senkinek nem felróható, vagy az
Önkormányzatnak felróható, az előző vezetésnek, vagy az előző ERVA vezetésnek - direkt nem
a képviselőt-testületről beszélek -, hanyagsága miatt gyakorlatilag nem volt rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotba egy helyiség. Bizonyíthatóan ez az Izabella 11-ről van szó 11-ről? - van szó, gyakorlatilag 2 kwh-ot fogyasztottak azt hiszem ez alatt a 6-8 év alatt. Ez
kiderül a mérő órák állásából. Körülbelül hatszor szerepelt a különböző GABI üléseken, ahol
gyakorlatilag és az akta, ami természetesen erősen ki van - hát, sajnálatos módon - herélve,
tehát alig van benne információ, a bérlőtől sokkal többet kaptunk, mint amit az aktában
találtunk. Tehát azt kell, mondjam, hogy - engedjenek meg egy kifejezést, - hülyítették a bérlőt
azzal, hogy majd eladják neki, nem adják el neki, ennyit ér, annyit ér. Én azt gondolom, hogy
ezekre az ügyekre, és én ezt megmondtam előre a Pénzügyi Kerületfejlesztési Bizottságnak,
mindig, ha van valami komoly indok, és hogyha.. és ebben az esetben nem csak arról van szó,
hogy mind a három esetbe, ha van egy műszaki indoka a dolognak, hanem arról van szó, hogy
ezek a bérlők vagy egy csere helyiség kapcsán, vagy igen, általában mind a három esetbe
aszem egy csere helyiség kapcsán gyakorlatilag bérőkké váltak és fizetik a bérleti díjat, bérleti
szerződést kötöttek, tehát nem vesztítettük el a bérlőket. Gondolom ugye képviselő úrnak az
nem hátrány a Gergely képviselő úrnak, hogyha egy képviselőről van szó. Én azt gondolom,
hogy ha ne legyünk janus arcúak, nem kezdünk bele turkálni a rendszerbe, hogy ki mennyiért
vett lakás, satöbbi, satöbbi, kinek a rokona mit bérelt, milyen kivitelezéseket folytatott. Én
csak azért mondom, én senkire nem utalok, általába mondtam természetesen. És az viszont
tényként megállapítható, hogy ami a bűntető eljárás alá vonták az előző városvezetést, az -

hát hogy is mondjam - kevesebb, mint ötven százaléka azoknak az ügyeknek, amik enyhén
szólva problémásak. Tehát most nem fordul az elő, hogy valaki lakást kap, aztán egy hét
múlva, egy hónap múlva már meg is veheti. Tehát ilyen dolgok nem fordulnak elő. De, nem
akarok ettől eltérni, és nem vádaskodni akarok, csak szeretnék utalni egy ügyre. Azért erre az
ügyre, mert most az jutott eszembe, hogy engedje meg Polgármester úr, hogy hadd javasoljak
már én is egyszer valamit, hogy álljon már fel egy ad-hoc bizottság ezekre a bérleti
szerződésekre, amik kötettek a múltba. Lehet, hogy ezek már elévültek, de azért szerintem,
mint a meztelen csiga, a mai napig húzzuk magunk után a csíkot az előző városvezetés áldásos
tevékenysége miatt. Ahol például, ezen a héten hétfőn tárgyaltam a Reálinmo Kft-nek az
ügyvezetőjének a jogi képviselőjével, aki pont a Gergely alpolgármester úrról mesélt ezt-azt,
hogy ő tárgyalt vele, megígérte. És szó szerint idézem, nagyon súlyos, százmillió forintos kárt
okozott az előző városvezetés, mert hitegette a Reálinmo-t, aki százötven - én csak idézem az
ügyvéd urat -, aki százötven millió forintot elköltött erre a helyiségre. Mellesleg ennek a
képviselő-testület, mint egy száznegyven millió forintos bérleti díj hátralékkal adták át a
Király 57. számú épületet, amit a mai napig még küzdünk vele, mint a Spartacus. Ezt csak
azért akarom mondani - nagy tisztelettel -, hogy tényleg javasolnám, le fogom írni ezt a
javaslatot, hogy álljon fel egy ad-hoc bizottság, akkor túrjunk már bele az aktákba, nézzük
meg ezeket a bérleti díj hátralékokat, hogy születtek, kik tárgyaltak. Az ad-hoc bizottság hívja
be azokat a partnereket, akiknek még most is kárigénye van, és ne három millió forintos
tételekről beszélünk, amikor egy födém probléma van, amikor rendeltetésszerű használatra
alkalmatlan a helyiségcsoport, és nyilvánosan és átláthatóan ide hozzuk, és megmagyarázzuk,
megindokoljuk, és javasoljuk az elengedését, hanem beszéljünk arról, amikor sikerült hat évig
pereskedni valamibe. Aztán már a felszámolót is felszámolták, mire jogerős lett az ítélet a
tavalyi évbe, tehát ilyenre is van példa. Én nagyon szívesen, csak én nem akartam - tisztelt
Képviselő-testület - rászánni az energiát, mert nekem erre marhára nincs időm. És tényleg, én
nagyon szívesen korlátozom magam, 500 kilométert se fogok különben autozni a cégautón,
majd miután már tudok biciklizni, mert van biciklink, szolgálati biciklink, nyáron azzal járok.
Ezt csak úgy mellékesen mondom. Tehát én arra kérném a tisztelt Képviselő-testületet, hogy
soha ne ítéljünk meg senkit, hogy nem viszonyítunk másokhoz. Azt, hogy mi ezeket az
előterjesztéseket ide hozzuk, mellesleg szerintem minden képviselő-testületi ülésre ide fogjuk
hozni. Hát, el szeretnénk pucolni gyakorlatilag azt a probléma halmazt, rendbe szeretnénk
tenni, amit az előző tiszteletteljes ERVA vezetés, a GABI, illetve a képviselő-testület össze.. hogy is mondjam - .. rakott. Tehát én nem tudom, hogy válaszoltam-e megfelelő módon? Ha
van komoly, konkrét műszaki indoklás - polgárjogi jogviszonyról beszélünk - meg kell
állapodni - azt gondolom - a felekkel, nem akarjuk elveszíteni a bérlőinket. És képviselő úr,
engem tényleg nem, talán észrevehették egyáltalán nem, nincs jelentőségű, hogy ki milyen
vallású, ki milyen színű, ki milyen nemű, ki milyen nemi indentitású. Semmilyen szinten nem
érdekel, ez egy nyitott ökumenikus kerület. Itt azt gondolom, hogy én ugyan olyan szívesen
állok szóba a Református Gimnázium igazgatójával, mint amilyen szívesen elmegyek
vacsorázni Tordai Péterrel a jövő héten. Tehát én azt gondolom, hogy arra a kérés.. és azt
hiszem, hogy az lenne a legvilágosabb és átláthatóbb, és legkorrektebb, amikor egy bizottsági
ülésen ilyen szerepel, akkor gyakorlatilag föltennék esetleg azokat a kérdéseket, és a nagyobb
horderejű kérdések, hogy is mondjam, mert ezek nem nagy kérdések, nem nagy problémák,
akkor ezeket meg lehetne vitatni. És, hogyha valaki elmondja, és valaki esetleg elküldi
nekünk, hogy mi általában hogy álljunk hozzá, hogy dolgozzuk föl, hogy hozzuk ide. De, most
már én azt gondolom, hogy ide fogjuk hozni ezeket a nagy ügyeket. Bemutatjuk a Képviselőtestületnek még azokat is, ahol már elévültek a dolgok. Azért, hogy lássák, hogy mi a
különbség, és klasszikus különbséget lássák az előző éra és a mostani éra tevékenysége között.
Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Vezérigazgató úr válaszát. Az ad-hoc bizottsággal kapcsolatba szerintem
mindenkinek meg van a lehetősége arra, hogy jogászokat fogadjon, és hogyha valami
disznóságot lát, akkor feljelentést tegyen. Mint az önkormányzat és az új önkormányzat, ez az
önkormányzati vezetés rögtön jogászokat fogadott, ügyvédeket fogadott, és meg is tettünk
nagyon komoly értékekben feljelentéseket. Tehát én erre bárkit bíztatok, hogyha valami féle
furcsa ügyet lát, akkor nem kell bizottságokat összehívni, ki kell vizsgáltatni ügyvédekkel, meg
kell tenni a megfelelő lépéseket. De köszönöm szépen a választ! Az előterjesztéshez Szikszai
alpolgármester úr nyújtott be módosító indítványt, amelyet befogad, így azt indokolni nem
szükséges, szavazni viszont fogunk róla. Tehát először is szavazásra teszem föl a módosító
indítványt, amelynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
módosító indítványt 13 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.)
630/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (13 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az előterjesztő Szikszai Zsolt alpolgármester által „Önkormányzati ingatlanok
hasznosítása” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:
Szikszai Zsolt:
„Határozati javaslat
5.
A. változat:
1.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 408/2013.(VI.26.) határozatának 3. pontját visszavonja.
2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest, VII. ker. Rottenbiller u. 43-45. sz. alatti, 33524 hrsz.-on nyilvántartott
5. szintből álló 100 %-os önkormányzati tulajdonú épület oktatási célra történő bérbeadása
céljából lefolytatott pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a pályázat nyertesének a
Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája
pályázót nyilvánítja.
3.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest, VII. ker. Rottenbiller u. 43-45. sz. alatti, 33524 hrsz.-on nyilvántartott
5. szintből álló 100 %-os önkormányzati tulajdonú épületet az alábbi lényeges feltételekkel a
Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája
részére bérbe adja:
Bérleti jogviszony időtartalma: határozatlan.
Havi nettó bérleti díj: 330.000,- Ft.

A bérleti díj évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik 2015. január 1.
napjától.
Óvadék összege: a bruttó bérleti díj egyhavi összege.
A bérlő az ingatlan használata során azt kizárólag a pályázatában megjelölt oktatási célra
használhatja.
Az épület az alábbi terhekkel kerül bérbeadásra:
- a Molnár Antal Zeneiskola a pinceszinten egy, a földszinten három helyiséget használ,
- az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 2013. december 31. napjáig az általa igénybe
vett területeket irattárazási célra használja.
4.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy felhatalmazza az ERVA Zrt.-t a bérleti szerződés aláírására, amelyet jelen döntés
ajánlattevő általi kézhezvételétől számított 45 napon belül kell megkötni.
5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a bérleti
szerződés esetleges módosításainak jóváhagyására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
kézhezvételétől számított 45 nap
6.
1.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata részt kíván venni a
Budapest Főváros Önkormányzata „Rögtön jövök!” című pályázatán és jóváhagyja a jelen
határozat mellékletét képező megállapodást.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a
megállapodás szövegének, valamint a megállapodás aláírását követően a megállapodás
esetlegesen szükségessé váló módosításának jóváhagyására és a pályázaton résztvevő
helyiségek kijelölésére.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
3.) A Képviselő-testület felkéri az ERVA Zrt.-t, hogy a pályázaton való részvételre alkalmas
üzlethelyiségek listáját állítsa össze és jóváhagyás céljából terjessze a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság elé.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
4.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék az Erzsébetváros
Önkormányzata 2013. évi költségvetésében a pályázaton való részvételhez szükséges bruttó
1.000.000 Ft. keretösszeg rendelkezésre állásáról.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.”
Vattamány Zsolt polgármester
„A módosító indítvány elfogadását követően hat határozati javaslatról kell szavaznunk.
Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslat „A” változatát, elfogadásához egyszerű
többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 11 igen 3 nem 1 tartózkodással elfogadta.
631/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (VII. Izabella u. 11.) -

(11 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 33846/0/A/13 helyrajzi számú, természetben a Bp. VII. ker. Izabella u. 11. szám
alatti épületben található 58m2 alapterületű helyiségre 2013.06.30-ig fennálló bruttó
3.870.389,-Ft bérleti díj hátralékot az ingatlan rossz műszaki állapotára, használhatatlanságára
hivatkozva elengedi.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Így a „B” változat szavazássá tétele okafogyottá vált itt. Szavazásra teszem fel a 2. számú
javaslat „A” változatát, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. Vattamány Zsolt
polgármester jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a 2. számú határozatot
11 igen 4 nem 0 tartózkodással elfogadta.
632/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (VII. István út 38.) (11 igen, 4 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 33246/0/A/2 helyrajzi számú, természetben a Bp. VII. ker. István út 38. szám
alatti épületben található 85m2 alapterületű helyiségre a bérlő által tett beruházások
összegének levonása után 2013.06.30-ig fennálló 1.297.867,-Ft bérleti díj hátralékot az
ingatlan rossz műszaki állapotára, használhatatlanságára hivatkozva elengedi.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Így a „B” változat szavazásra tétele itt is okafogyottá vált. Akkor szavazásra teszem fel a 3.
számú javaslat „A” változatát, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 3.
számú határozatot 11 igen 2 nem 2 tartózkodással elfogadta.
633/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (VII. Kazinczy u. 51.) (11 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest, VII. ker. Kazinczy u. 51. sz. alatti, 34158 hrsz.-ú 100 %-os
önkormányzati tulajdonú műemlék épületben található, a TTG Gastro Kft. volt bérleményét
képező 199 m2 alapterületű földszinti helyiségre 2013. 07. 15-ig keletkezett bruttó
1.782.395,- Ft bérleti díjhátralékot az ingatlan rossz statikai állapotára, használhatatlanságára
tekintettel elengedi.

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Így a „B” változatot nem tesszük már fel szavazásra, hiszen szavazásra tétele okafogyottá
vált. A 4. számú határozati javaslatot teszem fel szavazásra, ennek az elfogadása egyszerű
többséget igényel, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 4.
számú határozatot 11 igen 1 nem 3 tartózkodással elfogadta.
634/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (235/2013.(V.30.) KT határozat módosítása) (11 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évre
vonatkozó lakás- és helyiséggazdálkodási irányelveiről szóló 235/2013.(V.30.) számú
határozata C.) pontjának 2.) alpontját az alábbiak szerint módosítja:
2.) A 100 %-os épületekben, melyek alól kivételt képeznek a Képviselő-testület
166/2013.(IV.29.) sz. határozatában foglaltak szerint a Király u. 15. és Király u. 21.
sz. alatti épületekben, továbbá azokban a műemlék épületekben, amelyekhez a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság nem járul hozzá.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 5. számú javaslat módosító indítvánnyal elfogadott „A” változatát,
ennek elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület az 5.
számú határozatot 12 igen 2 nem 2 tartózkodással elfogadta.
635/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (VII. Rottenbiller u. 43-45.) (12 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)
1.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 408/2013.(VI.26.) határozatának 3. pontját visszavonja.
2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest, VII. ker. Rottenbiller u. 43-45. sz. alatti, 33524 hrsz.-on nyilvántartott
5. szintből álló 100 %-os önkormányzati tulajdonú épület oktatási célra történő bérbeadása
céljából lefolytatott pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a pályázat nyertesének a
Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája
pályázót nyilvánítja.
3.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest, VII. ker. Rottenbiller u. 43-45. sz. alatti, 33524 hrsz.-on nyilvántartott

5. szintből álló 100 %-os önkormányzati tulajdonú épületet az alábbi lényeges feltételekkel a
Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája
részére bérbe adja:
Bérleti jogviszony időtartalma: határozatlan.
Havi nettó bérleti díj: 330.000,- Ft.
A bérleti díj évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik 2015. január 1.
napjától.
Óvadék összege: a bruttó bérleti díj egyhavi összege.
A bérlő az ingatlan használata során azt kizárólag a pályázatában megjelölt oktatási célra
használhatja.
Az épület az alábbi terhekkel kerül bérbeadásra:
- a Molnár Antal Zeneiskola a pinceszinten egy, a földszinten három helyiséget használ,
- az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 2013. december 31. napjáig az általa igénybe
vett területeket irattárazási célra használja.
4.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy felhatalmazza az ERVA Zrt.-t a bérleti szerződés aláírására, amelyet jelen döntés
ajánlattevő általi kézhezvételétől számított 45 napon belül kell megkötni.
5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a bérleti
szerződés esetleges módosításainak jóváhagyására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
kézhezvételétől számított 45 nap

Vattamány Zsolt polgármester
„A „B” változat szavazásra tétele így itt is okafogyottá vált. És végezetül szavazásra teszem
fel a 6. számú határozati javaslatot, melynek elfogdásához egyszerű többség szükségeltetik,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a 6.
számú határozatot 13 igen 0 nem 2 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.)
636/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása („Rögtön jövök!” pályázat) (13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
1.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata részt kíván venni a
Budapest Főváros Önkormányzata „Rögtön jövök!” című pályázatán és jóváhagyja a jelen
határozat mellékletét képező megállapodást.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a
megállapodás szövegének, valamint a megállapodás aláírását követően a megállapodás
esetlegesen szükségessé váló módosításának jóváhagyására és a pályázaton résztvevő
helyiségek kijelölésére.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
3.) A Képviselő-testület felkéri az ERVA Zrt.-t, hogy a pályázaton való részvételre alkalmas
üzlethelyiségek listáját állítsa össze és jóváhagyás céljából terjessze a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság elé.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
4.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék az Erzsébetváros
Önkormányzata 2013. évi költségvetésében a pályázaton való részvételhez szükséges bruttó
1.000.000 Ft. keretösszeg rendelkezésre állásáról.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

23. számú napirend:
Javaslat az Erzsébetvárosi Egészség 7 lebonyolítására, civil szervezetek és a BudapestFasori Evangélikus Egyházközség támogatására
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 23. számú napirendi pont: javaslat az Erzsébetvárosi Egészség 7
lebonyolítására, civil szervezetek és a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség
támogatására Juhász Gábor alpolgármester úr előterjesztésében. Kérdezem, hogy kíván-e az
előterjesztő szóbeli kiegészítést tenni?”
Juhász Gábor alpolgármester
„Köszönöm, nem.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Nem. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, valamint a Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta. Mindkét bizottság tárgyalásra és elfogadásra
javasolja az előterjesztést. Napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován képviselő úré a szó.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Mielőtt Csomor úr elmegy, azért elmondanám, hogy nekem egyetlen egy
kérdésemre se válaszolt, és azt gondolom, hogy nem rója föl az előző kerületvezetés bármilyen
hibáját nekem. Tehát jó lenne, ha kapnék választ! Bár, most már túl vagyunk, majd
legközelebb esetleg. Evvel kapcsolatban, evvel a napirendi ponttal kapcsolatban...”

Dr. Csomor Sándor vezérigazgató ERVA Zrt.
„Írásban.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm! Jó, köszönöm. Evvel a napirendi ponttal kapcsolatban az lenne a kérésem, hogy
beszerzésre került négy defibrillátor. Az nagyon jó, tényleg azt komolyan mondom. Csak mi
lesz az egészség hét után velük? Ez lenne az egyik kérdésem. A másik kérdésem az, hogy heti
öt testnevelés órát kell beépíteni az új oktatási törvény alapján az iskolák tanrendjébe. Ez
viszont állami feladat, hogy ezt biztosítják, biztosítsák. Tehát vannak kétségeim, miközben
örülök, hogy az Újpesti Tornaegyletben vívást fognak oktatni erzsébetvárosi kisiskolásoknak.
Azért ezt megint megjegyezném, hogy megint egy állami feladatot vállal át az önkormányzat.
De önmagában evvel nincs bajom, avval van bajom, hogy állami feladatot vállalunk át. Az
ötödik pedig: a sport rendezvényekre kap öt millió forintot - remélem, hogy ez egy keretösszeg
-, a lebonyolító Kft. Hát, én azért egy hét - nem is egy hét, mert - és konkrétan abban a
Városligeti Centrumban lebonyolított sport napokra öt millió forintot. Kicsit soknak találom.
De, remélem, hogy ezt majd nyilván elszámoláskor ezt be fogják bizonyítani, hogy ők ezt
tényleg rendeltetésszerűen használták fel. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a hozzászólását! Mivel több képviselő nem jelezte hozzászólását, így a
napirend fölötti vitát lezárom, és akkor válaszolnék képviselő úr által feltett kérdésekre. Négy
defibrillátor igen, hiányzik a kerületből. Ezeket nem az Egészség Hétre vesszük, ezeket
megveszi az Önkormányzat, és aztán itt lesznek. Többek között ebben a házban, többek között
a Garay utcai épületben, ahol a járási hivatal is van. Erről fog készülni egy térkép egyébként,
hogy hol vannak defibrillátorok. Lehetnek más cégeknek is, tehát nem csak az önkormányzat
intézményrendszereiben, cégeiben lehetnek. Ugye a hivatal épületeiben, hanem másutt is
lehetnek, ezeket most gyűjtik a kollégáink. Nagyon fontos az, hogy ez bárhol elérhető legyen!
Interneten, mindenféle honlapokon, nyomtatásban is, hogyha valahol szükség van rá, akkor
ne az legyen egy életnek az ára, hogy nem tudták az emberek ezt használni. Ez szerintem
fontos dolog. Állami feladatot vállalunk-e át azzal, hogy gyerekeknek segítsük a sportolását.
Nem az államnak segítünk ezzel, hanem a gyerekeknek. Tehát, szerintem ez fontos, az állam
ellátja a maga feladatát, mi erre tudunk rátenni, rásegíteni. Ha nem segítenénk, a feladat
akkor is el lenne látva, tehát nem vállaljuk át a feladatot. Egész egyszerűen úgy gondoljuk, és
itt néhány százezer forintos tételről van szó itt a vívásoktatásnál, tehát nem tízmilliókról,
százmilliókról van szó, ez egy apró kis összeg. Ezzel segíthetjük azokat a sportolni vágyókat,
akiknek ennyi hiányzik, mondjuk a családi kasszából, hogy ezt a sportágat űzzék. És inkább
sportágat űzzenek, mint bármilyen rossz dolgot tanuljanak el az utcán. Ugyanezért
bonyolítjuk le évről-évre a sport napokat is. Néhány éve, aszem a tavalyi évben hétmillió
forintba került az erzsébetvárosi sportnapok, a Mozdulj Erzsébetváros!, ami egy két hétvégés
rendezvény volt. Most ettől kevesebb összeget tudtunk erre szánni, viszont ez egy gyakorlatilag
egy hetes rendezvény, ahol guiness rekord kísérlet lesz többek között, tehát itt több száz
erzsébetvárosi gyermeket fognak megmozgatni. Minden általános iskola benne lesz, ebbe
benne vannak az általános iskolák versenyének a díjai, a versenyek lebonyolításai, az
ajándékok, a sportszerek. Tehát ebben sok minden van. Ez nem csak az, hogy valaki ezért a
pénzért szervez, hanem rengeteg tárgyi feltételt is biztosít. Én azt gondolom, hogy a piacot
nézve ez egyáltalán nem egy ultra magas összeg, inkább az alacsonyabb összegek. Hát,
hogyha valaki talál a piacon ilyen összegért egy hetes sport rendezvényt, tárgyi feltételek
biztosításával, mindennel együtt, akkor le a kalappal! Biztos, hogy a többszöröséért fog
találni. De ezzel az összeggel szerintem hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy az iskolásaink, a
gyerekek tudjanak sportolni, azon felül, hogy az államnak a saját feladatát, én úgy gondolom,

hogy ellátja. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés hét
határozati javaslatból áll, melyekről külön-külön fogunk szavazni. Az egyszerűség kedvéért szeretném előre bejelenteni, hogy mind a hét határozati javaslat egyszerű többséget fog
igényelni, így ezt nem fogom majd ismételgetni. Így szavazásra teszem fel az egyes javaslatot,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

637/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat az Erzsébetvárosi Egészség 7 lebonyolítására, civil szervezetek és a BudapestFasori Evangélikus Egyházközség támogatására (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébet 7 rendezvénysorozatra az önkormányzat alábbi összegeket biztosítja:
-Maximum 1.600.000 Ft. a 4 db defibrillátor készülék beszerzése.
-A Városligeti Sportcentrumban megvalósuló Guiness rekord kísérlet és a hozzá tartozó sport
és egyéb rendezvények költsége maximum 5.000.000 Ft.
-Az Egészség 7 további rendezvényeinek költségét, maximum 4.000.000 Ft összegben, az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelete 7201. „Központilag kezelt ágazati
feladatok tartalék” előirányzat terhére történik.
Felelős:
Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. szeptember 15.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. Vattamány Zsolt
polgármester jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a 2. számú határozatot
13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
638/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat az Erzsébetvárosi Egészség 7 lebonyolítására, civil szervezetek és a BudapestFasori Evangélikus Egyházközség támogatására (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy megbízza a Városligeti Sportcentrumot üzemeltető KOZ-AIR és Társa Kft.-t, bruttó
5.000.000 Ft megbízási díj ellenében, a 2013. évi erzsébetvárosi Egészség 7-hez kapcsolódó,
a Sportcentrumban megvalósuló rendezvények megszervezésével és lebonyolításával az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú önkormányzati
rendelet 5707 címszám alatt lévő „Önkormányzati rendezvények” előirányzata terhére.
Felkéri a Polgármestert a megbízási szerződés elkészítésére és felhatalmazza annak aláírására.
Felelős:

Vattamány Zsolt

Határidő: 2013. szeptember 15.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, 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.
639/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat az Erzsébetvárosi Egészség 7 lebonyolítására, civil szervezetek és a BudapestFasori Evangélikus Egyházközség támogatására (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy támogatja az Újpesti Torna Egylet vívó szakosztálya által tartott vívás oktatást a VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzat által üzemeltetett iskolákban a 2013/2014. tanévben. A
támogatás mindösszesen 700.000-Ft Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet 6103 címszám alatt lévő „Sportegyesületek és
szervezetek támogatása” terhére. Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés elkészítésére
és felhatalmazza annak aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. szeptember 30.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, 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.
640/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat az Erzsébetvárosi Egészség 7 lebonyolítására, civil szervezetek és a BudapestFasori Evangélikus Egyházközség támogatására (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Gróf Brunszvik Teréz Óvodavédő Egyletet mindösszesen 270.000 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. A támogatás a 2013. évi Teréz napok lebonyolításához
használható fel. Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés elkészítésére és felhatalmazza
annak aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. szeptember 30.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 5. számú javaslatot, 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.
641/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat az Erzsébetvárosi Egészség 7 lebonyolítására, civil szervezetek és a BudapestFasori Evangélikus Egyházközség támogatására (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Küldetés Egyesületet mindösszesen 300.000 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. A támogatás a Küldetés Egyesület 2013. évi Egészségnap Kerületi Fiatalok és
Hátrányos Helyzetűek részére rendezvény lebonyolításához használható fel. Felkéri a
Polgármestert a támogatási szerződés elkészítésére és felhatalmazza annak aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. szeptember 30.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 6. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 6.
számú határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
642/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat az Erzsébetvárosi Egészség 7 lebonyolítására, civil szervezetek és a BudapestFasori Evangélikus Egyházközség támogatására (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközséget 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. A támogatás a Damjanich utca 28/b szám
alatt kialakítandó cserkészotthon létrehozásához használható fel. Felkéri a Polgármestert a
támogatási szerződés elkészítésére és felhatalmazza annak aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. szeptember 30.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 7. számú javaslatot, 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.
643/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat az Erzsébetvárosi Egészség 7 lebonyolítására, civil szervezetek és a BudapestFasori Evangélikus Egyházközség támogatására (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Izraeli Kulturális Intézetet mindösszesen 1.000.000 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. A támogatás egy interaktív Herzl-terem kialakításához
használható fel. Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés elkészítésére és felhatalmazza
annak aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. szeptember 30.

24. számú napirend:
Használati szerződés kötése a KLIK-kel (Madách Gimnázium)
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 24. számú napirendi pontra: használati szerződés kötése a KLIK-kel, Madách
Gimnázium esetéről van szó. Juhász Gábor alpolgármester úr az előterjesztő. Kérdezem, hogy
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Nem. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt. Napirend fölötti vitát
megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett,
így szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
644/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Használati szerződés kötése a KLIK-kel (Madách Gimnázium)(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja az önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között kötendő, a
Madách Imre Gimnázium feladatellátásához kapcsolódó vagyonelemek ingyenes
használatának és működtetésének részletes szabályait tartalmazó, a határozat melléklete
szerinti használati szerződést, melynek aláírására felhatalmazza Vattamány Zsolt
polgármestert.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

25. számú napirend:
A Nefelejcs Óvoda vezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 25. számú napirendi pont: a Nefelejcs Óvoda vezetői pályázatának elbírálása
Juhász Gábor alpolgármester úr előterjesztésében. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés

lehetőségével élni?”
Juhász Gábor alpolgármester
„Köszönöm, nem kívánok.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Nem. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, mely
tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló
hiányában lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Két darab határozati
javaslatról kell szavaznunk. Szavazásra teszem fel az 1. számút, elfogadásához egyaszerű
többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
645/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Nefelejcs Óvoda vezetői pályázatának elbírálása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Poszukné Nádhera Judit pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel
arra, hogy a pályázati felhívásban szereplő feltételnek – pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség megléte – nem felel meg.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot. Elfogadásához szintén 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.
646/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Nefelejcs Óvoda vezetői pályázatának elbírálása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a
Nefelejcs Óvoda (1078 Budapest, Nefelejcs utca 62.)
magasabb vezetői (óvodavezetői) állásának betöltésére a mellékletnek megfelelően pályázatot
ír ki, és felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pályázati felhívásnak az Oktatási és
Kulturális Közlönyben, a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, valamint Erzsébetváros
honlapján történő megjelentetéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

26. számú napirend:
VII. kerület Peterdy u. 11., valamint VII. kerület Dohány utca 39. sz. alatti,
gázszolgáltatásból műszaki okokból kizárt társasházak pályázata
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök
Vattamány Zsolt polgármester
„Így áttérhetünk a 26. számú napirendi pontra: VII. kerület Peterdy u. 11., valamint VII.
kerület Dohány utca 39. sz. alatti gázszolgáltatásból műszaki okokból kizárt társasházak
pályázata Benedek Zsolt bizottsági elnök úr előterjesztésében. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elgogadásra javasolja az
előterjesztést. Napirend fölötti vitát megnyitom. Dr. Kispál Tibor képviselő úrnak adom meg a
szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen! Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt Elnök úr! Ja, nincs itt. Nem baj, akkor
önnek mondom Polgármester úr, hogy továbbítsa a bizottság elnökének, hogy na, ez is egy
olyan tipusú ügy, aminél érdemes volna kiszedni a testületnek a kezéből az ilyen, és ehhez
hasonló döntéseket, és visszatenni a bizottságnak a hatáskörébe. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Azt gondolom, hogy ezek meg fognak egyébként történni, fokozatosan, szépen. Miután több
képviselő nem jelezte hozzászólását, a napirend fölötti vitát lezárom. Az előterjesztéshez
módosító indítvány nem érkezett. Két határozati javaslat, igen, két határozati javaslatról kell
szavaznunk. Szavazásra teszem fel az 1. számút, elfogadásához egyszerű többség szükséges,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
647/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- VII. kerület Peterdy u. 11. sz. alatti gázszolgáltatásból műszaki okokból kizárt
társasház pályázata (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Budapest VII. kerület, Peterdy utca 11. szám alatti gázszolgáltatásból kizárt
társasház gázvezeték felújítási munkálatait visszatérítendő kamatmentes támogatás
formájában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:
– Gázvezeték felújítási munkák tervezett összege: 3.562.525,- Ft.
– A Bizottság a társasház gázvezeték felújítási munkáit 1.000.000,-Ft összeggel
támogatja.
– A támogatás visszafizetésének futamideje 3, azaz három év.
Felelős:
Vattamány Zsolt
Határidő: a szerződéskötéstől számított 90 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számút, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a 2.
számú határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
648/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- VII. kerület Dohány utca 39. sz. alatti gázszolgáltatásból műszaki okokból kizárt
társasház pályázata (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Dohány utca 39. szám alatti gázszolgáltatásból kizárt
társasház gázvezeték felújítási munkálatait visszatérítendő kamatmentes támogatás
formájában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:
– Gázvezeték felújítási munkák tervezett összege: 2.915.679,- Ft.
– A Bizottság a társasház gázvezeték felújítási munkáit 1.000.000,-Ft összeggel
támogatja.
– A támogatás visszafizetésének futamideje 3, azaz három év.
Felelős:
Vattamány Zsolt
Határidő: a szerződéskötéstől számított 90 nap

27. számú napirend:
Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet engedélyezett álláshelyeinek számával
kapcsolatos 237/2013. (V. 30.) számú Képviselő-testületi határozat kiegészítése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 27. számú napirendi pont: Közterület-felügyelet engedélyezett álláshelyeinek
számával kapcsolatos korábbi testületi határozat kiegészítése. Előterjesztőként az
előterjesztést nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság
tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt. A napirend fölötti vitát megnyitom.
Dr. Kispál Tibornak adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót! Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester úr! Kérdésem van. Mi az
oka annak, hogy igen elég gyakori frekvenciával hol csökkentünk a közterület-felügyeletnek a
létszámán, hol pedig növeljük azt valamilyen indokból. Most éppen miért történik egész
pontosan, tehát mi az oka ennek? Ez volna a kérdésem. A másik pedig az, hogy ezt nem
lehetne-e belőni így hosszabb távon, hogy nekünk akkor ennyi kell, és akkor ezzel aztán
többen nem foglalkoznánk, és hagynánk őket, hadd dolgozzanak. Egyébként talán már jó
lenne látni azt is, hogy mennyi a vezetőknek, meg a közterület-felügyelőknek, tehát akik lábon
szolgálják ezt a hivatalt, azoknak a száma, és az aránya? Erre nagyon kiváncsi lennék majd
egyszer, köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm, Gergely képviselő úrnak adom meg a szót.”
Gergely József képviselő
„Köszönöm! Ezt a létszám-kérdést egy kicsit másik oldalról szeretném megközelíteni. Tavaly
decemberben döntöttek arról, hogy a közterület-felügyelet létszámát, ha jól emlékszem nyolc

fővel csökkentsék. Úgy hogy azokat az embereket újévkor kirúgták. Aztán tavasszal döntöttek
arról, hogy kilenc fővel emeljék meg. Most pedig, ha jól értem, akkor a legutolsó határozattal
az a különbség, hogy biggyesszük még oda, hogy mert új, fontos feladatai vannak a
közterület-felügyeletnek. Nyilván a létszám csökkentő pályázatnál nehezen tudták bevenni azt,
hogy több embert vesznek föl, mint ahánynak az elbocsátásához kérik a támogatást. Arról
viszont hallottunk, hogy hát a vezető beosztások száma az növekszik, és valóban az egy kérdés,
hogy nyolcvan valahány főből hány járőrözik az utcán és hányan irányítják őket az irodából.
Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm a hozzászólásokat! Mivel több képviselő nem jelezte hozzászólását, a napirend
fölötti vitát lezárom. Egyet tudok érteni Kispál képviselő úrral. Engem is zavar az állandó
ciklikus változás. Nagyon bízom benne, hogy ez be fog állni. Egy nagyon kicsi köztert vettünk
át huszonegynéhány fővel, ezt fejleszteni kellett, új székházat kaptak, nagyon komoly
berendezéseket kaptak, autókat kaptak, komoly lehetőséget kaptak. Szabályoztuk is rendesen a
munkájukat. Mi mindig úgy hozunk döntéseket, ahogy az ottani vezető kéri, tehát nem mi
találjuk ezt ki, hogy csökkenjen, vagy növekedjen. Bízom benne, hogy be fog állni a létszám,
és nagyon hatékony közterünk lesz! Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. Vattamány Zsolt
polgármester jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a határozatot 10 igen 0
nem 4 tartózkodással elfogadta.
649/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet engedélyezett álláshelyeinek számával
kapcsolatos 237/2013. (V. 30.) számú Képviselő-testületi határozat kiegészítése (10 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás
igénybevétele érdekében kiegészíti az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet engedélyezett
álláshelyeinek száma tárgyú 237/2013. (V.30.) határozatát az alábbiak szerint:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet engedélyezett álláshelyeinek számát 71
álláshelyről 9 álláshellyel (8 közterület-felügyelői álláshely, 1 ügyintéző álláshely) megemeli,
azaz az engedélyezett álláshelyek számát 80 álláshelyben határozza meg 2013. június 1.
napjától a megnövekedett feladatok ellátása érdekében.
Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az álláshely bővítéshez szükséges fedezet –
személyi juttatások 9.673 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 2.439 eFt, dologi kiadások
2.833 eFt – az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet 2013. évi költségvetésében történő
biztosításáról.”
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

28. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési

tervének módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 28. számú napirendi pont: Önkormányzatunk 2013. évi közbeszerzési tervének
módosítása. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az
előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja azt. Napirend fölötti vitát megnyitom. Gergely képviselő úrnak adom
meg a szót.”
Gergely József képviselő
„A jelenlegi előterjesztés ugye közbeszerzési terv módosítása, ugye gyakorlatilag havonta
kerül elénk, az arról szól, hogy a játszótéri eszközöket és a Wesselényi utca 17. közösségi
háznak a felújításával kapcsolatban kell új tételeket berakni a közbeszerzési tervbe. Ugye a
módosításnál - az előterjesztés szerint - előre nem látható okból előállt igények esetén kell
módosítani. Hát, ugye a terek felújítását, azt valamikor év elején a költségvetésben, meg az
Erzsébet Fejlesztési Tervbe határozta el a testület. Azt, hogy nyolc hónap után ez előre nem
látható igény, az érdekes dolog. Ugyanígy a Wesselény utca 17., az még furcsább, mert az
meg évek óta napirenden van, csak különböző okok miatt tolódik. Hogy mi az az előre nem
látott igény, ami miatt most ismételten módosítani kell? Jó lenne, hogyha nem csak ilyen két
szavakat tennének az előterjesztésbe, hanem kicsit a tartalmat is kifejtenék, úgy könnyebb
lenne egyet érteni vagy sem a javaslattal. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen! Moldován képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm! Részben Gergely képviselőtársam elmondta, amit szerettem volna. De azért, hogy
a jegyzőkönyvben meg legyen, továbbra is el szeretném mondani, hogy a hirdetmény nélküli
eljárás, amit most alkalmazunk, most is alkalmazunk, az szerintem megdrágítja a
közbeszerzést, és most még nem is hivatkozhatnak arra - mint, ahogy Gergely képviselőtársam
is elmondta -, hogy ez egy váratlan, vagy ez a kettő váratlan közbeszerzés. Meglehetőségen
régóta lehet tudni, hogy ez lesz. Annál is inkább, mert például a Weselényi utca 17. szám
alatti közösségi ház felújítása benne van a közbeszerzési tervben is. Tehát azt gondolom, hogy
nyílt eljárással nem gondolom, hogy kettő, vagy három cég lenne erre képes Magyarországon,
hogy eleget tegyen. Nyílt eljárással igen is kevesebbe kerülnének ezek a közbeszerzések. Azért
mondom el, tudom, hogy az önök regnálása alapján ebbe nem lesz változás, de azért
fontosnak tartom a jegyzőkönyvben minden alkalommal rögzíteni. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Dr. Kispál Tibornak adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Hadd boncolgassam tovább
ezt a kérdést! Ne ismételjem az előttem szólókat! 11-es, tehát 2011-es törvényre való
hivatkozással, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást javasol határozatban az előterjesztő
Wesselényi u. 17., ahol tudjuk, hogy részben a közössági ház akadálymentesítésével
kapcsolatos felújítást tartalmaz. De van egy megfogalmazás még benne, hogy és egyéb.
Igazából véve azt sejtem, hogy mi lehet, de ezt csak sejtem, hogy mi lehet az
akadálymentesítésnek a trágya, mert ugye magába az épületbe be lehet menni, de a liftbe már

kerekesszékkel nem lehet bemenni. Azonban az egyéb az mit takar, mert még azért ez is
izgalmas dolog ahhoz, hogy valóban az ember felelősséggel tudjon dönteni. Köszönöm
szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Tímár képviselő úrnak adom meg a szót.”
Tímár László képviselő
„Köszönöm a szót. Így a testületi ülés vége felé úgy kirajzolódott egy kép, és hát ugye első az
számomra, hogy tényleg szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületben a szocialista képviselő
urakat, mint az Önkormányzat felelőségteljes vagyonőreit. Felmerült többek között ugye a
Wesselényi 17-nek a neve is. Hát tudjuk azt, hogy amikor 2010-ben az új vezetés hatalomra
került, akkor például milyen kulturális intézményeket vehettünk át. Például a Wesselény 17-tel
kapcsolatban felmerült az, hogy szinte már a használhatatlanság szélén áll. És ugye akkor
többször visszasírtuk például az Almássy Téri Szabadidőközpontunkat, vagy azóta is úgy
többször meglátogatom, kimegyek sétálni ugye a Verseny utcába, ami azóta is füves. És, hát
mást nem tudunk tenni, mivel nem lesz kulturcentrumunk, nem lesz sport centrumunk. Lesz
belőle talán egy játszótér. És amikor ilyenkor végig gondolja ezt az egészet az ember, és úgy
hallgatja az önök hozzászólásait mindig, amikor a vagyonról van szó, Erzsébetváros
vagyonáról, akkor örül a szívem annak, hogy a 2010-ig tartó felelőtlen gazdálkodás után
mennyire más a hozzászólásuk, mennyire más a nézetünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan
kell kezelni Erzsébetváros vagyonát. Köszönöm szépen! Ezt a hozzáállást várjuk továbbra is!”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen képviselő úrnak a szavait! A napirend fölötti vitát lezárom, és akkor
válaszolnék, mint előterjesztő természetesen a felmerült kérdésekre. Nem gondoltam, hogy ez a
napirend ekkora vihart fog úgy mond kavarni. Kettő dologról döntünk ugyanis most, hogy a
közbeszerzési tervbe bekerüljön az, hogy a Wesselényi 17. fejlődjön, meg egy játszótérnek a
megépítéséről. Tehát erről a kettő dologról vitatkozunk most, hogy legyen, vagy ne legyen?
Szerintem legyen, és lesz is. Wesselényi 17., hogy miért jött most vissza? Azért jött vissza
kedves képviselő úrak, mert nyertünk pályázaton akadálymentesítésre, és megváltozott az
egésznek a formája. E miatt jött vissza, tehát csak formai okai vannak, és tudtunk pénzt hozni
a rendszerbe. Játszótér építését meg szerintem olyan nagyon nem kell megindokolni. Hát, túl
sok játszótér nincsen, nem volt, ami volt, az se kompatibilis már mondjuk a működő európai
jogszabályokkal, vagy elhasználódtak. Erről a két dologról beszélünk, én remélem, hogy
mindenki támogatni fogja ezeket a célokat! Most gyorsan megnézem. Módosító indítványt
nyújtottam be, mint előterjesztő. Azt befogadom, így azt indokolni nem szükséges, szavazni
viszont fogunk róla.”
mikrofon nélküli hozzászólás, nem érthető
Vattamány Zsolt polgármester
„Elnézését! Már tovább is lapoztam? Való igaz. Akkor mondandómnak az utolsó részét
vegyék, kérem tárgytalannak. Az az előttieket természetesen fenntartom. Tehát 28-as
napirendnél tartunk. Ide nem érkezett módosító indítvány. Szavazásra teszem fel a határozati
javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. Vattamány Zsolt
polgármester és Ripka András képviselő jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselőtestület a határozatot 13 igen 0 nem 3 tartózkodással elfogadta.

650/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési
tervének módosítása (13 igen, 0 nem, 3 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 és 304/2013. (VI.26.) 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: Játszótéri eszközök beszerzése
 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: 122/A. § szerinti
hirdetmény nélküli eljárás
 A megindítás várható ideje: 2013. szeptember
 A megvalósulás várhatóan: 2013. november
A Közbeszerzési Terv sorszámozása az újonnan felvett beszerzés miatt értelemszerűen
módosul.
16. sorszám alatt:
A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Budapest, VII. kerület, Wesselényi utca 17. szám
alatti közösségi ház felújítása
A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A megindítás várható ideje: 2013. szeptember
A megvalósulás várhatóan: 2013. november
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

29. számú napirend:
Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„És most térünk át a 29. számú napirendi pontra: Erzsébet Terv Fejlesztési Program
módosítása. Jómagam vagyok az előterjesztő. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem
kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. A bizottságok
elfogadásra és tárgyalásra javasolják az előterjesztést. Napirend fölötti vitát megnyitom.
Kispál Tibor képviselő úr jelentkezett szólásra, megadom a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Az előző előterjesztést
szövegét megnéztem, hogy hátha rosszul olvastam, de titokba maradt a pályázati nyerés, így
aztán továbbra is hiányos én azt gondolom, hogy ez az előterjesztés. És a felelősséggel való
döntésnek valóban ilyenkor ez része, és én azt gondolom, hogy szükséges, kell, hogy az ember
tudjon arról, hogy változtak a körülmények. Amennyiben nem tud róla, akkor természetes,

hogy fölmerül a kérdés. Egyébként arra a kérdésemre pedig nem kaptam választ, hogy mi van
az egyébbel. Mert annak örülök, hogyha nyert a kerület, de valószínűleg ezek szerint az
akadálymentesítéssel kapcsolatban, de egyébként akkor a korábban oda betervezett összeg
majd mire kerül el.., tehát itt az egyéb érdekelne igazából véve engem, és valószínűleg ez része
akkor a kerületfejlesztési tervnek is. Köszönöm szépen a szót! A többit nem akarom
kommentálni.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm! Gergely képviselő úrnak adom meg a szót.”
Gergely József képviselő
„Köszönöm szépen! Én azt hiszem, hogy Polgármester urat rosszul tájékoztatták a játszóterek
ügyébe, tudniillik 2008-ban meg kellett csinálni az összes közterületi játszótérnek az uniós
szabványok szerinti felülvizsgálatát és átalakítását. Elég sok pénzbe került. Az, hogy öt év
alatt lepusztultak, az érthető, mert elég.., de ez nem ugyanaz. Mert, hát ugye elég kevés tér
van a kerületbe, ez objektív körülmény. Legfeljebb a játszó eszközökkel kéne többet
foglalkozni! Arról persze nem kaptunk választ, hogy ha év elején ez egy ismert dolog volt,
akkor ez most miért előre nem látható körülmény. Az általam korábban ismert kulturális és
művelődési bizottsági elnökök, hogyha egy ilyen szakmai kérdés napirendre került, mint
például a közösségi ház, akkor valószínűleg kíváncsiak lettek volna, és bizottsági ülésen
napirendre tűzik, hogy egyáltalán abba a közösségi házba mi történik, milyen felújítás
szükséges, milyen felújítás lesz, vajon igaz-e az a hír, hogy a civil szervezeteket ki akarják
rakni abból az épületből, ami 2002-be civil háznak épült meg. Úgyhogy sok izgalmas szakmai
kérdés van, esetleg lehetne foglalkozni ezekkel is, az elmúlt nyolc évezés mellett persze.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Senki nem elmúlt nyolc évezett képviselő úr, de azért az elgondolkodtató, hogy a Wesselényi
17. azért milyen állapotba volt. Ott azért komoly beázások voltak, rohadt a tető. Tehát nem azt
mutatja, és nem elmúlt nyolc év, vagy akár hány évről van szó. Mert itt mondjuk nem is nyolc
érvől lenne szó. Hogy azért nem volt olyan gondos gazdája az Önkormányzat, például annak
az épületnek. És, ha átalakulás van, meg munkák vannak, akkor lehet, hogy át kell helyezni
más funkciókat más hová, miután nincsen Almássy Tér, miután nincsen Százház utcai Sport
Centrumunk. Muszály valahol ellátni a feladatunkat, és ott kell ellátni, ahol lehet! A felújítás
remélem, hogy ebbe segít! Molnár képviselő úrnak adom meg a szót.”
Molnár István képviselő
„Köszönöm a szót. Polgármester úr három kérdésem lenne a módosításként kiosztott
táblázattal kapcsolatba, illetve az egyik csak egy megjegyzés. A Hevessy tér 1. háziorvosi
rendelő. Valamelyik nap ott mentem a Dob utcába, ugyan még nem nyílt meg. És körülbelül
olyan ajtaja van, mint itt szembe ez az ajtó, és az egyik oldalra kiírták, hogy hamarosan nyílik
sőrfőzde, kocsma, így az ajtón, tehát közös bejárat. A jobb oldal a háziorvosi rendelő, a
baloldal a sőrfőzde, kocsma. Nem tudom, hogy mi adtuk-e ki bérbe, vagy magántulajdon?
Még az se nyílt meg, mint a háziorvosi rendelő, de azért ez elég érdekes kérdés, csak… Nem
tudom, talán a Jegyző úr utána tudna nézni. Mert így azért elég érdekes ez, bár, ha valaki
sokat vár, nyilván egyből át tud menni. Ez csak egy megjegyzés volt. A másik: egy kérdésem
lenne. A második oldalon Belső-Erzsébetvárosnál szerepel a Klauzál utca felújítása, Rákóczi
út-Wesselény utca között 120 millió ez abszolút rendbe van. Viszont van egy fölötte egy három
sor, egy Klauzál utca felújítása Dob utca-Verseny utca között. Tehát egyrészt ugye a Klauzál
utca nem megy el a Dob utcáig. Ez hagyján, ez csak térképész történet. De, hogy ez az egész
30 méter, ami ugyanúgy 120 millió, mint a Rákóczi út-Wesselény utca közötti 200-250 méter.

Tehát szerintem ez biztos, hogy elírás. Meg fogom szavazni, de szerintem ezt majd legközelebb
ugye módosítani kell. Tehát nem megy el a Dob utcáig a Klauzál utca, még egyszer szeretném
hangsúlyozni. És ugyanígy Középső-Erzsébetvárosnál szerepel az Almássy tér felújítása az
övező utcákkal együtt. Viszont, ahogy visszanéztem a bizottsághoz ott egy döntést a szavazatok
alapján aszem „D” variáció, amiben szó szerint az szerepel, hogy az Almássy tér felújítása
nem érinti a forgalmat, mert a két kis határoló macskaköves utca nem kerül felújításra. Szó
szerint ezt hozta a PKB, amikor én nem voltam egy ilyen bizottsági ülésen. És ez alapján kérte
a tervezőt, hogy dolgozza ki a tervet. Itt pedig az szerepel, hogy az övező utcák…”
Vattamány Zsolt polgármester
„Igen. Miután több képviselő nem jelezte hozzászólását, napirend fölötti vitát lezárom, és
akkor tudok erre válaszolni. Magában a térfelújításban nincs benne a szomszédos kis
utcáknak a felújítása, de a felújítást tervezzük, és a felújítás meg fog valószínűleg történni.
Remélhetőleg minél hamarabb! Ez az egyik válasz. A másik pedig, szerintem ott elírás van,
amit képviselő úr említ, tehát az azt gondolom, hogy valahogy ott valami hiba történt a
gépelésbe, vagy valami elcsúszott. Azt nézzük meg mindenféle képpen. Én most itt ígéretet
teszek arra, hogy a következő testületi ülés elején erről beszámolok, mert ez egy fontos dolog.
Tehát itt azért beruházásokról, fontos pénzekről van szó. Fogadjuk el, hiszen a fejlesztéseknek
menni kell, de akkor én erről beszámolok a következő testületi ülés elején a képviselőtestületnek, hogy ez pontosan mi.”
mikrofon nélküli hozzászólás
Vattamány Zsolt polgármester
„Megnézzük. Most ezt én nem tudom, hogy egyáltalán a mi tulajdonunk-e, vagy nem a mi
tulajdonunk. Megnézzük. Fogorvos előtt biztos jól jön, mert ott a…”
mikrofon nélküli hozzászólás
Vattamány Zsolt polgármester
„Tudom, de ott van fogorvos is a környéken.”
mikrofon nélküli hozzászólás
Vattamány Zsolt polgármester
„De lehet még. Jó.”
mikrofon nélküli hozzászólás
Vattamány Zsolt polgármester
„Igen. Tehát, kollégáim is megerősítettek, hogy valóban van egy ilyen szabály, hogy 200
méteren belül nem lehetne.”
mikrofon nélküli hozzászólás
Vattamány Zsolt polgármester
„Jó, megnézzük! És akkor most jön az, amit az előbb szerettem volna. Az előterjesztéshez...
Tisztelt képviselő urak, hölgyek! Az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtottam be, melyet
befogadok. Így azt indokolni nem szükséges, szavazni viszont kell róla. Tehát szavazásra
teszem föl a módosító indítványt, elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem,

szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
módosító indítványt 14 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
651/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által „Az Erzsébet Terv Fejlesztési
Program módosítása” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak
szerint:
Vattamány Zsolt:
„Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen módosító indítvány határozati
javaslatának melléklete szerint hagyja jóvá az Erzsébet Terv módosítását, illetve a kipostázott
határozati javaslat helyett a jelen határozati javaslatot hagyja jóvá.
Határozati javaslat
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.29.), a 232/2013. (V.30.) és a
302/2013. (VI.26.) számú határozatokkal módosított, 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: a költségvetési rendelet következő módosítása”
Vattamány Zsolt polgármester
„Most szavazásra teszem föl a módosító indítvánnyal elfogadott határozati javaslatot.
Elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
652/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása (14 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.29.), a 232/2013. (V.30.) és a
302/2013. (VI.26.) számú határozatokkal módosított, 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: a költségvetési rendelet következő módosítása

30. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. I. félévi
költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Így következik a - ha jól látom - az utolsó olyan napirendi pont, amit nem zárt ülésen
tárgyalunk, a 30. számú: Önkormányzatunk 2013. I. félévi költségvetésének a
végrehajtásáról. Jómagam vagyok az előterjesztő. Az előterjesztést nem kívánom szóban
kiegészíteni. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. A bizottságok tárgyalásra és
elfogadásra javasolják az előterjesztést. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján
lezárom. Megállapítom 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 4 tartózkodással elfogadta.
653/2013. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. I. félévi
költségvetésének végrehajtása (12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 4/2013. (II. 20.)
számú költségvetési rendeletének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Megállapítom tehát, hogy nyilvános ülésünk végére értünk, innen a Képviselő-testület zárt
ülésen folytatja munkáját, ezért felkérem vendégeiket, hogy hagyják el a termet.”
Zárt ülés keretében:

31.) Közterület-használati ügyben I. fokon hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés
Előterjesztő: Wencz Miklós bizottsági elnök

dr. Gotthard Gábor
jegyző

Vattamány Zsolt
polgármester

