Iktatószám: KI/9721-58/2014/XV.
JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. február 10-én 14 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Az ülés helye: Budapest VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet Ülésterem
Jelen vannak:

Vattamány Zsolt polgármester, Juhász Gábor, Rónaszékiné Keresztes Monika,
Szikszai Zsolt alpolgármesterek
Bartusné Benedek Barbara, Benedek Zsolt, Gergely József, Kismarty Anna,
Megyesi Mózes, Moldován László, Nagy Marianna, Puskás Attila Sándor
(érkezett: 1410), Ripka András, Tímár László, Wencz Miklós képviselők
dr. Gotthard Gábor jegyző

Hivatali vezetők: Barta Erzsébet, Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsanna, Lantos Péter, dr. Máté
Katalin, Szabó György, dr. Vető Marietta irodavezetők
Meghívottak:

dr. Csomor Sándor az ERVA Zrt. vezérigazgatója

Távol maradt:

Dr. Kispál Tibor, Molnár István. Stummer János képviselők

Az ülést vezette:

Vattamány Zsolt polgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszöntöm a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, vendégeinket, hivatal munkatársait.
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 10-i rendkívüli ülését
megnyitom. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Távollétét
Dr. Kispál Tibor képviselő úr, Molnár István képviselő úr jelentette be. A tisztelt Képviselők a
meghívóval együtt kézhez kapták a javaslatomat a mai ülés napirendjére. Tájékoztatom Önöket,
hogy Molnár István képviselő úr írásban bejelentette, hogy a mai ülésre beterjesztett
rendeletmódosítását visszavonja. Tehát a 6. napirend visszavonásra kerül az előterjesztő által.
Szavazásra teszem fel az így változó napirendi javaslatot, elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a napirendi
pontokat 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
1/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Napirend elfogadásáról -

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.) A Budapest 5. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak
megválasztása
Előterjesztő: dr. Gotthard Gábor az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda
vezetője
2.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
3.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
4.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek
kialakításáról szóló 19/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
5.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete a társasházaknak nyújtható visszatérítendő
kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról szóló
40/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
6.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi
adósságkonszolidációja
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
7.) A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2014. évi megosztása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
8.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.
évi
munkaterve
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
9.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
10.) Az Önkormányzat intézményei alapító okiratainak, SZMSZ-einek módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
11.) Szociális feladatokhoz kapcsolódó szerződések módosításai, valamint az időseket segítő
mintaprogram kerületi megvalósítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
12.) Támogatási szerződések megkötése, kulturális és oktatási támogatások
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
13.) Bölcsődék nyári nyitva tartása
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Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
14.) Döntés
a
2014.
évi
igazgatási
szünet
elrendeléséről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
15.) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§. alapján Budapest Főváros
folyamatban lévő Településszerkezeti Tervének (TSZT) és a Főváros Rendezési
Szabályzatának (FRSZ) véleményezése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
16.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának és a Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalnak 2014. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
17.) Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
18.) Az Akácfa Udvar Kft.-vel és a Kazinczy Utcai Projekt Kft.-vel fennálló jogvitával
kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
19.) Megállapodás Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzatával és az
Önkormányzatok parkolás üzemeltetési feladatait ellátó társaságaival a Király utcában
váltott parkolójegyek és az Önkormányzatok által kibocsátott lakossági és egészségügyi
várakozási hozzájárulások kölcsönös elfogadásáról
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
20.) Ingatlanok hasznosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
21.) Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő egyes szerződésekről
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
22.) Táborozási pályázati felhívás jóváhagyása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
23.) Közművelődési pályázati felhívás jóváhagyása, pályázati kiírás civil szervezetek számára
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
24.) Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Előterjesztő: dr. Gotthard Gábor a helyi választási iroda vezetője
Zárt ülés keretében:
25.) Javaslat az „Erzsébetváros Díszpolgára” cím, a „Pro Urbe Erzsébetváros” díj, az
„Erzsébetváros Sportjáért” díj, valamint az „Erzsébetváros Mestere” díj adományozására
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
26.) Felsőoktatási ösztöndíjak elbírálása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
27.) Szociális ügyekben első fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök

1. számú napirend:
A Budapest 5. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak
megválasztása
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Előterjesztő: dr. Gotthard Gábor az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda
vezetője
Vattamány Zsolt polgármester
„A napirendek elfogadását követően áttérünk azok tárgyalására. Első napirendi pont: a Budapest
5. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak a megválasztása,
előterjesztő dr. Gotthard Gábor a választási iroda vezetője. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli
kiegészítés tenni? Nem. Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, napirend fölötti vitát
megnyitom. Moldován László képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy itt látunk egy hosszú listát különböző
nevekkel, hogy mi alapján kerültek ők kiválasztásra. Négy évvel ezelőtt is ők voltak, vagy tehát a
szempontokat szeretném tudni, ami alapján őket kiválasztották. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm Képviselő úr hozzászólását. Miután több képviselő nem jelezte hozzászólási igényét a
napirend fölötti vitát lezárom és megadom a szót válaszadásra az előterjesztőnek.”
Dr. Gotthard Gábor jegyző
„Köszönöm a szót elnök úr. Képviselő úr úgy lettek kiválasztva a választási bizottság tagjai, hogy
körbekérdeztünk intézményekben, ki az, aki vállalná. Ugyanis az a legnagyobb nehézség ezeknek
a bizottságoknak, ugyanúgy, mint a szavazatszámláló bizottságoknak az összeállításban is, hogy
hát kell találni embert, aki ezt el is vállalja, ezt a munkát és megfelel a törvényi feltételeknek. Van
olyan a bizottságban póttagként is, aki már korábban is volt tag, ugyanis megkérdeztük a korábbi
tagokat is, és akkor így alakult ki ez a három személy, és a két póttag. És mi nagyon köszönjük
nekik, hogy elvállalták, azért ez egy elég komoly felelősségteljes feladat. Tudjuk, hogy pénzzel
nem jár, viszont sok fáradsággal jár, úgyhogy még egyszer ezúton is köszönöm nekik.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Jegyző úr válaszát. Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett, így szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához minősített
többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
2/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Budapest 5. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak
megválasztása (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Budapest 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjává
megválasztja Sziklavári Beátát, Wágner Zsuzsannát, Osváth Gábor Dezsőnét, póttagjává
megválasztja Lantos Ágnest és Dr. Küttel Sándort.
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Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Miután a választott tagoknak esküt kell tenni, ezért megkérném az itt levő választott tagokat,
hogy jöjjenek ki és tegyék le az esküt.”
A Képviselő-testület által megválasztott tagok esküje.

2. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm a Képviselő-testület türelmét és áttérünk 2. számú napirendi pontunkra:
Önkormányzatunk 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletünk módosításáról.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést mindhárom
bizottság tárgyalta. A bizottságok tárgyalásra és elfogadásra javasolják azt. Napirend fölötti vitát
megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett. Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet, elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
11 igen 1 nem 1 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.
(II.12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
(11 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

3. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata
2014.
évi
költségvetéséről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 3. számú napirendi pont: Önkormányzatunk rendelete az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről. Előterjesztőként az előterjesztést nem kívánom szóban kiegészíteni. Az
előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a bizottságok tárgyalásra és elfogadásra javasolják.
A napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován László képviselő úrnak adom meg a szót.”
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Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Azt kell mondanom, hogy nagyjából rendben van a költségvetés, hála az
államnak, amelyik tavaly is meg tavalyelőtt is átvállalta az önkormányzatok hiányát, illetve
tartozását. Erről lehetne vitát folytatni, de ez megtörtént. Nyilvánvalóan így nagyobb a tere
minden kerületnek költségvetését elkészíteni. Viszont néhány ponttal abszolút nem értek egyet, és
ezért nem fogom megszavazni a költségvetést. Ez minden évben előkerült, minden évben
elmondom, változás nem történt, de erről nem én tehetek. Amiket nehezményezek az az oktatás
furcsa módon az oktatás költségvetési sorba kerülő Helyi Téma támogatás 6 millió forinttal, Heti
Válasz támogatás, ami szerintem elfogadhatatlan, nem tudom, hogy Erzsébetváros
Önkormányzatának miért kéne ezt a két lapot, vagy egyáltalán bármilyen magánkézben levő lapot
támogatnia. Ilyen az MTK szokásos támogatása most 10 millió forinttal. Továbbra sem tudom,
hogy az MTK-t miért Erzsébetváros Önkormányzatának kéne támogatni, mikor már a központja
sincs itt, tehát a székhelye sincs itt az MTK-nak. Ilyen a kerületi egyházak most már 35-ről 45
millióra emelt támogatása, amit megint csak nem értek. Tehát én mondjuk egy fűtéskorszerűsítést
vagy orgona felújítást, ilyesmit abszolút támogatnék, de hogy működési költségeket támogatunk
az egyházaknál az teljesen elfogadhatatlan, meg önmagában az is, hogy az államnak miért kéne
egyházat támogatni, arra ott van maga az anyaegyháza, hogy támogassa. De mondom,
projekteket támogatnék szívesen, de működési költséget, egy fillért sem. A szokásos ügyvédi díj
kb. 43 millió az évben, hát én ezt is megkérdőjelezném, ezt is felvettem már, hogy szerintem az
Önkormányzaton belül meg lehetne egy jogi bizottság létrehozásával pénzt takarítani, nem …
kifizetni a pénzeket. Tehát összefoglalva alapvetően nincsen bajom, ezek miatt a sorok miatt nem
fogom megszavazni. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. Mivel több képviselő nem jelezte hozzászólását,
ezért a napirend fölötti vitát lezárom, és akkor válaszolok Képviselő úr által feltett kérdésekre. A
kerületi egyházak nem működési támogatásban részesülnek, a kerületi egyházaknak el kell
számolniuk azzal, hogy mire költik, ezek felhalmozási támogatások. Képviselő úr igen gyakran fel
szokott szólalni civil szervezetek támogatása ügyében, szoktuk is növelni a civil támogatásra szánt
összeget. A kerületi egyházaknak a tevékenysége és az a feladat, amit ellátnak, olyan sokrétű és
olyan sok embert tudnak megmozgatni és olyan sok emberhez tudnak eljutni, és annyira színes
Erzsébetvárosban az egyházak szerepe, és olyan sokféle egyház van, hogy azt gondolom, hogy
mindegyiket támogatni kell, ezért én ezt indokoltnak tartom. Ügyvédi díjak tekintetében érdekes
volt, amit Képviselő úr elmondott, azért itt olyan ügyek vannak, amelyeket nem tudnánk
megfizetni, hogyha alkalmazottakat kéne megfizetnünk. Tehát ügyvédi díjak peres ügyekben az
nem ugyanaz, mint amikor egy jogászt alkalmazunk egy irodában. Tehát itt akár több 100 milliós
perei vannak az Önkormányzatnak, akár komoly kint levőségeink vannak, ezek nem elintézhetők
azzal, hogy egy önkormányzati jogász ezt ellátja ezt a feladatot. Ezt meg kell oldanunk, méghozzá
külső jogi segítséggel, sokkal többe kerülne, illetve nem tudnánk olyan minőségű jogászokat
szerződtetni. Az egyéb elmondottakban pedig már többször lefolytattuk a vitákat. De köszönöm a
hozzászólását. Az előterjesztéshez két módosító indítványt érkezett, az egyiket Benedek Zsolt
képviselő úr és Ripka András képviselő úr nyújtották be, a másikat pedig jómagam. A módosító
indítványokat befogadom, így azokat indokolni nem szükséges, viszont szavazni fogunk róla.
Szavazásra teszem fel a befogadott módosító indítványokat, az elfogadásához minősített többség
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szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványokat 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
3/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által, valamint Benedek Zsolt képviselő és Ripka
András képviselő által „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének .../2014. (…) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről” című előterjesztéshez benyújtott
módosító indítványokat az alábbiak szerint:
Vattamány Zsolt:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztés összeállítását követően módosító indítvány benyújtása vált szükségessé az
Amerikai Alapítványi Iskola felhalmozási célú támogatása, valamint a VII. kerületi rászoruló
családok élelmiszer csomaggal való megsegítése érdekében.
1. Az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen a Magyarországi Autonóm
Ortodox Izraelita Hitközség által működtetett Amerikai Alapítványi Iskola támogatása, egyéb
működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 1.100 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6110 Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre” címen a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség
által működtetett Amerikai Alapítványi Iskola - informatikai rendszer felújításának támogatása
érdekében - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot
azonos összeggel megemelni.
2. Az „5606 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás” címen a VII. kerületi rászoruló
családok részére élelmiszer-csomag osztása egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzatot 11.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6201 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása” címen a működési
támogatás folyósítása, valamint az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központ” címen a működési célú támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot
azonos összeggel megemelni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eredetileg kipostázott előterjesztést jelen
módosító indítványban szereplő 2. számú határozati javaslattal kiegészítve fogadja el.
Határozati javaslat
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy 2014 tavaszán támogatja a kerületi rászoruló családok élelmiszer csomaggal való
megsegítését.
A.) A rászoruló családok tartós élelmiszercsomagot kapnak. A támogatottak körét a következő
csoportok alkotják: jelenlegi segélyezettek, a három vagy ennél több gyermeket nevelők, a 90 év
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felettiek, illetve akik fogyatékosak vagy családjukban fogyatékos ember él.
B.) A csomagok beszerzésével és a rászoruló családokhoz való eljuttatásának megszervezésével a
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot bízza meg.
C.) Felkéri Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Jegyzőjét, hogy a
Humán Szolgáltató részére célhoz kötött adatfelhasználásra adja át a jelenlegi segélyezettek
következő adatait: név, lakcím; valamint a 90 év feletti lakosok következő adatait: név, lakcím,
születési dátum.
Határidő: 2014. február 20.
Felelős: Polgármester
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!”
Benedek Zsolt, Ripka András
„Tisztelt Képviselő-testület!
Fenti napirendi ponthoz az alábbi módosító indítványt terjesztjük elő.
A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az Erzsébet Terv tartalék kerete
felhalmozási céltartalék előirányzatot 15.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6303 Önkormányzati felújítások” címen a Szenes Hanna park körbekerítése
felújítási kiadások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!”
Vattamány Zsolt polgármester
„Az indítvány elfogadását követően az előterjesztés egy rendelet-tervezetből és két határozati
javaslatból áll. Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet, elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
11 igen 2 nem 0 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.
(II.12.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2014. évi költségvetéséről
(11 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 11 igen 1 nem 1 tartózkodással elfogadta.
4/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (...) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
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Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről (11 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Áht. 29/A. § a) és b) pontjai érvényesítése érdekében az előterjesztés 4. számú
mellékletének 4., 5., 6. oszlopainak, 1-27. soraiban szereplő adatokat elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„És végül szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 2. számú határozati
javaslatot, elfogadásához szintén minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 11 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
5/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (...) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről (11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy 2014 tavaszán támogatja a kerületi rászoruló családok élelmiszer csomaggal való
megsegítését.
A.) A rászoruló családok tartós élelmiszercsomagot kapnak. A támogatottak körét a következő
csoportok alkotják: jelenlegi segélyezettek, a három vagy ennél több gyermeket nevelők, a 90 év
felettiek, illetve akik fogyatékosak vagy családjukban fogyatékos ember él.
B.) A csomagok beszerzésével és a rászoruló családokhoz való eljuttatásának megszervezésével a
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot bízza meg.
C.) Felkéri Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Jegyzőjét, hogy a
Humán Szolgáltató részére célhoz kötött adatfelhasználásra adja át a jelenlegi segélyezettek
következő adatait: név, lakcím; valamint a 90 év feletti lakosok következő adatait: név, lakcím,
születési dátum.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. február 20.
A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

4. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek
kialakításáról szóló 19/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 4. számú napirendi pontra: egészségi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
szóló önkormányzati rendeletünk módosításáról. Az előterjesztést szóban előterjesztőként nem
kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést tárgyalta Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság,
mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján
lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel a
rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.
(II.12.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
szóló 19/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

5. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete a társasházaknak nyújtható visszatérítendő
kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról szóló
40/2013.
(VI.28.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk az 5. számú napirendi pontra: Önkormányzatunk rendelete a társasházaknak nyújtható
visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási
támogatásról szóló rendeletünk módosításáról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem
kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, mely
tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován László
képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm. Itt megint egy olyan folyamatos vitatéma van közöttünk, amit ebbe az
előterjesztésben kénytelen vagyok megint elmondani. Egyrészt nem értem továbbra sem, hogy a
vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújításról szóló előterjesztésben mit keres a
tűzfalaknak a rendbehozatala, illetve falfirkák eltávolítására való előterjesztés, ami aztán végül is
a grafikával való ellátását célozza a tűzfalaknak. Tehát ezt nem nagyon látom, hogy mi köze az
általános gázvezeték-felújítási támogatásokhoz. Többször azt is elmondtam, hogy itt
Erzsébetvárosban, bár semmi bajom nincsen, tényleg jól néznek ki ezek a festmények, vagy
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grafikák, de azt gondolom, hogy növényesíteni kellene Erzsébetvárosban, és azt gondolom, hogy
a tűzfalak pont olyan felületek, amelyeket tényleg jól lehetne növényesíteni. Evvel kapcsolatban
nem kapok semmilyen pozitív visszajelzést az Önkormányzattól, azt gondolom, hogy
nagyságrenddel kevesebbe kerülne, és sokkal többet érne, ha ezeket a tűzfalakat növényesítenénk,
és ennek folyományaként jobb levegő lenne Erzsébetvárosban. Tudomásul vettem, hogy 2014
őszéig valószínű ez nem fog változni. Nem tudom, hogy miért olyan fontos, hogy minden tűzfal
grafikával vagy festménnyel legyen ellátva. Én továbbra is azt mondom, hogy inkább
növényesíteni kellene ezeket a tűzfalakat. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. Benedek Zsolt képviselő úr jelentkezett
hozzászólásra.”
Benedek Zsolt képviselő
„Köszönöm. Az a baj Képviselő úr, csak mondja. Mindig kérem Öntől, hogyha bizottsági ülésen
ez szóba kerül, vagy bármikor ez szóba került, hogy írja le a javaslatot. Ez pont ma reggel is
egyébként az egyik támogatással kapcsolatban Városüzemeltetési Bizottságon elmondta a
véleményét, elmondta Wencz elnök úr, hogy alapvetően az ötlet egyébként jó, megfontolásra
érdemes. Soha nem jön róla egyetlen papíros jelzés sem, vagy egyetlen módosító indítvány iránti
kérelem sem. Az meg pedig, hogy bővítjük a támogatások körét, vagy kiszélesítjük a
társasházaknak nyújtandó támogatásoknak a körét és ezt hol szabályozzuk, hogy nem hozunk
létre egy külön rendeletet, hogy az legyen grafiti meg tűzfalfestés, meg tűzfal növényesítés, hanem
belerakjuk abba a rendeletünkbe, ami a társasházaknak nyújtandó visszatérítendő kamatmentes
és vissza nem térítendő általános – ráadásul benne van a rendelet nevében – támogatás, ez
szerintem csak technikai kérdés egyébként. De még egyszer mondom, hogy ennek a rendelettervezetnek azért a lényege nem az, hogy ezt hol szabályozzuk, hanem hogy a támogatási
formáinkat kibővítjük, és új elemekkel gazdagítjuk. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Moldován Lászlónak ügyrendi javaslata van, személyes érintettség? Bár nem
látom okát ennek, megadom a szót. De a vita az nem így bonyolítható le, hogy személyes
érintettséget jelzünk, de megadom a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm. Tehát azt azért elmondanám, hogy amikor növényesítésről volt szó, akkor én azt az
információt kaptam, hogy Wencz bizottsági elnök úr és Benedek bizottsági elnök úr fog egy
időpontot találni, körülbelül fél évvel ezelőtt, amikor leülünk és a tűzfalak növényesítéséről
beszélünk. Én azóta is várom, hogy azt az időpontot megkapjam, ez még nem történt meg. De ez a
bármikor jó, ez egy kicsit tág. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm a hozzászólást. Jelzem, hogy a vitának ilyen teret nem fogok engedni, hogy valaki
ügyrendit nyom és akkor ott válaszol és a vitát ott folytatjuk. Miután több képviselő nem jelezte
hozzászólását, hozzászólási igényét, a napirend fölötti vitát lezárom. Én is válaszolnék az
elhangzott kérdésekre, felvetésekre. Moldován képviselő úr problémája, hogy miért kerülnek bele
ide egyéb támogatások. Ugye az a neve Képviselő úr, hogy általános- és gázvezeték-felújítási
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támogatás, benne van az általános szó. Teljesen felesleges mindenféle támogatási formára, ami a
társasházaknak megy külön rendeletet létrehozni, hiszen ezzel megnehezítenénk a pályázók sorsát.
5-6 külön rendeletet kéne folyamatosan átböngészniük. Egy helyen megtalálható, teljes
nyugalommal szerintem ezt szakmailag is alátámasztottan ajánlhatjuk és behozhatjuk egybe az
egészet. A másik, hogy az egyik támogatási formánk a tűzfalfestéses támogatás, amire
társasházak is jelentkezhetnek immár ettől az évtől, szerintem egy komoly előrelépés. Lehet ezt
növényesíteni, lehet, hogy tízszer, hússzor annyiba kerül, és ehhez tízszer, hússzor annyi pénzt kell
félretennünk. Ez egy sokkal drágább metódus, mint szigetelni egy társasházi falat és aztán szép
külsővel ellátni. De erre várjuk a javaslatát Képviselő úr, ezt már régóta pedzegeti ezt a témát, ha
van önálló előterjesztés, akkor terjessze elő és akkor fogjuk támogatni. Az előterjesztéshez
módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés egy rendelet-tervezetből és egy határozati
javaslatból áll. Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához minősített
többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.
(II.12.) önkormányzati rendelete a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes és
vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról szóló 40/2013. (VI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Vattamány Zsolt polgármester
„Most szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, ennek elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
6/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete a társasházaknak nyújtható visszatérítendő
kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról szóló
40/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Erzsébetváros közigazgatási területén található valamennyi társasház és társasháznak nem
minősülő lakó és vegyes rendeltetésű épület grafiti és illegális falragasz mentesítési munkálatok
elvégzésével kapcsolatos döntések meghozatalát a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságra
ruházza át.
Felelős: Benedek Zsolt a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2014. április 30.
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A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

6. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
adósságkonszolidációja
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Önkormányzata

2014.

évi

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 6. számú napirendi pontra, amely eredetileg ugye hetesként lett kiküldve a Fővárosi
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek ez évi
megosztásáról szólót. Bocsánat, így van, ugrottunk egyet, hiszen a hatos nekem már eredendően
ki is került, úgyhogy az eredetileg hetesként kiküldött, most hatosként tárgyalt Erzsébetváros
Önkormányzat 2014. évi adósságkonszolidációja című napirendet fogjuk megtárgyalni.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést mindhárom
bizottság tárgyalta, és mindhárom bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend
fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
7/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
adósságkonszolidációja (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Önkormányzata

2014.

évi

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. kinyilvánítja, hogy Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban
foglaltakra figyelemmel, igénybe kívánja venni a 2014. évi költségvetési törvényben írt
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását.
2. kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem rendelkezett olyan betéttel
vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott,
és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.
3. kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete az
ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel
megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az
érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3
munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.
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4. kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján
megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az
adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
5. felhatalmazza a polgármestert az adósságátvállalással összefüggésben:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési
törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat
megkösse.
6. felkéri a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron
következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

7. számú napirend:
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2014.
évi
megosztása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„És akkor most térünk át a 7. számú napirendi pontra: a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi
önkormányzatokat osztottan megillető bevétlek ez évi megosztására. Előterjesztőként szóban nem
kívánom kiegészíteni az előterjesztést. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, és
bizottságok tárgyalásra és elfogadásra javasolják. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló
híján lezárom. Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra
teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű szavazattöbbség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
8/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető
bevételek 2014. évi megosztása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete a Fővárosi
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi
megosztásáról szóló 10/2014. (I. 30.) Főv. Kgy. rendeletében foglaltakkal egyetért.
Felelős:

Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő: azonnal

8. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.
évi
munkaterve
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Így áttérünk a 8. számú napirendi pontra: Önkormányzatunk ez évi munkaterve. Előterjesztést
szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság, valamint a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta. A bizottságok tárgyalásra és
elfogadásra javasolják az előterjesztést. Napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován képviselő
úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Jóleső megnyugvással láttam itt a munkatervben, hogy rendes üléseket
tervezet az Önkormányzat, merthogy ez se 2011-ben, se 2010-ben, se 2012-ben, se 2013-ban nem
volt jellemző, általában évente egy maximum rendes ülést tartottunk, a többi mind rendkívüli ülés
volt, mint a mostani is. Azért erre rákérdeznék, hogy mi ennek az oka, hogy a munkatervben
rendes ülés szerepel, de aztán végül valamiért ezt nem sikerül soha megvalósítani, így aztán az
ellenzéki képviselők se interpellációs lehetőséghez, se más egyéb lehetőséghez nem juthatnak,
hogy elmondják igazán a véleményüket. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm hozzászólását, a napirendet lezárom. Képviselő úr bármikor elmondhatja a
véleményét itt is, tehát senki nem korlátozza az Ön jogait. Az, hogy milyen az ülés minősége, az
ezt nem befolyásolja, egyébként az élet alakítja. A munkaterhez egyébként Önök is leadhattak
javaslatokat, minden leadott javaslatot beépítettünk a munkaterve, módosító indítványt is
adhattak, módosító indítvány sem 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 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
9/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. évi munkaterve (12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Képviselő-testület 2014. március 16-tól - 2015. március 15-ig terjedő időszakra
vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező munkatervét elfogadja.
Felelős:

Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő: azonnal
A munkaterv a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

9. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
valamint
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 9. számú napirendi pontra: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, valamint
SZMSZ-ének módosítása. Előterjesztő jómagam vagyok, az előterjesztést szóban nem kívánom
kiegészíteni. Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, a napirend fölötti vitát megnyitom.
Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett. Így szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített
többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
10/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítását valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratot az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges itt is,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
11/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
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hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felhatalmazza
a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata a jegyzőkönyv 6. számú mellékelte.
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 7. számú
melléklete.

10. számú napirend:
Az Önkormányzat intézményei alapító
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

okiratainak,

SZMSZ-einek

módosítása

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 10. számú napirendi pont: az Önkormányzat intézményei alapító okiratainak és
SZMSZ-einek módosítása. Az előterjesztést előterjesztőként nem kívánom kiegészíteni. Az
előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, a napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján
lezárom. Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés 11
határozati javaslatból áll, melyekről külön-külön fogunk szavazni. Szavazásra teszem fel az 1-es
javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
12/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Önkormányzat intézményei alapító okiratainak, SZMSZ-einek módosítása (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító okiratának
módosítását, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, valamint a 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 2. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
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határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

13/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Önkormányzat intézményei alapító okiratainak, SZMSZ-einek módosítása (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy felkéri Mikulás Franciska intézményvezetőt, hogy 2014. március 1. nappal a Dohány
utca 20., hrsz: 34511/A telephely – mint a feladatellátásból kikerülő önkormányzati ingatlan ERVA Nonprofit Zrt.-nek történő átadásáról intézkedjen.
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 13 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
14/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Önkormányzat intézményei alapító okiratainak, SZMSZ-einek módosítása (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Csengery Hotel Kft-vel 2007. június 29-én kötött, - többször módosított szerződést megszünteti, felkéri a polgármestert, hogy a szerződés 2014. március 01. napjával
történő felmondásához szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
15/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Önkormányzat intézményei alapító okiratainak, SZMSZ-einek módosítása (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító okiratának módosítását, az
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, valamint a 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 az 5. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
16/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Önkormányzat intézményei alapító okiratainak, SZMSZ-einek módosítása (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Kópévár Óvoda Alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
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 6. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 6. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
17/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Önkormányzat intézményei alapító okiratainak, SZMSZ-einek módosítása (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Nefelejcs Óvoda Alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
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 7. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 7. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
18/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Önkormányzat intézményei alapító okiratainak, SZMSZ-einek módosítása (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító okiratának módosítását, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
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 8. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség szükségeltetik,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 8. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
19/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Önkormányzat intézményei alapító okiratainak, SZMSZ-einek módosítása (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Bóbita Óvoda Alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül
történő megküldéséről.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 9. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 9. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
20/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Önkormányzat intézményei alapító okiratainak, SZMSZ-einek módosítása (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Magonc Óvoda Alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
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 10. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség szükségeltetik,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 10. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
21/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Önkormányzat intézményei alapító okiratainak, SZMSZ-einek módosítása (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Dob Óvoda Alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül
történő megküldéséről.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„És végül szavazásra teszem fel a 11. számú javaslatot, elfogadásához szintén minősített többség
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szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 11. számú
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

22/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Önkormányzat intézményei alapító okiratainak, SZMSZ-einek módosítása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Csicsergő Óvoda Alapító okiratának módosítását, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül
történő megküldéséről.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
A Bischitz Johanna Integrál Humán Szolgáltató Központ Alapító Okirata, valamint Szervezetiés Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.
Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okirata, valamit Szervezeti- és Működési
Szabályzata a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.
A Kópévár Óvoda Alapító Okirata a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.
A Nefelejcs Óvoda Alapító Okirata a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.
A Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okirata a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.
A Bóbita Óvoda Alapító Okirata a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.
A Magonc Óvoda Alapító Okirata a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.
A Dob Óvoda Alapító Okirata a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.
A Csicsergő Óvoda a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.

11. számú napirend:
Szociális feladatokhoz kapcsolódó szerződések módosításai, valamint az időseket segítő
mintaprogram
kerületi
megvalósítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Így áttérhetünk a 11. számú napirendi pontra: szociális feladatokhoz kapcsolódó szerződések
módosításai, valamint az időseket segítő mintaprogram kerületi megvalósítása tárgyában.
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 László képviselő úrnak adom meg a szót.”
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Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Először is üdvözlöm Alpolgármester Asszonyt, aki a szociális területnek az
alpolgármester asszonya és örülök, hogy itt van körünkben. Nem nagyon szokta a tiszteletét tenni
testületi üléseken. Viszont az lenne a kérdésem, hogy miért a Polgármester úr az előterjesztője
mindegyik szociális tárgyú vagy szociális területet érintő előterjesztésnek, miért nem
Alpolgármester asszony? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig a III.-ban a kötelezően ellátandó
házi segítségnyújtásról van szó, 2014. január 1-től 2014. december 31-ig. Most február 10-e van,
remélem, hogy azért mert most írjuk alá ezt a szerződést, vagy most hosszabbítjuk meg, nem szűnt
meg ez a házi segítségnyújtás 2014. január 1-jével. Tehát remélem, hogy zökkenőmentesen folyt
tovább eddig is. Erre szeretnék egy, remélem megerősítő jelzést. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen hozzászólását. Napirend fölötti vitát lezárom. Házi segítségnyújtással
kapcsolatban minden rendben van, Képviselő úr nem kell aggódnia. Az előterjesztéshez módosító
indítvány nem érkezett. Az előterjesztés 4 db határozati javaslatból áll. Mindegyik elfogadásához
egyszerű többség szükségeltetik, így ezeket már nem fogom mondani. Szavazásra teszem fel az 1.
számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
23/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Szociális feladatokhoz kapcsolódó szerződések módosításai, valamint az időseket segítő
mintaprogram kerületi megvalósítása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elfogadja a Küldetés Egyesülettel kötött Ellátási Szerződés módosítását, mely szerint
a szolgáltatás díja a Magyarország költségvetésében meghatározott mindenkori normatív
támogatás összegéhez igazodik. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
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szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
24/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Szociális feladatokhoz kapcsolódó szerződések módosításai, valamint az időseket segítő
mintaprogram kerületi megvalósítása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával 2011. május 18-án
határozatlan időre kötött ellátási szerződést megszünteti. Felhatalmazza a polgármestert az
ellátási szerződés megszüntetésének aláírására.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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.
25/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Szociális feladatokhoz kapcsolódó szerződések módosításai, valamint az időseket segítő
mintaprogram kerületi megvalósítása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban Szerződés alapján ellátja
az állam által kötelezően ellátandó jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása
tárgyában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság valamint az Önkormányzat között
kötendő Szerződés aláírására, mely szerződés a 2014-es évre 1.713.216 Ft bevételt jelent az
önkormányzatnak, 50 készülék komplex működtetésére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

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.
26/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
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- Szociális feladatokhoz kapcsolódó szerződések módosításai, valamint az időseket segítő
mintaprogram kerületi megvalósítása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ kezdje meg a „Segítő
kezek az idősek otthoni biztonságáért értékteremtő közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és
önkéntes tevékenységgel” országos program kerületi megvalósítását.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Erzsébetváros Önkormányzatának Jegyzője a „Segítő kezek az idősek otthoni
biztonságáért értékteremtő közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és önkéntes
tevékenységgel” program megvalósításához szükséges, a kerületi 80 év feletti lakosok következő
adatait: név, születési dátum, cím; célhoz kötött felhasználásra adja át a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központnak.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

12. számú napirend:
Támogatási
szerződések
megkötése,
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

kulturális

és

oktatási

támogatások

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 12. számú napirendi pont: támogatási szerződések megkötése, kulturális és
oktatási támogatások. Előterjesztőként az előterjesztést nem kívánom szóban kiegészíteni.
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalta a Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottság, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt. Napirend fölötti
vitát megnyitom. Moldován László képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót, bár kicsit egyhangú ez a testületi ülés. Azért elmondanám a problémáimat az
előterjesztésekkel kapcsolatban. Tehát a Bethlen téri Színházat 550.000 forinttal támogatnánk a
vendégváró fesztiválra meghívott vendégszínészek szállásköltségének finanszírozására. Én tényleg
támogatom, esküszöm, csak kicsit bajban vagyok, merthogy ez az Önkormányzattal kötött
támogatói szerződésben van benne, hogy ezeket a rendezvényeket megcsinálja a színház, tehát ez
egy plusz összeg. Ez az egyik problémám. A másik, hogy ez a vendégváró fesztivál már lezajlott,
tehát és akkor most akkor nem jönnek visszamenőleg a színészek, ha nem kapják meg a
támogatást? Itt kicsit ilyen ambivalens érzéseim vannak. A Bihari János Kulturális Egyesülettel
kapcsolatban pedig az az ambivalens érzésem, hogy itt működését is támogatjuk, miközben a civil
szervezetek működését csak elvileg támogatjuk, mert a projektalapra már elmegy a pénz. Ezek
ilyen apró problémáim. Viszont a Facultas Akadémia Alapítvánnyal 8.800.000 támogatást kér
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angol nyelvtanfolyamra. A mellékletet megnéztem, semmit nem látok, hogy hány fő, hány tanár.
Ez a 8.800.000 forint több mint a civil, nem tudom én 50-70 működő civil szervezet támogatására
fordítandó pénz egy évben, Erzsébetvárosban és itt egy ilyen van, hogy angol nyelvtanfolyam
támogatására 8.800.000 forint. Ezt meglehetősen túlzónak tartom főleg úgy, hogy semmilyen
háttér információ nincs, hogy ez hány gyereket érint, hány tanárt, mégis hogy néz ez ki. Tehát
erre jó lenne, ha valamilyen elszámolást legalább kapnánk, vagy előzetesen a döntés előtt kellene
az információt megkapnunk, azt gondolom.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm hozzászólását. Tímár László képviselő úrnak adom meg a szót.”
Tímár László képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Hát itt elhangzott például a Bihari Táncegyüttes. Csak azt tudja, hogy
hány gyermeket, hány kerületi gyermeket mozgat meg ez az együttes, aki egyszer is látta őket
vagy egyáltalán kicsit belenézett a munkájukba. Moldován úr kérem, hogy pótolja ezt és akkor
látni fogja, hogy miért támogatjuk a Bihari Együttest például. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Napirend fölötti vitát lezárom. Való igaz, nehéz összehasonlítani mondjuk a
civil támogatást olyan egyesületekkel vagy például színházzal, akivel együttműködési
megállapodásunk van. Tehát itt az Önkormányzat együttműködik színházzal, táncoktatásban a
Biharival például, nagyon nehéz ezeket összehasonlítani. Én azt gondolom, hogy jó célokat
támogatunk, Ön is elmondta, hogy ezek támogatandó célok. Én kérem is, hogy a Képviselőtestület támogassa ezeket a célokat. Az előterjesztéshez módosító indítvány egyébként nem
érkezett. 12 határozati javaslatból áll az előterjesztés, mindegyik határozati javaslat
elfogadásához egyszerű többség lesz majd szükséges, így ezeket már a szavazások előtt külön nem
említeném. Szavazásra teszem az 1. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
27/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Támogatási szerződések megkötése, kulturális és oktatási támogatások (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Magyar Pedagógiai Társaságot 150.000,- Ft összeggel támogatja az önkormányzat 2014.
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évi költségvetéséről szóló rendelete 5701 címszám alatt lévő „Oktatási, közművelődési és egyéb
feladatok ” előirányzat terhére.
A támogatás összege kizárólag a 2014. április 14–17. között tartandó, „Social Justice and
Diversity in Teacher Education” elnevezésű konferencia megrendezésének költségeire
használható fel.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló Irodája vizsgálatát és
állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
28/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Támogatási szerződések megkötése, kulturális és oktatási támogatások (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Bethlen Téri Színházat 550.000,- Ft összeggel támogatja az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló rendelete 5701 címszám alatt lévő „Oktatási, közművelődési és egyéb
feladatok ” előirányzat terhére.
A támogatás összege kizárólag a II. Vendégváró Fesztiválra meghívott vendégszínészek
szállásköltségének finanszírozására használható fel.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló Irodája vizsgálatát és
állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. Vattamány Zsolt polgármester
jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a 3. számú határozatot 13 igen 0 nem 0
tartózkodással elfogadta.
29/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Támogatási szerződések megkötése, kulturális és oktatási támogatások (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Bihari János Kulturális Egyesületet 2.400.000,- Ft összeggel támogatja az önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló rendelete 5701 címszám alatt lévő „Oktatási, közművelődési és
egyéb feladatok” előirányzat terhére.
A támogatás összege kizárólag a 2014. március – június és 2014. szeptember – december
időszakban a kerületi közoktatási intézményekben megvalósítandó néptánc foglalkozások
oktatóinak, zenészeinek számlás tiszteletdíjára, valamint a Bihari János Kulturális Egyesület
működési költségeinek finanszírozására használható fel.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert - Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló Irodája vizsgálatát és
állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
30/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Támogatási szerződések megkötése, kulturális és oktatási támogatások (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetségét 300.000,- Ft összeggel támogatja az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete 6105 címszám alatt lévő „Ellátási
szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb pénzeszköz átadások” előirányzat terhére.
A támogatás összege kizárólag az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetsége által
kezdeményezett kerületi civil szervezeteket bemutató kiadvány nyomdai előállítási költségeire
használható fel.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert - Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló Irodája vizsgálatát és
állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 5. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
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31/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Támogatási szerződések megkötése, kulturális és oktatási támogatások (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetségével a 344/2013. (VI.26.) határozata értelmében
létrejött támogatási szerződésben szereplő határidőt – mely eredetileg 2014. január 31. napja
– 2014. május 31. napjára módosítja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 6. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 6. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
32/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Támogatási szerződések megkötése, kulturális és oktatási támogatások (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Budapesti Zsidó Hitközséggel a 382/2013. (VI.26.) számú határozata értelmében létrejött
támogatási szerződés módosítását az alábbi kiegészítéssel – a határozatban jóváhagyott
5.000.000,- Ft összeg változatlanul hagyása mellett – engedélyezi:
 a Dohány utcai Zsinagóga orgonájának felújítása (3.263.900,- Ft)
 a Dohány utcai Zsinagóga működési költségei (807.813,- Ft)
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 7. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 7. számú
határozatot 12 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
33/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Támogatási szerződések megkötése, kulturális és oktatási támogatások (12 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt
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hogy a Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány számára Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló rendelete 5701 címszám alatt lévő „Közoktatási támogatások” előirányzata terhére a
2013/2014. tanévre vonatkozóan 8.800.000,- Ft támogatást biztosít.
A támogatás összege kizárólag az erzsébetvárosi lakosok számára indítandó angol
nyelvtanfolyamokkal összefüggésben felmerülő költségének finanszírozására használható fel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződés abban az esetben írható alá, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló Irodája a szerződéssel
kapcsolatban kifogást nem emel.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 8. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 8. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
34/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Támogatási szerződések megkötése, kulturális és oktatási támogatások (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Reformpedagógiai Alapítvány (ERA) számára Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló rendelete 5701 címszám alatt lévő „Közoktatási támogatások” előirányzata
terhére a 2013/2014. tanévre vonatkozóan 3.300.000,- Ft támogatást biztosít.
A támogatás összege kizárólag az Erzsébetvárosi Reformpedagógiai Alapítvány (ERA) által
működtetett Montessori Erzsébetvárosi Gimnáziumba járó VII. kerületi tanulók térítési díj
mentességének, illetve – kedvezményének finanszírozására használható fel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződés abban az esetben írható alá, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló Irodája a szerződéssel
kapcsolatban kifogást nem emel.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 9. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 9. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
35/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Támogatási szerződések megkötése, kulturális és oktatási támogatások (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség által működtetett Amerikai
Alapítványi Iskola számára Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről rendelete 5701 címszám alatt
lévő „Közoktatási támogatások” előirányzata terhére a 2013/2014. tanévre vonatkozóan
1.650.000,- Ft támogatást biztosít.
A támogatás összege kizárólag az oktatási intézmény informatikai rendszere felújítására
(1.100.000,- Ft), valamint a kerületi „Tehetség Nap” megrendezésének (550.000,- Ft)
finanszírozására használható fel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződés abban az esetben írható alá, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló Irodája a szerződéssel
kapcsolatban kifogást nem emel.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 10. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 10. számú
határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
36/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Támogatási szerződések megkötése, kulturális és oktatási támogatások (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Statusquo Ante által működtetett Héber Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde számára Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló rendelete 5701 címszám alatt lévő „Közoktatási támogatások” előirányzata
terhére a 2013/2014. tanévre vonatkozóan 1.650.000,- Ft támogatást biztosít.
A támogatás összege kizárólag az oktatási intézménybe járó gyermekek térítésmentes, napi
többszöri kóser étkeztetésének finanszírozására használható fel.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződés abban az esetben írható alá, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló Irodája a szerződéssel
kapcsolatban kifogást nem emel.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 11. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 11. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
37/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Támogatási szerződések megkötése, kulturális és oktatási támogatások (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti
Központ Szülő- Nőbeteg osztályát támogatja az önkormányzat 2014. évi költségvetésében 6107
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások címen betervezésre került 2.230.000 forint
összegben; fekvő betegszállító kocsi, szülészeti vizsgáló asztal, mozgatható műtőlámpa, ipari
fóliahegesztő készülék, 2 db műtét utáni beteg észlelő készülék beszerzésében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződés abban az esetben írható alá, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló Irodája a szerződéssel
kapcsolatban kifogást nem emel.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„És végül szavazásra teszem fel a 12. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 12. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
38/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Támogatási szerződések megkötése, kulturális és oktatási támogatások (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesülettel rendkívüli hideg időjárás, téli
krízishelyzet kialakulása esetén krízismelegedő működtetésére 840.000 Ft-ot biztosít támogatási
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szerződés megkötésével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződés abban az esetben írható alá, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló Irodája a szerződéssel
kapcsolatban kifogást nem emel.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

13. számú napirend:
Bölcsődék
nyári
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

nyitva

tartása

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 13. számú napirendi pontunkra: bölcsődék nyári nyitva tartása. Előterjesztőként
az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést tárgyalta a Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottság, amely 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, melynek elfogadásához egyszerű
többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
39/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bölcsődék nyári nyitva tartása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy jóváhagyja az önkormányzat fenntartásában lévő Lövölde Bölcsőde valamint a
Városligeti Bölcsőde 2014. július 7. - augusztus 1. és a Dob Bölcsőde 2014. augusztus 4 augusztus 29. közötti időszakban történő nyári zárva tartását.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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14. számú napirend:
Döntés
a
2014.
évi
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

igazgatási

szünet

elrendeléséről

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 14. számú napirendi pontra: 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést bizottságok
nem tárgyalták, a napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom,
hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem fel a határozati
javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
40/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és
munkavállalók részére 8 nap igazgatási szünetet rendel el az alábbiak szerint:
2014. június 30. (hétfő),
2014. július 2-4. (szerda-péntek),
2014. december 29-31.(hétfő-szerda),
2015. január 2. (péntek).
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet idejére a munkáltatói jogkör
gyakorlójaként a munkavállalók részére a szabadságot adja ki.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester, dr. Gotthard Gábor jegyző
Határidő: azonnal

15. számú napirend:
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§. alapján Budapest Főváros
folyamatban lévő Településszerkezeti Tervének (TSZT) és a Főváros Rendezési
Szabályzatának
(FRSZ)
véleményezése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 15. számú napirendi pont: a Főváros Rendezési Szabályzatának és a Főváros
folyamatban lévő Településszerkezeti Tervének a véleményezése. Előterjesztőként az előterjesztést
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szóban nem kívánom kiegészíteni. A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztés, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom.
Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. 4 határozati
javaslatról fogunk szavazni külön-külön. Mind a négy elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, így külön ezeket már nem fogom mondani. Szavazásra teszem fel az 1. számú
javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

41/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§. alapján Budapest Főváros folyamatban lévő
Településszerkezeti Tervének (TSZT) és a Főváros Rendezési Szabályzatának (FRSZ)
véleményezése (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a
Fővárosi Önkormányzatnak, hogy a kerület észrevételeit vegye figyelembe és azok átvezetésével
fogadja el a Település Szerkezeti Tervet, illetve alkossa meg a Fővárosi Rendezési Szabályzatra
vonatkozó rendeletét.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
42/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§. alapján Budapest Főváros folyamatban lévő
Településszerkezeti Tervének (TSZT) és a Főváros Rendezési Szabályzatának (FRSZ)
véleményezése (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja, hogy
a Településszerkezeti Terv jóváhagyandó munkarésze a reális áttekinthetőség mértékéig
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rövidüljön le és kizárólag a vonatkozó jogszabályok szerinti tartalmi elemek konkrét
meghatározására terjedjen csak ki.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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.

43/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§. alapján Budapest Főváros folyamatban lévő
Településszerkezeti Tervének (TSZT) és a Főváros Rendezési Szabályzatának (FRSZ)
véleményezése (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a
történeti városmag, Pesten a Dózsa György út vonalában meghatározni a vegyes település
központi területfelhasználási egységet.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„És végül 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.
44/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§. alapján Budapest Főváros folyamatban lévő
Településszerkezeti Tervének (TSZT) és a Főváros Rendezési Szabályzatának (FRSZ)
véleményezése (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete a Fővárosi
Rendezési Szabályzat vonatkozásában az alábbiakat javasolja:
1. Az ÉTV-nek megfelelően - esetleg tovább differenciálva- alakítsa ki az általános
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beépítési sűrűségeket, illetve konkrét számokban meghatározott magasságokat.
2. A Szabályzat 4.§ (5) bekezdése, és lehet, hogy ezzel szinkronban van a Városligeti
fasor VI. és VII. kerületi oldalának eltérő sűrűségi adatai, feltétlenül javasolja a VII.
kerületre magasabb érték megállapítását, mint ami az 1. sz. mellékletben szerepel.
3. A Szabályzat 4.§(2) bekezdés teljes törlését és a szintterületi sűrűség megosztásának
mellőzését, mivel egy többségében kialakult beépítés esetén, kezelhetetlen.
4. A Szabályzat 5-9. §-ainak teljes körű törlését és a maximális értékeket átvezetni a
Szabályzat 1. sz. mellékletén. (A Foster Gyula Központ feladata a világörökségi
területek kezelési tervének kidolgozása, ezért a világörökségi szabályozást a kezelési
tervről szóló kormányrendeletben, illetve a helyi építési szabályzatban kell
megállapítani).
5. Az 1. § (3) bekezdésben foglalt értelmezési szabályokat törölni és helyette olyan
fogalmakat bevezetni, amelyet már a magasabb rendű jogszabályok tartalmaznak.
6. A szabályzat 5. sz. melléklet törlését, különös tekintettel arra, hogy a vonatkozó
rendelkezések szerint ezeket a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.
7. A Szabályzatra vonatkozó kormányrendeletnek megfelelően a magassági
korlátozásokat (mikrohullámú lánc, repülőtér, stb.) a mellékleteken átvezetni.
8. Az új elemként megjelenő, egyéb jogszabályokban nem rögzített „szerkezeti
korzókra” vonatkozó szabályozás törlését, mert ez jelentősen korlátozza a kerületek
szabályozási tevékenységét.
9. A településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút fogalommegszüntetését, és helyette a
147/1992.(XI.6) kormányrendelet 4.sz. mellékletét alkalmazni, különös tekintettel a
314/2012.(XI.8) kormányrendelet 2.§ (10) bekezdésére.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

16. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának és a Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalnak 2014. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 16. számú napirendi pontra: 2014-es közbeszerzési terv. Előterjesztőként az
előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom
és Moldován László képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Megint olyan tárgyhoz érkeztünk, ami régóta ellentét feszül közöttünk, nem
értünk egyet. És nyilván beletörődtem, hogy ez nem is fog megváltozni, de azért a jegyzőkönyv
számára nem állom meg, hogy ne mondja el, hogy egyszerűen nem értem, hogy különböző lehet
itt utcafelújítás, pályázatírói tevékenység, játszótéri eszközök beszerzése, szociális intézmény
épületének energetikai korszerűsítése, Önök akkor is hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást
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hirdetnek, amely szerintem a versenyt csökkenti, így magasabb áron fog a kivitelező teljesíteni,
tehát Erzsébetvárosnak okozunk rosszat. Ezen sokat vitatkoztunk, nem tudtuk egymás meggyőzni,
de azért lényegesnek tartom, hogy ezt mindig és mindig, újra és újra elmondjam, hogy később
aztán ennek legyen jegyzőkönyvben is nyoma. Azt pedig végképp nem értem, hogy például az
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal őrző-védő szolgálatánál is miért kell ilyet kiírni,
nyilvánvaló, hogy nagyon-nagyon sok cég foglalkozik ilyesmivel, tehát egyszerűen nem fogom föl,
hogy mi ennek a logikai megfejtése, miért nem hirdetünk nyílt eljárást ezekben a pontokban. Én
továbbra is fenntartom, hogy Erzsébetváros jobban járna a nyílt eljárásokkal. Köszönöm
szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Napirend fölötti vitát lezárom. Valóban Képviselő úr minden alkalmat megragad, hogy ezeket
elmondja. Erről nagyon sokat vitatkoztunk, én egyszer hosszadalmasabban válaszoltam a
kérdésére, ugyan azokat tudnám elmondani. Egyébként a közbeszerzési szabályokat a törvények
szabályozzák, ezek annak felelnek meg. Tehát törvénymódosítás kell akkor valahogy
kezdeményeznie Moldován László képviselő úrnak, hogyha másfajta eljárásokat kíván. Módosító
indítvány nem érkezett a napirendi ponthoz. A határozati javaslatot így szavazásra teszem fel,
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 11 igen 1 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
45/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának és a Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalnak 2014. évi közbeszerzési terve (11 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának a jelen
határozat 1. számú mellékletét képező, 2014. évi közbeszerzési tervét.

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalnak a jelen
határozat 2. számú mellékletét képező, 2014. évi közbeszerzési tervét.
Felelős:

Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő: azonnal
Erzsébetváros Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve a jegyzőkönyv 17. számú
melléklete.
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi közbeszerzési terve a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.

17. számú napirend:
Az
Erzsébet
Terv
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Fejlesztési

Program

módosítása

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 17. számú napirendi pont: Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést mindhárom
bizottság tárgyalta. A Bizottságok tárgyalásra és elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez Gergely József
képviselő úr nyújtott be módosító indítványt, így Gergely képviselő úrnak megadom a szót
indoklásra.”
Gergely József képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr! A Csányi utca 5-be akarjuk megvalósítani a zsidó helyi
múzeumot, ami egy nagyon pozitív cél. Itt pályázati pénzt nyertünk el a miniszterelnökségtől 70
millió forintot. Na, most a miniszterelnökség ezt a holokauszt emlékév keretéből támogatja, de
ugye azt mindannyian látjuk, hogy itten a Kormány meglehetősen kétszínű politikát folytat, mert a
holokauszt emlékévre létrehozza a német megszállás emlékművét. Semmi kifogása nem volt az
ellen, hogy nácik szombaton, Budapesten felvonuljanak, és az ellen sincs senkinek kifogása, hogy
a Kormány által létrehozott történeti hivatalnak a vezetője az deportálásokat idegenrendészeti
eljárásnak nevezzen. Nem tudom, hogy Önök értik-e a dolgot, tehát azt, hogy húszezer embert
árokba lőnek, az idegenrendészeti eljárás. Úgy gondolom, hogy ez elfogadhatatlan és ezért az a
javaslatom, hogy ezt a támogatást utasítsuk vissza erre a kétszínűségre hivatkozva. A célt ettől
megvalósíthatjuk, mert a saját költségvetésünkben ennek a 70 millió forintnak meg lehet találni a
fedezetét. Erre kérem az Önök támogatását.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen hozzászólását. Ugye erről a vitáról nyilván mindenki értesült már a sajtóból,
amit most Ön itt felidézett. Én azt gondolom, hogy nekünk nem feladatunk, hogy ebbe a vitába
beszálljunk, ennek a testületnek nem feladata, hogy ebben a vitában állást foglaljon. Egyébként
két helyről nyertünk pénzt a Fővárostól és az Államtól. Nem tudom, hogy melyiket szeretné
visszaadni? Én azt gondolom, hogy ha egy ilyen célra akár a Fővárostól, akár a Magyar
Államtól kapunk forrásokat, akkor azt fel kell használni. Nekünk nem feladatunk az Ön által ide
hozott vitában részt venni. Ripka András képviselő úr.”
Ripka András képviselő
„Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Csak gyorsan reagálnék Képviselő úr
hozzászólására. Tehát határozottan szeretném visszautasítani azt a felvetést, hogy akár a
FIDESZ, a Kormány kétszínűen viselkedne a holokauszt témájában. Miniszterelnök úr határozott
álláspontot fogalmazott meg ezzel a kérdéssel kapcsolatban, amit én is és úgy érzem, hogy a
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testület ennek a felén ülő tagjai is magukénak éreznek és kérem Képviselő urat, hogy ne csináljon
feszültséget egy olyan ügyben, ahol alapvetően nincsen. Kizárólag az Önök önös
kampányérdekeit szolgálja. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Igen, köszönöm szépen a Képviselő úr hozzászólását. Itt hibát követtem el, hiszen lezártam a
vitát, tehát már Ripka képviselő úrnak nem lett volna szabad adnom szót. Elnézést kérek ezért. Én
nem fogadom be Képviselő úrnak a módosító indítványát. Viszont szavazni kell róla. Tehát
szavazásra teszem fel Gergely képviselő úr módosító indítványát, melynek elfogadásához
egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. Kismarty Anna képviselő
asszony és Benedek Zsolt képviselő úr jelezték, hogy nemmel szavaztak. A Képviselőtestület a módosító indítványt 2 igen 10 nem 0 tartózkodással nem fogadta el.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
46/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadása (2 igen, 10 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
fogadja el az előterjesztő által sem elfogadott, Gergely József képviselő által a „Az Erzsébet Terv
Fejlesztési Program módosítása” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az
alábbiak szerint:
Gergely József
„Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 686/2013. (X.31.) számú határozatában döntött arról, hogy az
Önkormányzata részt kíván venni a Miniszterelnökség „Magyar Holokauszt Emlékév – 2014”
támogatására közzétett pályázatain.
A Miniszterelnökség „Magyar Holokauszt Emlékév céljainak társadalmasítása érdekében
meghirdetett Civil Alap – 2014” pályázati programra az Önkormányzat közvetlenül illetve az
ERVA NZrt. útján pályázatokat nyújtott be. A kiíró Miniszterelnökség a 2014. január 9. napján
közzétett eredménylistája szerint az ERVA NZrt. az „Erzsébetvárosi Zsidó Helytörténeti Tár
felállítása, szakmai, működési keret kialakítása” tárgyú pályázata mindösszesen 70.000.000.-Ft
összegű támogatásban részesült.
Az utóbbi hetek fejleményei alapján látható, hogy a kormány a Magyar Holokauszt Emlékévről
úgy kíván megemlékezni, hogy a német megszállásnak állít emléket, hogy engedte Budapest
utcáin nácik felvonulását. Javaslom, hogy Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete oly
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módon tiltakozzon ezen kétszínű viselkedés ellen, hogy visszautasítja a Miniszterelnökség
támogatását és az Erzsébetvárosi Zsidó Helytörténeti Tárat saját erőből kiegészítve valósítja meg.
új, 1. határozati javaslat, az eredeti 1. és 2. pont a 2. és 3. számot kapja:
Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszautasítja a
Miniszterelnökség pályázati támogatását, tiltakozásul a kormány kétszínű Holokausztmegemlékezési politikája miatt.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy erről tájékoztassa a Miniszterelnökséget.
felelős: Vattamány Zsolt polgármester
határidő: azonnal”
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
47/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
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.), a 302/2013
(VI.26.), a 652/2013 (IX.5.), valamint a 666/2013 (X.31.) számú határozatokkal módosított, a
jelen határozati javaslat mellékletében foglaltaknak megfelelő, egységes szerkezetbe foglalt
Erzsébet Terv Fejlesztési Programot.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. Moldován László képviselő úr
jelezte, hogy a szavazásnál tartózkodott. A Képviselő-testület a 2. számú határozatot 13
igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
48/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy gondoskodjon az Erzsébet Terv Fejlesztési Program megvalósításához
szükséges fedezetről.
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Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program a jegyzőkönyv 19. számú melléklete.

18. számú napirend:
Az Akácfa Udvar Kft.-vel és a Kazinczy Utcai Projekt Kft.-vel fennálló jogvitával
kapcsolatos
döntések
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„És akkor most térünk át a 18. számú naprendi pontra: Akácfa Udvar Kft.-vel és a Kazinczy
Utcai Projekt Kft.-vel fennálló jogvitával kapcsolatos döntések Szikszai Zsolt alpolgármester úr
előterjesztésben. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni?”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm, nem.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. Napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az
előterjesztéshez az előterjesztő nyújtott be módosító indítványt, amelyet befogad, így azt indokolni
nem szükséges, szavazni fogunk róla. Tehát szavazásra teszem fel a módosító indítványt,
amelynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
49/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadása (12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Szikszai Zsolt alpolgármester által „Az Akácfa Udvar Kft.-vel és a Kazinczy utcai
Projekt Kft.-vel fennálló jogvitával kapcsolatos döntések” című előterjesztéshez benyújtott
módosító indítványt az alábbiak szerint:
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Szikszai Zsolt:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Fenti számú Önkormányzati ingatlanok hasznosításáról szóló napirendi ponthoz módosító
indítványként az eredetileg kipostázásra került előterjesztésben szereplő IV. és V. számú
határozati javaslatok helyett az alábbi határozati javaslatot nyújtom be:
Határozati javaslat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy az AKÁCFA Udvar Kft.
Felügyelőbizottságába Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által
jelölendő két tag személyéről döntsön.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”
Vattamány Zsolt polgármester
„A módosító indítvány elfogadását követően az előterjesztés 8 határozati javaslatból áll,
melyekről külön-külön fogunk szavazni. Mind a 8 határozati javaslat elfogadásához egyszerű
többség szükséges, így ezeket már külön nem fogom megemlíteni. Szavazásra teszem fel az 1.
számú javaslatot, elfogadásához ugye mint mondtam egyszerű többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
50/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Akácfa Udvar Kft.-vel és a Kazinczy utcai Projekt Kft.-vel fennálló jogvitával
kapcsolatos döntések (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy tudomásul veszi a NESTAL 7 Properties Kft. által 2013. november 26-án tett egyezségi
ajánlatáról szóló tájékoztatást, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy továbbra is a 294/2013.
(VI. 26.) számú Képviselő-testületi határozat szerint járjon el: írásban tájékoztassa az Akácfa
Udvar Kft. és NESTAL 7 Properties Kft. ügyvezetőit arról, hogy a 2011. november 9-11-én
megkötött egyezségi megállapodások ismételt megkötésére nincs lehetőség. Az Önkormányzat
álláspontja továbbra is az, hogy a Budapest, VII. kerület, Akácfa u. 61. szám alatti, 34089 hrsz
ingatlannak az Önkormányzat tulajdonába történő egyidejű visszaadása mellett az Akácfa Udvar
Kft. által a Budapest, VII. Dohány utca 22-24. szám alatti 34496/0/A/8 hrsz-ú ingatlanon
elvégzett felújítási munkákkal összefüggő, összesen bruttó 45.614.312 Ft összegű számlák
önkormányzati kifizetése tárgyában kezdeményezhető egyezségi tárgyalás, illetve köthető
egyezségi megállapodás, azzal a további feltétellel, hogy a Fővárosi Törvényszék előtt
folyamatban lévő 21.G.42.355/2013. számú perben a peres felek közösen kérik a Pp. 148. §-a
szerint az egyezségi megállapodás végzéssel történő jóváhagyását.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
51/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Akácfa Udvar Kft.-vel és a Kazinczy utcai Projekt Kft.-vel fennálló jogvitával
kapcsolatos döntések (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy tudomásul veszi a Fővárosi Törvényszék által hozott 11.G.43.066/2013/9. és
21.G.42.355/2013/15. számú határozatokról szóló beszámolót, és felhatalmazza a Polgármestert
arra, hogy kezdeményezze az Akácfa Udvar Kft. rendkívüli taggyűlésének összehívását – az
Akácfa Udvar Kft. könyvvizsgálójának meghívásával –
az alábbi napirendi pontok
megjelölésével:
1. Az ügyvezető beszámolója a 2009. november 9. és 2013. február 21. közötti időszak
gazdasági eseményeiről, valamint a 2011. és 2012. évi üzleti évről szóló, letétbe
helyezett beszámoló átadása az Önkormányzat részére.
2. Az Önkormányzat által delegált két felügyelőbizottsági tag megválasztása a NESTAL 7
Properties Kft. által megválasztott két felügyelőbizottsági tag helyére.
3. A Budapest, VII. Akácfa u. 61. szám alatti ingatlanra vonatkozóan elkészítetett építési
tervek és ezzel kapcsolatos hatósági engedélyeket/elutasító határozatok teljes
dokumentációjának átadása és tartalmuk ismertetése a tagok részére.
4. Az ügyvezető beszámolója a Nestal Dirav Holdings Ltd.-nek 2008. február 4-én és
2008. július 22-én nyújtott 88.000.000 Ft és 86.800.000 Ft kölcsönügyletről, a
kölcsönügyletek teljes dokumentációjának átadása a tagok részére, különös tekintettel a
kölcsönösszegek megfizetését és visszafizetését igazoló átutalási megbízásokra (a
kamatokra is kiterjedően).
5. Az ügyvezető felhívása arra, hogy hitelt érdemlően, bizonylatokkal igazolja, hogy a
2006. évi IV. törvény (Gt.) 14. § (1) bekezdése szerint a NESTAL 7 Properties Kft.-t a
Szindikátusi Szerződés és a Társasági Szerződés előírásai szerint a 177.000.000 Ft
pénzbeli hozzájárulást megfizette. A Gt. 20. § (5) bekezdése alapján ebben a kérdésben
a NESTAL 7 Properties Kft. nem szavazhat.
6. Az ügyvezető tájékoztatása arról, hogy mi a jogalapja annak, hogy a 21.G.42.355/2013.
számú perben az Akácfa Udvar Kft. 2013. április 1-től havi 3.000.000 Ft használati
díjat követel az Önkormányzattól.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 30 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. javaslatot, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
52/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Akácfa Udvar Kft.-vel és a Kazinczy utcai Projekt Kft.-vel fennálló jogvitával
kapcsolatos döntések (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján törvényességi felügyeleti eljárást
kezdeményezzen az Akácfa Udvar Kft. részére be nem fizetett pénzbeli betét utólagos rendezése
érdekében, amennyiben a rendkívüli taggyűlés nem vezet eredményre, vagy egyéb akadályozó
tényező miatt nem kerül sor a pénzbeli betét átutalására. A Képviselő-testület továbbá
felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy amennyiben a pénzbeli betét be nem fizetésével vagy
egyébként az Akácfa Udvar Kft. működésével kapcsolatosan olyan tények jutnak a tudomására,
amelyek bűncselekmény elkövetésének gyanúját vetik fel, úgy kezdeményezze a büntetőeljárás
megindítását.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 60 nap
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 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
53/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Akácfa Udvar Kft.-vel és a Kazinczy utcai Projekt Kft.-vel fennálló jogvitával
kapcsolatos döntések (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy az AKÁCFA Udvar Kft.
Felügyelőbizottságába Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által
jelölendő két tag személyéről döntsön.
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Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 5. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. Vattamány Zsolt polgármester
jelzi, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület az 5. számú határozatot 12 igen 0 nem 0
tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

54/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Akácfa Udvar Kft.-vel és a Kazinczy utcai Projekt Kft.-vel fennálló jogvitával
kapcsolatos döntések (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy tudomásul veszi a Kazinczy utcai Projekt Ingatlanfejlesztő és Ingatlanforgalmazó Korlátolt
Felelősségű Társaság (1067 Budapest, Csengery utca 68. fszt., Cg.01-09-886161, a továbbiakban:
Társaság) működésével kapcsolatos beszámolót, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
Társaság rendkívüli taggyűlése összehívását kezdeményezze az alábbi napirendi pontok
megjelölésével:
1. Taggyűlési határozathozatal – a 15/2012. (VII. 9.) számú taggyűlési határozatnak a
Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.264/2013/6. számú ítélete alapján történt jogerős hatályon kívül
helyezésére tekintettel – a Kazinczy utcai Projekt Kft. és a H.L. Projekt Kft. között 2011.
december 1-jén a Budapest, VII. Péterfy Sándor utca 34. szám alatti (33167 hrsz) és a
Budapest, VII. Kazinczy utca 48. szám alatti (34167 hrsz) ingatlanok tárgyában megkötött
csereszerződés megszüntetetéséről és az eredeti állapot visszaállításáról, valamint az
ügyvezető utasításáról a szükséges intézkedések megtétele érdekében. E kérdésben a H.L.
Projekt Kft. tagnak, mint az ingatlan csereügyletben szerződő félnek, a Gt. 20. § (5) bekezdése
és a Társaság társasági szerződése 9. § 6. pontja értelmében nincs szavazati joga.
2.A ügyvezető beszámolója – a 15/2012. (VII. 9.) számú taggyűlési határozatnak a Fővárosi
Ítélőtábla 16.Gf.40.264/2013/6. számú ítélete alapján történt jogerős hatályon kívül
helyezésére tekintettel – a Kazinczy utcai Projekt Kft. mint kölcsönnyújtó és a H.L. Projekt
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Kft. mint adós között megkötött kölcsönszerződés alapján nyújtott 103.300.000 Ft kölcsön
visszafizetése tényéről, a megfizetett kamat összegéről, és a kölcsön nyújtását, visszafizetést
és a Kazinczy utcai Projekt Kft. bankszámlájára való átutalását igazoló bizonylatok átadása a
tagoknak. Amennyiben a kölcsön visszafizetése még nem történt meg, abban az esetben
taggyűlési határozat meghozatala és utasítás az ügyvezetőnek arra vonatkozóan, hogy az adóst
megfelelő fizetési határidő tűzésével (legfeljebb 20 nap) szólítsa fel a kölcsön (tőke és kamat)
visszafizetésére, és e határidő eredménytelen eltelte esetén a kölcsönszerződést mondja fel, és
a tartozás behajtása iránt a szükséges jogi intézkedéseket tegye meg. E kérdésben a H.L.
Projekt Kft. tagnak, mint a kölcsönügyletben szerződő félnek, a Gt. 20. § (5) bekezdése és a
Társaság társasági szerződése 9. § 6. pontja értelmében nincs szavazati joga.
3.Az ügyvezető beszámolója arról, hogy megkötötte-e a Társaság öt évre megválasztott
könyvvizsgálójával, az I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.-vel
(székhely: 4100 Berettyóújfalu, cégjegyzékszám: 09-09-006357, képviseli: Kusai Tamás
könyvvizsgáló) az egy évre szóló megbízási szerződést, mivel az előző egy éves határidőre
kötött megbízási szerződés 2013 augusztusában lejárt.
4. Az ügyvezető az általa összeállított, 2013. január 30-án kelt, „Előterjesztés” című
dokumentumban hivatkozott 298.000.000 Ft összegű ráfordításokról adjon részletes, minden
egyes tételre kiterjedő kimutatást, és ahhoz teljes körűen mellékelje a ráfordítások felmerültét
igazoló szerződéseket, teljesítési igazolásokat és egyéb számviteli bizonylatokat, annak
érdekében, hogy az „Előterjesztést” az Önkormányzat érdemben el tudja bírálni.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 6. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 6. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
55/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Akácfa Udvar Kft.-vel és a Kazinczy utcai Projekt Kft.-vel fennálló jogvitával
kapcsolatos döntések (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Önkormányzat költségére igazságügyi
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pénzügyi szakértőt kérjen fel a Kazinczy utcai Projekt Kft. eddigi működésének teljes körű
pénzügyi átvilágítására abból a célból, hogy megállapítható legyen, hogy az Önkormányzat és a
H.L. Projekt Kft. között 2007. január 19-én megkötött Szindikátusi Szerződés rendelkezései a
korábbiakban teljesültek-e, illetve a jövőben teljesíthetőek-e.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 7. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 7. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
56/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Akácfa Udvar Kft.-vel és a Kazinczy utcai Projekt Kft.-vel fennálló jogvitával
kapcsolatos döntések (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy amennyiben a Kazinczy utcai Projekt
Ingatlanfejlesztő és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (1067 Budapest,
Csengery utca 68. fszt., Cg.01-09-886161, továbbiakban: Társaság) törvényes működése 2014.
április 30-ig nem állna helyre, akkor a 2006. évi V. törvény (Ctv.) szerinti törvényességi
felügyeleti eljárást vagy egyéb jogi eljárásokat kezdeményezzen, illetve ha a Társaság
működésével kapcsolatosan olyan tények jutnak a tudomására, amelyek bűncselekmény
elkövetésének gyanúját vetik fel, úgy kezdeményezze a büntetőeljárás megindítását.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 90 nap
Vattamány Zsolt polgármester
„És végül szavazásra teszem fel a 8. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 8. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
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(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.)
57/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Akácfa Udvar Kft.-vel és a Kazinczy utcai Projekt Kft.-vel fennálló jogvitával
kapcsolatos döntések (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Kazinczy utcai Projekt Ingatlanfejlesztő és
Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (1067 Budapest, Csengery utca 68. fszt.,
Cg.01-09-886161, a továbbiakban: Társaság) ügyvezetője által 2014. január 16-án az
Önkormányzat részére tett egyezségi javaslat elutasításáról a Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

19. számú napirend:
Megállapodás Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzatával és az
Önkormányzatok parkolás üzemeltetési feladatait ellátó társaságaival a Király utcában
váltott parkolójegyek és az Önkormányzatok által kibocsátott lakossági és egészségügyi
várakozási
hozzájárulások
kölcsönös
elfogadásáról
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk így a 19. számú napirendi pontra: megállapodás VI. ker. Terézváros
Önkormányzatával és az Önkormányzatok parkolás üzemeltetési feladatait ellátó társaságaival a
Király utcában váltott parkolójegyek és az Önkormányzatok által kibocsátott lakossági és
egészségügyi várakozási hozzájárulások kölcsönös elfogadásáról. Szikszai Zsolt alpolgármester
az előterjesztő. Kérdem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni?”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm, nem.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, valamint a Városüzemeltetési
Bizottság tárgyalta, mindkét bizottságok tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendet.
Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom, az előterjesztéshez
módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot,
melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
58/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
Megállapodás Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzatával és az
Önkormányzatok parkolás üzemeltetési feladatait ellátó társaságaival a Király utcában
váltott parkolójegyek és az Önkormányzatok által kibocsátott lakossági és egészségügyi
várakozási hozzájárulások kölcsönös elfogadásáról (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és a
kerületi parkolás üzemeltetési feladatokat ellátó ER-PARK Kft., valamint Budapest Főváros VI.
kerület Terézváros Önkormányzata és parkolás üzemeltetője, a Terézvárosi Vagyonkezelő
Nonprofit Zrt. – tekintettel az Önkormányzat és az ER-PARK közötti határozott idejű, 2019.
december 23-ig hatályos parkolás üzemeltetési szerződésre - megállapodjon a kerületek közös
határán lévő Király utcai parkolójegy kiadó automatákból vásárolt parkolójegyek, valamint az
önkormányzatok által kiadott lakossági és egészségügyi várakozási hozzájárulások kölcsönös
elfogadásáról az alábbi lényeges feltételek figyelembe vételével:
Az Önkormányzatok, illetve parkolás üzemeltető társaságaik kölcsönösen érvényesnek fogadják
el azokat a parkolójegyeket, melyeket az ellenőrzés alá vont gépjármű üzembentartója a két
kerület határát képező Király utcában, a várakozás helyének megfelelő díjövezetben, mindkét
üzemeltető által működtetett parkolójegy-kiadó automatából vásárolt és azt a Király utcában
kialakított várakozóhelyeken vagy a Király utcára merőleges utcákban az első keresztutcáig
terjedő várakozási területeken használja fel.
Az Önkormányzatok, illetve parkolás üzemeltető társaságaik kölcsönösen érvényesnek fogadják
el mindkét önkormányzat által kibocsátott egészségügyi várakozási hozzájárulásokat a két kerület
közös határán elhelyezkedő Király utcában kialakított várakozóhelyeken, a lakossági várakozási
hozzájárulásokat pedig a Király utca mindkét oldalán és a Király utcára merőleges utcákban az
első keresztutcáig terjedő várakozási helyeken történő felhasználás esetén. A megállapodás ezen
része a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a parkolási hozzájárulások
adatainak átadására vonatkozó kérelem nyilvántartásba vételétől vagy az erről szóló határozat
elmaradása esetén a kérelem beérkezésétől számított 8. nap leteltének időpontjától léphet
hatályba.
A megállapodás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvényben foglaltak szerint terjedjen ki a felek adatfeldolgozással kapcsolatos jogaira
és kötelezettségeire.
A megállapodásban foglaltak a megállapodás rendelkezéseinek hatálybalépésekor folyamatban
lévő panaszügyek elbírálása során alkalmazandók.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a VII. és VI. kerület közös határát
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képező Király utcában lévő parkolójegy kiadó automatákból vásárolt parkolójegyek, valamint az
önkormányzatok által kiadott lakossági és egészségügyi várakozási hozzájárulások kölcsönös
elfogadásáról szóló megállapodást megkösse.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához szintén egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
59/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
Megállapodás Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzatával és az
Önkormányzatok parkolás üzemeltetési feladatait ellátó társaságaival a Király utcában
váltott parkolójegyek és az Önkormányzatok által kibocsátott lakossági és egészségügyi
várakozási hozzájárulások kölcsönös elfogadásáról (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, a VII. és VI. kerület közös határát képező Király
utcában lévő parkolójegy kiadó automatákból vásárolt parkolójegyek, valamint az
önkormányzatok által kiadott lakossági és egészségügyi várakozási hozzájárulások kölcsönös
elfogadásáról szóló megállapodás jövőbeni esetleges módosítási feltételeinek jóváhagyására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

20. számú napirend:
Ingatlanok
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

hasznosítása

Vattamány Zsolt polgármester
„Így áttérhetünk a következő napirendünkre, a 20. számú napirendre: ingatlanok hasznosítása
Szikszai Zsolt alpolgármester előterjesztésében. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli
kiegészítés tenni?”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm, nem.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom, Moldován Lászlónak adom meg a szót.”
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Moldován László képviselő
„Köszönöm. A 7-es előterjesztési pontra kérdeznék rá, itt az ENGEOKOM Kft-vel kötött
társasági szerződés felbontásra, illetve megszűntetésre kerül a javaslat szerint. És a KVANTÁL
Kft., amelyik a felszámoló 73 millió forint összegű kártérítési igényt kíván érvényesíteni az
Önkormányzattal szemben. A következő mondat – erre kérdeznék rá –: „A kártérítési igény
megalapozottsága a jelen információk alapján nem ellenőrizhető.” Akkor nem tudom, Szikszai
úrnak biztos van bővebb információja, és el tudja mondani, hogy mit jelent ez a mondat. Tehát
akkor mi alapján fogunk dönteni, vagy mi a háttere ennek a mondatnak? Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. Gergely képviselő úrnak adom meg a szót.”
Gergely József képviselő
„Köszönöm. Októberben egy más tárgyú módosító indítványba volt eldugva az a határozati
javaslat, ami arról szólt, hogy a civil szervezeteket a Thököly út 24-be helyezi át az
Önkormányzat és tulajdonképpen az Önkormányzat és az ERVA közötti szerződés megkötésére
adott felhatalmazást. Az elmúlt időszakban a civil szervezetek és az ERVA vezérigazgatója között
voltak tárgyalások, de úgy néz ki, hogy itt az Önkormányzatnak kellene közbelépni, mert előzetes
vizsgálatokat nem végeztek el és nyilván a vezérigazgató úrnak meg nincs felhatalmazása arra,
hogy megállapodjon a civil szervezetekkel. Mire gondolok: az Önkormányzat nem vizsgálta meg,
hogy ez a hely egyáltalán megfelel-e az oda helyezendő civil szervezetek elhelyezésére,
figyelemmel azt, hogy nekik milyen a működésük, figyelemmel azt, hogy ez az épület, illetve ebbe
az emeleti helyiségcsoport akadálymentesen hogy közelíthető meg. Úgy első ránézésre sehogy.
Aztán szintén tisztázatlan ügy, hogy hogyan legyen kialakítva ez a helyiségcsoport. A
berendezését ki finanszírozza, milyen működési módja van és feltételek, egyáltalán milyen díjak
vannak ott. Összesen egy szám hangzott el: 960 Ft négyzetméterenként + ÁFA, ami egyébként
piaci ár, ezt a civil szervezetek nyilvánvalóan nem tudják kifizetni. De tisztázatlan az, hogy ehhez
milyen egyéb költségek jönnek, gondolom, hogy a villanyt, egyebeket. Tisztázatlan az, hogy a
közös termet, amit kialakítanak, annak a használata hogy lesz. Tehát úgy gondolom, hogy itt
határozott közbe… Aztán majd folytatom, mikor a módosításhoz érünk.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úrnak a hozzászólását. Miután több képviselő nem jelezte
hozzászólási igényét, napirend fölötti vitát lezárom. És megadom a szót az előterjesztőnek
válaszadásra.”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm Polgármester úr! Nem tudom, hogy lehet-e hallani? Jó. Gergely képviselő úr
válaszára egyszerű lesz a válaszom, vagy kérdésére. Nem a napirendi pontot érintően kérdezett,
én itt nem látok olyan előterjesztési részt, ami kifejezetten a civil szervezetek ideiglenes CBA
fölötti elhelyezésével kapcsolatos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt majd akkor kell
megbeszélni azon a bizottsági ülésen, amikor ez előterjesztésre kerül. Moldován képviselő úr
kérdésére válaszolva pedig azt tudom mondani, hasonló konstrukcióban történt a Dohány utca
31. ingatlannal kapcsolatos úgymond ügyletek, mint az ezt megelőző előterjesztésben az Akácfa
Udvarnál, vagy a Kazinczy Utcai Projektnél. Tehát ennek röviden a lényege az volt, hogy az
Önkormányzat létrehozott egy előnytelen közös céget egy másik önkormányzaton kívüli céggel,
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mégpedig úgy, hogy az Önkormányzat adata az ingatlant, és hogy-hogy nem az ingatlan teljesen
alul lett értékelve és nagyjából egy kicsivel több pénzt ígért az a cég a közös cégnek a tőkéjébe,
ami több ugye annál, ami áron alul lett értékelve. És aztán ez a közös cég csinált volna valamit
ugyanezzel a Dohány 31-el kapcsolatban is. Ez a mondat ez azt jelenti, hogy nem ellenőrizhető a
követelése, hiszen nem nyújtott be olyan számlákat, elszámolásokat, ami alapján, hogyha jogos
lenne a követelés, akkor is azt mondanánk, hogy és ugyanennél a szerződésnél meg a többinél is
mi azt mondjuk, hogy ezek semmis szerződések, hiszen nem az Önkormányzatnak az érdekét
szolgálták. Ráadásul azt gondoljuk, hogy nem is a valós értéken történt meg. Úgyhogy ez itt
ellenőrzés alatt van. Ők benyújtottak egy ilyen kártérítési igényt, nem tudjuk, hogy mire
alapozták, ugyanakkor a mondat második része pedig azt a lépést irányozza elő, hogy mi viszont
megnézzük, hogy az Önkormányzatnak milyen jogos igénye van. És amennyiben van, akkor pedig
fel fogunk lépni ez ellen. Természetesen az már egy jogos igény, hogy ezeket a cégeket, akár az
Akácfa Udvarnál, akár a Kazinczy Utcai Projektnél, akár ennél az Önkormányzat meg kívánja
szüntetni, hiszen a megalakítása sem az Erzsébetváros Önkormányzatát szolgálta és a
működésében sem történt semmi olyan, ami ezt igényelné. De természetesen ezek hosszadalmas
jogi lépések előzik meg ezt. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Alpolgármester úr válaszát. Az előterjesztéshez két módosító indítvány
érkezett. Az egyiket maga az előterjesztő nyújtotta be, amelyet befogad, így indokolni nem
szükséges, szavazni viszont fogunk róla. Tehát szavazásra teszem fel a befogadott módosító
indítványt, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
60/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Szikszai Zsolt alpolgármester által „Ingatlanok hasznosítása” című
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:
Szikszai Zsolt:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Fenti számú napirendi ponthoz az alábbi módosító indítványt nyújtom be:
A tárgyi napirendi pont 1. és 2. számú határozati javaslatának tárgya az Önkormányzat
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tulajdonában álló nem lakás célú ingatlanokra alkalmazandó bérleti díjak, csökkentő és növelő
tényezők és egyéb szabályok, valamint a közterületi övezeti besorolást érintő szabályozás
pontosítása és átláthatóvá tétele, egy új egységes – a korábbi 715/2012. (XII.12.) számú,
470/2012. (VI.28.) számú és 130/2012.(III.22.) számú határozatok egyidejűleg történő hatályon
kívül helyezésével – határozat elfogadása.
A 2. számú határozati javaslat 19) számú alpontja rendelkezik az erzsébetvárosi közterületek
övezeti besorolásáról, amelyen azonban az előterjesztés postázását követően módosításokat volt
szükséges alkalmazni.
A módosított övezeti térkép a jelen módosító indítvány mellékletét képezi.
Tekintettel erre, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1. számú határozati javaslathoz
mellékelt, a 19) számú alpontban hivatkozott eredetileg kipostázott közterületek övezeti
besorolását tartalmazó térkép helyett a jelen módosító indítványhoz mellékelt övezeti térképet
szíveskedjék elfogadni.
Kérem, hogy az eredetileg kipostázott előterjesztést kerüljön kiegészítésre a jelen módosító
indítványban foglalt, a Klauzál téri csarnokkal kapcsolatos beszámolóval, valamint a 11.
határozati javaslat kerüljön kiegészítésre egy 3. ponttal, az alábbiak szerint.
A Tisztelt Képviselő-testület 412-418/2013.(VI.26.) számú határozataival jóváhagyta a Klauzál
téri csarnok rekonstrukciójának programját és az ahhoz szükséges szerződések jóváhagyására
felhatalmazta a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot.
2013. október 9-én építési engedélyt bocsátott ki az Építéshatóság.
Továbbá a közbeszerzéshez szükséges tenderterv (ún. ajánlati terv) és árazott költségvetés is
rendelkezésünkre áll.
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-vel a szükséges bérleti és beruházási/adásvételi
előszerződés egyeztetésre került, melyet a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 62/2014.
(01.21.) sz. határozatával jóváhagyott. Egyetlen mellékletet kell még leegyeztetnünk illetve
jóváhagyatnunk, a szerkezet kész állapot műszaki tartalmára vonatkozóan.
Az ERVA NZrt. és az Önkormányzat közötti bonyolítói szerződést a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság jóváhagyta, de még nem került aláírásra, ennek a szerződésnek a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság általi ismételt jóváhagyása szükséges, tekintve, hogy a
bonyolítói díjat csökkenteni kívánjuk.
A Klauzál tér 11. számú társasház udvarán lévő „bódékat” elbontottuk, az udvaron működő
magántulajdonú háztartási bolt tulajdonosával megegyeztünk, hogy a beruházás időtartamára
másik helyiséget biztosítunk számára. A Klauzál tér 11. sz. társasház lakóközösségével várhatóan
még februárban megegyezünk az októberi beszámolóban említett témakörökben.
A mai képviselő-testületi ülésen szerepel a beruházást érintő határidőkre és az összegre
vonatkozó módosítás.
Fontos megemlíteni, hogy a határozatban szereplő maximalizált 1.750.000.000 Ft+Áfa pénzügyi
fedezet tartalmazza a felmerült műszaki beruházási összegén túl a bonyolítási, közbeszerzési, jogi
és marketing költségeket is.
A természetben a Bp. Főv. VII. ker. Thököly út 22. szám alatt található ingatlan bérbeadására
vonatkozó, az eredetileg kipostázott előterjesztésben 6. számmal szereplő határozati javaslatomat
visszavonom, tekintettel arra, hogy a helyiségcsoport más irányú hasznosítását tervezzük.
11.
3. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az ERVA NZrt. a Klauzál téri csarnok rekonstrukciójával kapcsolatos beszámolóját
elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal”

Vattamány Zsolt polgármester
„A másik módosító indítványt Gergely József képviselő úr nyújtotta be, így megadom Képviselő
úrnak a szót indoklásra.”
Gergely József képviselő
„Köszönöm szépen. Meglepett az előbb Szikszai alpolgármester úr válasza tudniillik októberba a
Csányi utca 5-ről szóló határozati javaslatba Ő csempészte be ezt a kérdést. Miután ez a
határozati javaslat most itt van módosításon, ezért fűztem hozzá a további javaslatomat. Úgyhogy
kérem, hogy érdemben vizsgálják a dolgot és nem a kapásból visszaütjük módon. Nem rólam van
szó, hanem a civil szervezetekről. Tehát folytatva a dolgot az Önkormányzatnak azt is tisztázni
kellene, hogy mi lesz az ERöMŰVHÁZ-ba? Például februárba 25 napon van az ERöMŰVHÁZnak programja ebből 19-et az ott lévő civil szervezetek csinálnak. Ha onnan őket kiebrudalják,
akkor kérdés, hogy mit csinál az ERöMŰVHÁZ? Erre korábbi kérdésekre a Polgármester úr nem
adott érdemi választ. Tehát itt még azért érhetik Önöket meglepetések. Változatlanul azt kérem,
hogy ezt a kérdést vizsgálják meg és utána folytassák azt, hogy a civil szervezeteknek milyen
elhelyezése legyen. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Megadom a szót Alpolgármester úrnak, hogy nyilatkozzon arról, hogy
befogadja, vagy nem fogadja be a módosító indítványt.”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Nem fogadom el, tudniillik ez az előterjesztéshez most egy módosító indítványt nyújtott be
ahhoz, hogy a Csányi 5-be, ami ugye egy pontosan olvasom, a zsidó múzeummal kapcsolatba van
egy előterjesztés nem tudom, hogy logikailag hogy illik bele az, hogy a civil szervezeteknek a
helyiségével kapcsolatba? Két különböző téma. Jó, köszönöm, nem fogadom el.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Tehát Alpolgármester úr nem fogadja el Gergely képviselő úr módosító indítványát, szavazni
viszont kell róla. Tehát szavazásra teszem fel Gergely József képviselő úr által tett módosító
indítványt, amelynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 1 igen 11 nem 0 tartózkodással nem fogadta el.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

55 / 80

61/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (1 igen, 11 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
fogadja el az előterjesztő által sem elfogadott, Gergely József képviselő által a „Ingatlanok
hasznosítása” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:
Gergely József
„Tisztelt Képviselő-testület!
Az eredeti határozati javaslatot az alábbiak szerint javaslom módosítani:
7.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a 742/2013. (X.31.) számú határozatának 1. és 2. pontját – a 3-5. pontok változatlanul hagyása
mellett – az alábbiak szerint módosítja és kiegészíti új 6. ponttal:
„1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Csányi u. 5 sz. alatti műemléki ingatlan felújításával és berendezésével
Erzsébetvárosi Zsidó (Hely)történeti Tárat hoz létre.
A beruházás előkészítését és teljes körű megvalósítását 2015. február 28. napjáig kell
megvalósítani.
A kivitelezés várható megkezdése: 2014. április 30. napja. Várható nyitás: 2015. március 19.
napja.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2013. évi és 2014. évi költségvetésében biztosítja a természetben a Budapest
Főváros VII. kerület Csányi u. 5. szám alatt található ingatlan beruházásához szükséges
pénzügyi fedezetet mindösszesen legfeljebb 406.000.000.-Ft összegben.”
6. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 742/2013.(X.31.) határozat eredeti 5. pontjának végrehajtását felfüggeszti a következő
feltételek teljesítéséig:
- az önkormányzat megvizsgálja, hogy a tervezett hely megfelel-e az ERöMŰVHÁZ-ban jelenleg
helyet bérlő civil szervezetek elhelyezésére, figyelemmel az ő működésükre, az épület és a
helyiségcsoport akadálymentes megközelítésére,
- az önkormányzat előzetesen egyeztet az érintett civil szervezetekkel a helyiségcsoport kialakítási
módjáról, a helyiségek berendezéséről, a működtetési feltételekről, a bérleti és egyéb fizetendő
díjakról és erről megállapodást kötnek,
- az önkormányzat előzetesen megvizsgálja, hogy az ERöMŰVHÁZ hogyan működik a civil
szervezetek programjai nélkül, milyen felhasználása lesz a megürülő helyeknek.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos”
Vattamány Zsolt polgármester
„Az előterjesztés 12 határozati javaslatból áll, külön-külön fogunk mindegyikről szavazni. Az első
tíz elfogadásához egyszerű többség szükséges, így az első tíznél nem fogom ezt külön kiemelni.
Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
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határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
62/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ingatlanok hasznosítása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 130/2012.(III.22.) sz. határozatát és annak módosításáról rendelkező 715/2012. (XII.12.)
sz. határozatát – a határozatok mellékletét képező a közterületi övezeti besorolásra is kiterjedően
–, valamint a 470/2012. (VI.28.) számú határozatát 2014. február 17. napjával hatályon kívül
helyezi.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. február 17.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot az elfogadott módosítással együtt, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
63/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ingatlanok hasznosítása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú ingatlanokra alkalmazandó bérleti
díjakat, csökkentő és növelő tényezőket, és egyéb szabályokat, valamint a határozat mellékletét
képező közterületi övezeti besorolást az alábbiak szerint határozza meg:
1)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek, gépkocsi
beállók, tároló helyiségek (továbbiakban: helyiség) bérbe adása során a jelen határozat
(továbbiakban: Határozat) szerinti legkisebb bérleti díjra lehet ajánlatot tenni:

2) Jelen Határozat hatálya nem terjed ki az önkormányzat tulajdonában lévő piacokra,
valamint az Önkormányzat költségvetési szervei kezelésében lévő helyiségekre.
3) A Határozat rendelkezései kizárólag a bérbeadóra kötelezőek, a bérlővel a bérleti díj
mértékéről meg kell állapodni.
4) A Határozatot a meghozatalát követően létrehozandó bérleti szerződésekre és
módosításokra egyaránt alkalmazni kell, kivéve a Határozat meghozatala előtt elbírált
kérelmeket.
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5) Ha az Önkormányzat helyiségek bérbeadásáról szóló rendelete szerint a bérbeadói
hozzájárulásnak feltétele, hogy a bérlő a bérbeadó által meghatározott díjat elfogadja, az
elfogadandó új bérleti díj mértékére jelen Határozat alapján kell ajánlatot tenni,
amennyiben a bérlő által a kérelem előterjesztésekor fizetett bérleti díj nem éri el a
Határozat szerinti mértéket.
6) Amennyiben a bérlő által fizetett bérleti díj eléri, vagy meghaladja a Határozat szerinti
mértéket, a bérbeadó a bérleti díj módosítását nem kezdeményezi.
7) A bérleti díjak mértékére a helyiség - elsősorban a gyalogos forgalom mértéke és az üzleti
környezet figyelembevételével meghatározott - övezeti besorolása szerinti fekvése alapján
megállapított csökkentő/növelő tényezőkkel módosított alapdíjról kell ajánlatot tenni a
bérlőnek a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság (továbbiakban PKB) vonatkozó
határozata szerint.
Versenyeztetés kiírásakor a csökkentő/növelő tényezőkkel módosított alapdíjat kell
meghatározni a megajánlható legalacsonyabb bérleti díjként.
8) Az alapdíj irányadó mérce, a bérleti díj az a bérlő által fizetendő havi díj, amely a bérleti
szerződésben kerül meghatározásra. A versenyeztetés nyertesével az általa megajánlott és
a bérbeadó által elfogadott bérleti díjjal kerül megkötésre a bérleti szerződés. A
versenyeztetés útján bérbeadott helyiségek vonatkozásában a bérleti jog két éven belüli
átruházása esetén az átruházáskor érvényes, a bérleti szerződés szerinti számolt bérleti díj
alkalmazandó.
9) A helyiségbérleti díj mértékéről szóló megállapodás során a bérbeadó által elfogadható
legkisebb bérleti díjak:
Kiemelt kategória
I. kategória
II. kategória
III. kategória

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

10) 2014. évre vonatkozóan a legkisebb bérleti díjat a 9) pontban foglaltakhoz képest 20 %-al
alacsonyabb mértékben kell meghatározni az alábbiak:
Kiemelt kategória
2.320,-Ft/m²/hó+ÁFA
I. kategória
1.920,-Ft/m²/hó+ÁFA
II. kategória
1.520,-Ft/m²/hó+ÁFA
III. kategória
1.120,-Ft/m²/hó+ÁFA
11) Az önkormányzat tulajdonában lévő teremgarázsban található vagy felszíni gépkocsi
beálló helyekre, tárolókra (a beálló, garázs, tároló alapterületét alapul véve) az alábbi
legkisebb bérleti díjakat kell alkalmazni:
a) Teremgarázs nyílt beállókkal:
900,- Ft/m2/hó+ÁFA
b) Teremgarázs zárt garázshelyekkel:
1.000,- Ft/m2/hó+ÁFA
c) Felszíni fedett gépkocsi beállók:
700,-Ft/m2/hó+ÁFA
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d) Egyéb felszíni gépkocsi beállók:
e) Tároló helyiségek legkisebb bérleti díja:

600,- Ft/m2/hó+ÁFA
825,-Ft/m2/hó+ÁFA.

12) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, vagy annak 100 %-os
tulajdonában lévő gazdasági társasága részére, székhelyként, telephelyként, illetve egyéb
jogcímen a tevékenységük ellátása érdekében használt/bérelt helyiségre vonatkozó
legkisebb bérleti díjak mértéke:
a) Közfeladatot, közszolgáltatást ellátó gazdasági táraságok részére:0.-Ft+ÁFA/m2/hó
b) Egyéb tevékenységet ellátó gazdasági táraságok részére: 500.-Ft+ÁFA/m2/hó
Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, vagy annak 100%-os
tulajdonában lévő gazdasági társaság részére megállapított kedvezményes bérleti díjak
további csökkentésére nincs lehetőség.
13) A 10) pontban meghatározott díjakat növelő/csökkentő tényezők:
a) kiemelten jövedelmező tevékenység (,játékterem, mulató, bár, ide nem értve a
melegkonyhás vendéglátást): + 20%.
b) állami, önkormányzati egészségügyi tevékenység: -40%
c) önálló kulturális tevékenység, kiállítás:–30%
d) karitatív, közérdekű, közhasznú egyesületi, alapítványi tevékenység: -50%
e) udvari elhelyezkedés ill. egyéb nem főbejárat (kapualjból, folyosóról) : -20%
f) udvari pince elhelyezkedés: -60%
g) utcáról nyíló pince: -30%
h) galériarész: -50%
i) liftnélküli épületben 1. emeletnél magasabban: -20%
14) Kedvezmény társadalmi szervezetek részére, közfeladat ellátására, közérdekű és karitatív
célra csak a II. vagy III. kategóriában adható.
15) A csökkentő tényezők együttesen legfeljebb az alap bérleti díj 60%-áig terjedhetnek.
16.) A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetén a bérlő által vállalt felújítási kötelezettség
alapján a munkák elszámolásával kapcsolatban felhatalmazza a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy a bérleti díjba történő beszámítással kapcsolatban
egyedileg állapodjon meg a bérlővel a bérleti díj maximum 50 %-a erejéig.
17) A PKB döntése alapján a legalább két éve üresen álló pincehelyiségek a 10) pontban és
13) pont g) és h) alpontjában és a 15) pontban meghatározott bérleti díjtól eltérő,
alacsonyabb mértékű bérleti díj megfizetése ellenében is bérbe adhatók. A bérleti díj
azonban nem lehet kevesebb, mint a helyiség után az Önkormányzat által a Társasháznak
kifizetett díjak (közös költség) összessége.
18) 2012. évtől a felek által meghatározott bérleti díjak évenkénti emelésének lehetőségét a
bérleti szerződésben ki kell kötni és meg kell határozni az emelés legfelső határértékét.
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19) A közterületek övezeti besorolását a módosító indítvány mellékleteként elfogadott jelen
határozat melléklete tartalmazza.
20) A helyiségek övezeti besorolását a helyiség bejárata alapján kell megállapítani. Ha a
helyiség saroképületen van és több bejárattal rendelkezik, azt a bejáratot kell figyelembe
venni, amelynek alapján a magasabb bérleti díj megállapítható.
21) Jelen határozat hatálybalépését követően létrejövő, illetve módosításra kerülő bérleti
szerződések esetében a bérlőnek kötelezettséget kell vállalnia arra is, hogy a bérleti díjat
évente a szerződés, illetve a szerződésmódosítás alapján, a bérbeadó által kiközölt növelt
összegben fizeti meg a díjközlő számla alapján.
22) A határozat hatálybalépésekor fennálló bérleti szerződések esetén az ERVA Zrt. jogosult
kezdeményezni a bérleti szerződés módosítását, amennyiben a bérlő által fizetett bérleti
díj helyett jelen Határozat alapján magasabb összegű bérleti díj lenne megállapítható,
és/vagy a bérleti szerződés nem tartalmazza a valorizáció lehetőségét. Amennyiben a
bérlő a bérleti díj emelésére, valamint a valorizációra vonatkozó javaslatot nem fogadja
el, a PKB a határozatlan idejű bérleti szerződést – jogszabályban meghatározott
felmondási idővel – felmondhatja.
23) Jelen határozat 2014. február 17. napján lép hatályba, a határozatban foglaltakat a
határozat hatályba lépése napján folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is
alkalmazni kell.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. február 17. napjától folyamatosan
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.
64/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ingatlanok hasznosítása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2014. évi lakás- és helyiséggazdálkodási irányelvekről rendelkező 814/2013.(XII.12.) sz.
határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. február 17.
Vattamány Zsolt polgármester
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„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 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
65/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ingatlanok hasznosítása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a jelen határozat mellékletét képező Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának 2014. évi lakás- és helyiséggazdálkodási irányelvei”-t elfogadja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. február 17. napjától folyamatosan
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 5. számú határozati 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.
66/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ingatlanok hasznosítása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a 810/2013.(XII.12.) sz. határozatát a mai nappal visszavonja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester szavazásra tette fel az eredetileg kiküldött 6. számú határozati
javaslatot, de a Képviselő-testület a korábbi 60/2014. (II.10.) számú határozatával elfogadta a
módosító indítványt, mely szerint az előterjesztő az eredetileg kipostázott előterjesztésben
szereplő 6. számú határozati javaslatát visszavonja.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 7. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 7. számú
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
67/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ingatlanok hasznosítása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a 742/2013. (X.31.) számú határozatának 1. és 2. pontját – a 3-5. pontok változatlanul hagyása
mellett – az alábbiak szerint módosítja:
„1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Csányi u. 5 sz. alatti műemléki ingatlan felújításával és berendezésével
Erzsébetvárosi Zsidó (Hely)történeti Tárat hoz létre.
A beruházás előkészítését és teljes körű megvalósítását 2015. február 28. napjáig kell
megvalósítani.
A kivitelezés várható megkezdése: 2014. április 30. napja. Várható nyitás: 2015. március 19.
napja.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2013. évi és 2014. évi költségvetésében biztosítja a természetben a Budapest
Főváros VII. kerület Csányi u. 5. szám alatt található ingatlan beruházásához szükséges
pénzügyi fedezetet mindösszesen legfeljebb 406.000.000.-Ft összegben.”
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 8. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 8. számú
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
68/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ingatlanok hasznosítása (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a természetben a Bp. Főv. VII. ker. Péterfy S. u. 39. és Kürt u. 6. szám alatt található
helyiségek felújítása tárgyában hozott 818/2013 (XII.12.) számú határozatát hatályon kívül
helyezi.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
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„Szavazásra teszem fel a 9. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 9. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
69/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ingatlanok hasznosítása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy 33169/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. ker. Péterfy Sándor u. 38.
földszint 1/A. szám alatt található, 51 m2 területű helyiségcsoportot a BRFK VII. kerületi
Rendőrkapitányság térítésmentes használatába adja körzeti megbízotti iroda céljára.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a helyiséghasználati szerződés megkötésére.
2.
A Képviselő-testület úgy dönt, a határozat 1. pontja szerinti helyiség szükséges felújítási
munkálatainak elvégzésével és a helyiség bebútorozásával az ERVA Nonprofit Zrt-t bízza meg,
összesen bruttó 2.060.000 Ft. ellenében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot az ERVA
Nonprofit Zrt.-vel az ingatlan felújítása tárgyában kötendő bonyolítói szerződés annak a
későbbiekben esetlegesen szükségessé váló módosításainak a jóváhagyására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. március 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 10. számú határozati javaslatot, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 10. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
70/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ingatlanok hasznosítása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Erzsébetváros Önkormányzata saját költségén elvégezteti a 34073 helyrajzi számú,
természetben a Bp. Főv. VII. ker. Kürt u. 6 szám alatti ingatlan földszintjén található, összesen
108 m2 területű, körzeti megbízotti irodaként működő helyiségcsoport felújítási munkálatait
összesen bruttó 940.000,-Ft értékben.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a felújítási munkálatok elvégzéséhez a BRFK VII.
kerületi Rendőrkapitánysággal megkötni szükséges támogatási szerződés aláírására
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2.
A Képviselő-testület úgy dönt, a határozat 1. pontja szerinti helyiség szükséges felújítási
munkálatainak elvégzésével az ERVA Nonprofit Zrt-t bízza meg, összesen bruttó 940.000 Ft.
ellenében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot az ERVA
Nonprofit Zrt.-vel az ingatlan felújítása tárgyában kötendő bonyolítói szerződés annak a
későbbiekben esetlegesen szükségessé váló módosításainak a jóváhagyására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. március 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 11. számú határozati javaslatot az elfogadott módosítással együtt, az
elfogadáshoz azonban már minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 11. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
71/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ingatlanok hasznosítása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy, az Engeokom Hungary Kft. "f.a." felszámolója útján bejelentett kártérítési igény szakértői
vizsgálatának és az Engeokom Kft. „f.a.” társasággal szemben Erzsébetváros Önkormányzata
által esetlegesen támasztható igényének kimunkálására az ehhez szükséges előkészítő feladatok
elvégzésére, felhatalmazza az ERVA Nonprofit Zrt.-t.
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat az Engeokom Kft. "f.a." elleni felszámolási eljárásban az 1. pont szerint
kimunkált esetleges önkormányzati igények alapján hitelezői igényt érvényesítsen, és
felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a hitelezői igény bejelentésével
kapcsolatos határozatok meghozatalára, és felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2014. március 13.

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az ERVA NZrt. a Klauzál téri csarnok rekonstrukciójával kapcsolatos beszámolóját elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 12. számú javaslatot, kérem, szavazzanak. Itt egyszerű többség
szükséges az elfogadáshoz, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 12. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
72/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ingatlanok hasznosítása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 414/2013. (VI.26.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Budapest Főváros VII, kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az életveszélyesnek minősített tetőszerkezetre és műszaki állapotra tekintettel a Budapest
VII. ker. Akácfa utcai- Klauzál téri vásárcsarnok felújítását, rekonstrukcióját 2014-2015. években
elvégezteti.
A Klauzál Csarnok bezárásának várható időpontja: 2014. április 1., a kivitelezés várható
megkezdése: 2014. április 15. Várható nyitás 2015. február 28. A beruházás összértéke:
1.700.000.000-1.750.000.000,- Ft+ÁFA.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2014. évi és 2015. évi költségvetésében biztosítja a természetben a Budapest Főváros VII. kerület
Akácfa utca 42-48. (Klauzál tér 11.) szám alatt található, Klauzál téri vásárcsarnok
rekonstrukciójához szükséges pénzügyi fedezetet legfeljebb 1.750.000.000 Ft + ÁFA összegben.
A Képviselő testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a szükséges pénzügyi fedezetnek
Erzsébetváros Önkormányzata 2014. és 2015. évi költségvetésében történő rendelkezésre
állásáról.
Beruházó: Budapest Főváros VII, kerület Erzsébetváros Önkormányzata.
Bonyolító: ERVA Zrt.”
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2015. február 28.
A közterületek övezeti besorolása a jegyzőkönyv 20. számú melléklete.
A 2014. évi lakás- és helyiséggazdálkodási irányelv a jegyzőkönyv 21. számú melléklete.

21. számú napirend:
Döntés

az

ERVA

Nonprofit

Zrt.-vel

kötendő

egyes

szerződésekről
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Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 21. számú napirendi pontra: döntés az ERVA Nonprofit Zrt-vel kötendő egyes
szerződésekről Szikszai Zsolt alpolgármester úr előterjesztésében. Kérdezem az előterjesztőt,
kíván-e szóbeli kiegészítés tenni?”
Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm, nem.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az
előterjesztéshez az előterjesztő nyújtott be módosító indítványt, amelyet befogad, így azt indokolni
nem szükséges, szavazni viszont fogunk róla. Szavazásra teszem fel a módosító indítványt,
elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
73/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Szikszai Zsolt alpolgármester által „Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő
egyes szerződésekről” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:
Szikszai Zsolt:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Fenti számú Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő egyes szerződésekről szóló napirendi
ponthoz az alábbi módosító indítványt nyújtom be:
A tárgyi napirendi pont I. számú határozati javaslata tartalmazza a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő
Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: ERVA NZrt.) között 2010. április 30. napján létrejött Megbízási
szerződés módosításával kapcsolatos döntéseket. A határozati javaslat 4. alpontja tartalmazza a
szerződésmódosítás lényeges elemét képező „Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az
egyes Megbízási szerződésben foglalt ERVA Nonprofit Zrt. által elvégzendő feladatokra
meghatározott kiadási előirányzatok összegei fejezetenként” elnevezésű mellékletet. A
melléklettervezet elkészítésével egyidejűleg előkészítés alatt állt az Önkormányzat 2014. évi
költségvetése, amely utóbbi az összegek tekintetében jelentős hatással van a Megbízási szerződés
alapján végzendő feladatokra szánt kiadási előirányzatokra. Figyelemmel arra, hogy a tárgyi
előterjesztés mellékleteként megküldött táblázat a költségvetés végleges tervezetétől részben
különböző összegeket tartalmaz, a tárgyi dokumentumok tartalmának harmonizációja érdekében
a határozati javaslat módosítása szükséges.
Ugyanezen okból az II. számú határozati javaslat 1. alpontját szükséges kiegészíteni a Megbízási
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szerződés alapján végzendő veszélyelhárítási munkákra előirányzott keretösszeggel.
Fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kipostázott előterjesztést – a
lenti módosításokkal nem érintett részek változatlanul hagyásával – az alábbiak szerint
szíveskedjék módosítani:
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kipostázott előterjesztés I. határozati javaslatának
4. alpontja mellékletét képező „Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az egyes Megbízási
szerződésben foglalt ERVA Nonprofit Zrt. által elvégzendő feladatokra meghatározott kiadási
előirányzatok összegei fejezetenként” elnevezésű melléklet helyett, az azonos című, jelen
módosító indítványhoz mellékelt mellékletet szíveskedjék elfogadni, valamint a II. határozati
javaslat 1. alpontja helyett az alábbi – dőlt betűvel jelzett módosítást tartalmazó – határozati
javaslatot szíveskedjék elfogadni:
Határozati javaslat
„II.
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat és az ERVA NZrt. között 2010. április 30. napján létrejött Megbízási
szerződés alapján megbízza az ERVA NZrt.-t a 2014. évben felmerülő veszély-elhárítási munkák
és hatósági kötelezések végrehajtásával kapcsolatos munkák elvégzésével az Erzsébetváros
Önkormányzata 2014. évi költségvetésében az e célra megállapított legfeljebb bruttó
139.950.000,- Ft keretösszeg mértékéig.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra tudom feltenni az 1. számú javaslatot az elfogadott módosítással együtt, egyszerű
többség szükséges az elfogadásához, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
74/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő egyes szerződésekről (12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA NZrt. között
2010. április 1. napjától hatályos Megbízási szerződés Preambulum „A szerződés célja” című
alpontját az alábbiak szerint módosítják:
„A szerződés célja
Az Önkormányzat vagyonának optimális módon történő kezelésével - a jelen szerződés keretei
között, illetve egyedi határozatok alapján-, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott
módon és az ezekben rögzített eljárási rend betartásával járuljon hozzá Erzsébetváros
gyarapodásához, illetve fejlődéséhez.
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A Vagyonkezelőt a tulajdonosi jogok és kötelezettségek közül csak azok illetik meg, illetve azok
terhelik, amelyeket részére a jelen szerződés meghatároz.
A mindenkor hatályos önkormányzati rendeletek szabályai alapján az elvégzendő munkákra
a megbízásokat a Vagyonkezelő a Képviselő-testülettől, az arra felhatalmazott Bizottságtól
és a Polgármestertől kapja.
Felek egyezően rögzítik, hogy a Vagyonkezelő alapítója az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló EVIKVÁR Erzsébetvárosi Vagyon- és Ingatlankezelő Városgondnoksági
Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: EVIKVÁR Kft.), erre való tekintettel az
Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti
meghatározó befolyást gyakorol a Vagyonkezelő fölött.
Felek egyezően rögzítik, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete 920/2011. (XII.16.) számú, 13-14/2012. (I.26.) számú, 706/2012. (XII.10.)
számú, 123/2013. (III.7.) számú és …../2014. …. számú határozataival jóváhagyta a jelen
megbízási szerződés szövegszerű módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt módosítását. "
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA NZrt. között
2010. április 1. napjától hatályos Megbízási szerződés Preambulum „A szerződés tárgya” című
alpontját az alábbi 12.) és 13.) pontokkal egészíti ki:
„12.) „A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Megbízási szerződés alapján
egyéb az Önkormányzat által 2014. évben fizetendő éves bruttó keretösszeget a szerződés szerinti
fejezetenkénti bontásban, amely keretösszeg magában foglalja a Megbízott Vagyonkezelő által
közvetített szolgáltatásként továbbhárított költségeket, illetve a Vagyonkezelőt illető
feladatellátásért járó díjakat.
13.) Vagyonkezelő az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel jelen szerződés aláírásával nyilatkozza, hogy a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható
szervezetnek minősül.”
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul
veszi, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA NZrt.
között 2010. április 1. napjától hatályos Megbízási szerződés alapján megbízott Vagyonkezelő
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cégneve módosult, és ennek megfelelően a Megbízási szerződés érintett részén átvezetésre kerül
a megbízott Vagyonkezelő új cégneve az alábbiak szerint:
ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (rövidített cégnév: ERVA
Nonprofit Zrt.).
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA NZrt. között
2010. április 1. napjától hatályos Megbízási szerződést akként módosítja, hogy jóváhagyja a jelen
határozat 2. pontjában hivatkozott új 12.) pontban foglaltak alapján a Megbízási szerződés I.
számú elválaszthatatlan mellékletét képező – módosító indítvánnyal elfogadott – a jelen
határozathoz mellékelt „Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az egyes Megbízási
szerződésben foglalt ERVA Nonprofit Zrt. által elvégzendő feladatokra meghatározott kiadási
előirányzatok összegei fejezetenként” elnevezésű mellékletet.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
5.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA NZrt. között
2010. április 1. napjától hatályos Megbízási szerződés „Záró rendelkezések” című XIII. Fejezet
utolsó bekezdését az alábbiak szerint módosítják:
„Felek kijelentik, hogy a Megbízási szerződés 1., 2. és 3. számú, valamint 4. számú dőlt betűvel
jelölt módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak, és azt
magukra nézve a továbbiakban is kötelezőnek ismerik el.
Szerződő felek jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Megbízási szerződést, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, az arra felhatalmazott képviselőik útján helybenhagyólag
írják alá.”
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
6.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és az ERVA NZrt. között 2010. április 1. napjától hatályos a korábbi
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Megbízási szerződés 4. számú módosítását, és
felkéri a polgármestert az egységes szerkezetű módosítás aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. március 17.
Vattamány Zsolt polgármester
„Így szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot az elfogadott módosítással együtt,
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melynek elfogadásához szintén egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
75/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő egyes szerződésekről (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat és az ERVA NZrt. között 2010. április 30. napján létrejött Megbízási
szerződés alapján megbízza az ERVA NZrt.-t a 2014. évben felmerülő veszély-elhárítási munkák
és hatósági kötelezések végrehajtásával kapcsolatos munkák elvégzésével az Erzsébetváros
Önkormányzata 2014. évi költségvetésében az e célra megállapított legfeljebb bruttó
139.950.000,- Ft keretösszeg mértékéig.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy a 2014. évben felmerülő
hatósági kötelezések és veszély-elhárítási munkák elvégzése tárgyában az ERVA NZrt.-vel
kötendő keret-megállapodást és a későbbiekben szükségessé váló módosításait elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a jelen határozatban foglaltak
pénzügyi fedezetének Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésében történő
biztosításáról.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. március 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik,
kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
76/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő egyes szerződésekről (13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat és az ERVA NZrt. között 2010. április 30. napján létrejött Megbízási
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szerződés alapján megbízza az ERVA NZrt.-t a 2014. évben végzendő önkormányzati
tulajdonban álló ingatlanok felújításának teljes körű lebonyolításával az alábbi lényeges
feltételekkel:
a) A felújítási munkálatok tárgya: A felújítással érintett konkrét ingatlanokat a Képviselő-testület
egyedi határozatával jelöli ki.
b) A felújítási munkálatokra a 2014. évi önkormányzati költségvetésben meghatározott
keretösszeg: bruttó 415.600.000,- Ft, amely magában foglalja az ERVA Nzrt.-nek a munkálatok
lebonyolításáért a Megbízási szerződés alapján járó bonyolítói jutalékot, illetve az esetleges
műszaki szakértői díjakat is.
c) Az egyes felújítási munkálatok elvégzésének költségei: Az egyes felújítási munkálatok –
bonyolítói jutalékot is magában foglaló – elvégzésének költségeit a Képviselő-testület a
felújítással érintett konkrét ingatlan megjelöléséről szóló határozatában határozza meg.
d) Az ERVA NZrt. az egyes ingatlanok felújításával kapcsolatban különösen, de nem
kizárólagosan az alábbi feladatokat látja el:
- a felújítási munkálatok pontos műszaki tartalmának elkészítése;
- a vállalkozó vagy alvállalkozó kiválasztása érdekében a szükséges eljárások
(közbeszerzés, beszerzés) ajánlatkérőként történő lefolytatása;
- a nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződést megrendelőként történő megkötése;
- a vállalkozási szerződés teljesítése – azaz a felújítási munkálatok végzése – során a
műszaki ellenőri feladatok ellátásáról történő gondoskodás;
- az Önkormányzat érdekében és képviseletében közreműködés a szükséges hatósági
eljárás(ok)ban;
- a vállalkozási szerződés alapján teljesített munkálatok műszak átadás-átvételi eljárásának
lebonyolítása;
- az Önkormányzat képviseletében eljárás a jótállási illetve szavatossági idő alatt szükség
esetén az utó-felülvizsgálati eljárásban, illetve a jótállási/szavatossági igényérvényesítés
érdekében;
- az Önkormányzat érdekében és képviseletében – előre nem látható körülmények esetén az
Önkormányzattal előzetesen egyeztetetten – minden szükséges intézkedés megtétele a
felújítási munkálatok sikeres teljesítése érdekében.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat és az ERVA NZrt. között 2010. április 30. napján létrejött Megbízási
szerződés 5.4. pontja alapján megbízza az ERVA NZrt.-t az alábbi ingatlanok felújításával a
2014. évi költségvetésben meghatározott és alább megjelölt – bonyolítói jutalékot is magában
foglaló – bruttó keretösszeg erejéig:
a) Budapest Főváros VII. kerület, Csányi u. 10., keretösszeg: bruttó 27.000.000,- Ft;
b) Budapest Főváros VII. kerület, Dohány u. 45., keretösszeg: bruttó 66.600.000,- Ft;
c) Budapest Főváros VII. kerület, Kazinczy u. 49., keretösszeg: bruttó 71.000.000,- Ft;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Budapest Főváros VII. kerület, Kazinczy u. 51., keretösszeg: bruttó 39.500.000,- Ft;
Budapest Főváros VII. kerület, Kisdiófa u. 8., keretösszeg: bruttó 9.000.000,- Ft;
Budapest Főváros VII. kerület, Kisdiófa u. 12., keretösszeg: bruttó 30.000.000,- Ft;
Budapest Főváros VII. kerület, Nefelejcs u. 12., keretösszeg: bruttó 3.200.000,- Ft;
Budapest Főváros VII. kerület, Péterfy S. u. 39., keretösszeg: bruttó 1.600.000,- Ft;
Budapest Főváros VII. kerület, Péterfy S. u. 43., keretösszeg: bruttó 7.200.000,- Ft;
Budapest Főváros VII. kerület, Rottenbiller u. 33., keretösszeg: bruttó 15.000.000,- Ft;
Budapest Főváros VII. kerület, Király u. 27., keretösszeg: bruttó 70.000.000,- Ft;
Budapest Főváros VII. kerület, Király u. 29., keretösszeg: bruttó 3.500.000,- Ft;
Budapest Főváros VII. kerület, Király u. 49., keretösszeg: bruttó 13.000.000,- Ft;
Budapest Főváros VII. kerület, Izabella u. 31., keretösszeg: bruttó 13.000.000,- Ft;
Budapest Főváros VII. kerület, Szövetség u. 15., keretösszeg: bruttó 2.000.000,- Ft;
Budapest Főváros VII. kerület, Dob u. 38., keretösszeg: bruttó 10.000.000,- Ft;
Budapest Főváros VII. kerület, Kisdiófa u. 10., keretösszeg: bruttó 17.000.000,- Ft;
Budapest Főváros VII. kerület, Kisdiófa u. 6., keretösszeg: bruttó 8.000.000,- Ft;
Budapest Főváros VII. kerület, Klauzál tér 7., keretösszeg: bruttó 9.000.000,- Ft.

Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy a 2. pontban megjelölt
önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok felújítása tárgyában az ERVA NZrt.-vel kötendő
egyes bonyolítói szerződéseket és azok későbbiekben szükségessé váló, az Önkormányzat
költségvetését nem érintő módosításait elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a jelen határozatban foglaltak
pénzügyi fedezetének Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésében történő
biztosításáról.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. március 31.
„Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az egyes Megbízási szerződésben foglalt ERVA
Nonprofit Zrt. által elvégzendő feladatokra meghatározott kiadási előirányzatok összegei
fejezetenként” elnevezésű irat a jegyzőkönyv 22. számú melléklete.

22. számú napirend:
Táborozási
pályázati
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

felhívás

jóváhagyása

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 22. számú napirendi pont: táborozási pályázati felhívás jóváhagyása Juhász Gábor
alpolgármester úr előterjesztésében. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés
tenni? Nem. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, mely az
előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló
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híján lezárom. Megállapítom, 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 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
77/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Táborozási pályázati felhívás jóváhagyása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal pályázati felhívást tesz közzé a
2014. évi balatonmáriafürdői és ruzinai (rózsaszállási) nyári tábort igénybevevő, az
önkormányzat által működtetett iskolák és fenntartásában lévő óvodák, kerületi székhellyel
rendelkező civilszervezetek és sportegyesületek nyári programjainak megvalósítására.
A Képviselő-testület a pályázati felhívást (1. sz. melléklet), valamint az előterjesztés 2. és 3.
számú mellékletét képező pályázati adatlap tartalmát és formáját elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat helyben szokásos módon történő megjelentetéséről
gondoskodjon.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
A pályázati felhívás és a pályázati adatlap a jegyzőkönyv 23. számú melléklete.

23. számú napirend:
Közművelődési pályázati felhívás jóváhagyása, pályázati kiírás civil szervezetek számára
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 23. számú napirendi pont: közművelődési pályázati felhívás jóváhagyása, pályázati
kiírás civil szervezetek számára Juhász Gábor alpolgármester előterjesztésében. Az előterjesztő
nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát
megnyitom. Moldován László képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Itt is a civil szervezetek támogatásával kapcsolatban elég sok vitánk volt már,
de itt legalább valamilyen eredményt elértem azt gondolom itt a 4 év alatt, merthogy így szép
lassan megy föl a civil szervezetek támogatása, viszont mivel az Önkormányzat már az adósság
állam által átvállalása miatt elég nagy mozgástérrel rendelkezik, én ezért kicsit keveslem ezt a 6,5
millió forintot, amelyet a civil szerveztek kapnak. Tehát bőkezűbben vártam volna el, hogy az
Önkormányzat támogatja a civil szervezeteket ellentétben például, amit előbb is kifogásoltam,
hogy a Facultas Alapítvány angol órák tevékenységére 8,5 millió forintot ad az Önkormányzat, itt
meg 50-70 civil szervezetnek összesen 6,5 milliót. Tehát itt kicsit meglehetős ellentmondást érzek.
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Remélem, hogy ez még fog változni és megy fölfelé szépen ez a civil szervezeti támogatási keret.
Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását, bár módosító indítványt beadhatott volna, hogyha
ennyire szívén viseli. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így az eredetileg
kiküldött határozati javaslatokról tudunk csak szavazni. Szavazásra teszem fel az elsőt,
elfogadásához egyszerű többség szükséges, 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.
78/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázati felhívás jóváhagyása, pályázati kiírás civil szervezetek számára (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az előterjesztés 1. számú melléklet szerinti tartalommal a 2014. évben, Erzsébetvárosban működő
civil szervezetek számára pályázati felhívást tesz közzé.
A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívás és a 2. sz.
mellékletét képező pályázati adatlap tartalmát és formáját elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat helyben szokásos módon történő megjelentetéséről
gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
79/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázati felhívás jóváhagyása, pályázati kiírás civil szervezetek számára (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az előterjesztés 5. számú melléklete szerint a 2014. évi kerületi közművelődési
tevékenység támogatására pályázati felhívást tesz közzé a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros területén székhellyel, telephellyel rendelkező nem önkormányzati fenntartású
közművelődési, művészeti tevékenységet folytató egyesületek, alapítványok, gazdasági
társaságok számára.
A Képviselő-testület az előterjesztés 5. számú mellékletét képező pályázati felhívás és a 6. sz.
mellékletét képező pályázati adatlap tartalmát és formáját elfogadja.
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Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat helyben szokásos módon történő megjelentetéséről
gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

A 2014. évben, Erzsébetvárosban működő civil szervezetek pályázati felhívása a jegyzőkönyv
24. számú melléklete.
A 2014. évi kerületi közművelődési tevékenység támogatására vonatkozó pályázati felhívás a
jegyzőkönyv 25. számú melléklete.

13. számú napirend:
Szavazatszámláló
bizottságok
tagjainak
Előterjesztő: Dr. Gotthard Gábor a helyi választási iroda vezetője

megválasztása

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 24. számú napirendi pont: szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása.
Előterjesztő dr. Gotthard Gábor a helyi választási iroda vezetője minőségében. Megadom a
szóbeli
kiegészítésre
a
lehetőséget
Jegyző
úrnak.”
Dr. Gotthard Gábor jegyző
„Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Csak azért mondom, hogyha esetleg kérdésként merülne fel,
hogy lettek kiválasztva a szavazatszámláló bizottságoknak a tagjai. Hát szintén megkerestük
azokat, akik már eddig is voltak szavazatszámláló bizottsági tagok, illetőleg ők is ajánlhattak. Ez
megint olyan kérdés, hogy ki vállalja. Itt elég szigorú összeférhetetlenségi szabályok vannak, az
az előterjesztésben is szerepel, hogy kerületi lakosnak kell lenni, nem lehet párt tagja, nem lehet
jelöltnek a hozzátartozója. Ezeknek a törvényi feltételeknek megfelelnek, és köztársasági elnököt
sem találtunk köztük, úgyhogy nyugodtan meg lehet választani őket. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönjük a kiegészítést. Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, napirend fölötti vitát
megnyitom, Gergely József képviselő úrnak adom meg a szót.”
Gergely József képviselő
„Köszönöm szépen. Tehát Jegyző úrtól, mint a Választási Iroda vezetőtől azt már hallottuk, hogy
megkeresték a régieket, viszont nem találkoztam olyan felhívással, ami a kerület lakóit arra kérte
volna, hogy akik ilyet vállalnak, azok jelentkezzenek. Több mint 200 millió forintot fizetünk azért,
hogy az Önkormányzat közleményeit közzétegyék, speciel ez nem fért bele a közlemények közé. Az
is lehet, hogy jelentkezett volna még más is, ami mondjuk a tartalékok szempontjából nem
mindegy. Valóban nem könnyű a feladat. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt képviselő
„Köszönöm Képviselő úr hozzászólását. Napirend fölötti vitát lezárom. Megadom Jegyző úrnak
válaszadásra a lehetőséget.”
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Dr. Gotthard Gábor jegyző
„Köszönöm szépen. Ez igaz, mivel kellő létszámban jelentkeztek és tudtunk végül találni
megfelelő számú személyt, aki vállalja ezt a feladatot. Hát ez meghirdethető, de úgy gondoltuk,
hogy végső esetben fordulunk így nyilvánosan a lakossághoz, mert azért jó az, hogyha már valaki
végzett ilyen munkát, és tudja, hogy mire vállalkozik. Elég sok rossz tapasztalatom van nekem
már a pályafutásom alatt. Volt olyan szavazatszámláló bizottsági tag, aki fél 9 körül úgy döntött,
hogy ez fárasztó és inkább mégsem vállalja, és hazament. Tehát jobb az, hogyha kipróbált
emberek vannak. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Jegyző úr válaszát. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, elfogadásához minősített 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 14 igen 0 nem 0
tartózkodással elfogadta.
80/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Budapest VII. kerületben szavazatszámláló bizottsági tagnak és póttagnak megválasztja az
alábbi személyeket:
Tagok:
Álló Zoltán Imréné sz: Tuba-Kovács Gizella
Bajza Judit
Bajza László
Bajza Szilvia
Bajzáné Sági Róza
Baka Erzsébet
Baloghné Sarkadi Judit
Bártfainé Berek Barbara
Bedi Gyula Jánosné sz: Domokos Éva Margit
Bencsics Ildikó
Bohn Péter
Bór Alice
Bordás József
Csaba Rudolfné sz.: Dani Mária Magdolna
Császár Ilona
Dáloki Lászlóné sz.: Gergely Éva Katalin
Deák Ivett
Demjén Ferencné sz.: Pápai Julianna
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Dobos Attila Csaba
Dóczi Erzsébet
dr. Zillichné Sándor Judit Ilona
Dr.Tichy-Rács Ádám László
Drevenka Judit Márta
Eszes Gábor József
Farkas Tímea Klára
Farkas-Karsai Péter
Fekete János
Fodor Erzsébet
Frumen Gyula
Fülöp Orsika Erzsébet
Fűrészné Igari Ilona
Füzi János
Gárdos János
Gera Gabriella sz.: Ócsai Gabriella
Gyarmati Mónika
Horváthné Pataky Melinda
Hudák Mihály András
Itoya Krisztina sz.: Pribék Krisztina
Jeney Viktória
Kálmán Erzsébet
Kálócziné Szőke Rozália
Kárpáti Ágota
Kecskés Tiborné sz: Brunner Márta
Keresztes Istvánné sz.: Sofró Juliánna
Kiss Sándor György
Kiss Viktória Virág
Klánicza Józsefné sz.: Sindula Amália Hedvig
Klimaj János
Kontsek András István
Kormos Andrea
Kovács Dorottya Julianna
Kovács Miklós
Kovács Szabolcs
Kovács Viktória Mária
Kovács Zoltán
Kun Máté László
Kvasz Mihály Tamás
Lacsek László
László Dóra
Lázár Károly György
Lehóczky Eszter Roberta
Lehóczky Judit
Mák Sándor Károlyné sz: Fekete Márta
Marjay Dezsőné sz.: Klonyavec Mária
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Mészáros Marianna
Mészárosné Tatai Beatrix Sarolta
Mezei Csabáné sz.: Vásárhelyi Lujza
Miczkiewiczné Suralik Ágnes Anna
Nedelkáné Veroczki Katalin Mária
Németh Gabriella
Németi Pál
Ordas Andrea
Orosz Beáta
Pécsi Mária
Pertorini Szandra Erzsébet
Péter Erika
Poszukné Nádhera Judit Irén
Rácz Klára
Radó Márta Katalin
Ráfi Rózsa Ágnes
Romvári Balázs Károly
Schaffer Gábor
Schőn György
Schőn Tímea
Schőnné Geiszler Ibolya
Simonné Gősi Krisztina
Sipos István Sándorné sz.: Tamás Mária
Szabó Józsefné sz.: Csányi Mária
Szikszai Imréné sz.: Szkablin Valéria
Szilágyi Erika
Szilágyiné Sallai Mária
Szili Melinda Hanna
Sziliné Dr. Kovács Ágnes Nóra
Szombatiné Kovács Margit
Szőke Lászlóné sz.: Murányi Róza
Tilinger Ibolya
Tóth Gyula
Tóthné Simon Csilla
Urbán János Károlyné sz.: Gregor Zsuzsanna Erzsébet
Vágerné Apli Zsuzsanna
Varga Anikó Zsuzsanna
Varga Beáta
Varga Gáborné sz.: Mucs Tímea
Varga Istvánné sz. : Somogyi Katalin Krisztina
Várnai Györgyné sz.: Székler Magdolna Ilona
Veres László
Veresné Vezér Olga Zsuzsanna
Vida Ferencné sz.: Tóth Katalin
Vigyázó István Nándor
Virág Éva
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Wiegmann Alfréd Károly
Zeke Istvánné sz.: Untsch Emília
Zwickl Éva Ildikó
Zselenkó Ágnes
Póttagok:
Andor Katalin
Békési Józsefné sz.: Kristóf Mária Rózsa
Biró Sándorné sz.: Bajusz Zsuzsanna
Budai Veronika
Csizmazia Sándor
dr. Félegyházy Marió Ervinné sz.: Bencsik Mária
Eszes Andor Gáborné sz.: Balázs Gizella
Kiss Zoltán Ferencné sz.: Répás Ibolya
Komlós Endre Pálné sz.: Pataki Zsuzsanna
Koszták István
Kovácsné Fülep Margit
Lehrreich Kitti
Megyeri Rozália Gizella
Molnár Istvánné sz.: Bécsi Gyöngyi
Orosz Sándorné sz.: Leleszi Zsuzsanna
Pintye Rozália Katalin
Plés Ilona
Szortsik Katalin Eszter
Todoranovné Kisházi Katalin Lídia
Tuza Sándorné sz.: Ruszó Erika
Varga György József
Vásárhelyi Mária
Vezér Attiláné: sz. Bárdos Mária
Völfinger Róbert
Wenczel István Ákos
Wolf Erika Márta
Felelős: Dr. Gotthard Gábor a Helyi Választási Iroda vezetője
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Mielőtt zárt ülést rendelnék el, az SZMSZ 47. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a
SZMSZ 47. § (4) bekezdésében meghatározott döntést a két ülés közötti időszakban nem hoztam.
Megállapítom, hogy nyilvános ülésünk végére értünk, innen a Képviselő-testület zárt ülésen
folytatja munkáját, ezért felkérem vendégeinket, hogy hagyják el a termet.”
Zárt ülés keretében:
25.) Javaslat az „Erzsébetváros Díszpolgára” cím, a „Pro Urbe Erzsébetváros” díj, az
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„Erzsébetváros Sportjáért” díj, valamint az „Erzsébetváros Mestere” díj adományozására
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
26.) Felsőoktatási ösztöndíjak elbírálása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester
27.) Szociális ügyekben első fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök

dr. Gotthard Gábor
jegyző

Vattamány Zsolt
polgármester
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