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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 29-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, Rónaszékiné Keresztes Monika, Szikszai Zsolt
alpolgármesterek
Bartusné Benedek Barbara, Benedek Zsolt, Gergely József, Kismarty Anna,
Megyesi Mózes, Moldován László, Molnár István, Nagy Marianna, Puskás
Attila Sándor (érkezett: 1418), Ripka András, Tímár László, Wencz Miklós
képviselők

dr. Gotthard Gábor jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Barta Erzsébet, Csüllög Szilvia helyett Győrvári Attila, Lantos Péter, dr. Máté
Katalin, dr. Mészáros Zoltán, Szabó György, dr. Vető Marietta irodavezetők

Meghívottak: dr. Csomor Sándor az ERVA Zrt. vezérigazgatója
Dalos Zoltán az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetője

Távol maradt: Juhász Gábor alpolgármester, Dr. Kispál Tibor, Stummer János képviselők

Az ülést vezette: Vattamány Zsolt polgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszöntöm a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, vendégeinket. Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendkívüli ülését megnyitom. Az aláírt
jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Távollétét bejelentette: Dr. Kispál
Tibor és Stummer János képviselő urak. A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták
javaslatomat a mai ülés napirendjére. A napirend szavazásra tétele előtt Rónaszékiné Keresztes
Monika jelzi, hogy ügyrendi indítványa van, a szót megadom.”

Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester
„Köszönöm szépen a szót Polgármester úr! Azt mindannyian tudjuk, hogy 2010-ben az
önkormányzatok mintegy 1247 milliárd adóssággal a hátuk mögött majdnem hogy csőd közelbe
kerültek, ezért a kormánynak történelmi jelentőségű lépése volt az adósságkonszolidáció, mellyel
3 lépcsőben kihozta a településeket a bajból, és levegőhöz juttatta őket a további fejlesztések
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érdekében. Úgyhogy 2012-ben egy részét már konszolidálni tudta, utána pedig az 5000 lakos
alatti településeket teljes egészében, illetve az 5000 fölötti lakossal rendelkező településeket 40,
illetve 70% erejéig, és 2014. február 28-ig az összes önkormányzatot kihozta a bajból.
Erzsébetváros múltját jelzendő egyébként, hogy ebből a 1247 milliárdból 10 481 765 678 forint
csak Erzsébetvárost érintő államadósság és ennek konszolidációjára írt bizonyságlevelet Orbán
Viktor aláírásával tisztem a Képviselő-testület előtt átadni, illetve egy-egy példányt a képviselők
számára is tájékoztató jelleggel. Köszönöm szépen a szót.”

Rónaszékiné Keresztes Monika alpolgármester átadja a bizonyságlevelet Vattamány Zsolt
polgármester részére

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönjük szépen, és akkor folytatjuk a szavazást. A tisztelt képviselők megkapták a meghívóval
együtt a javaslatot a mai ülés napirendjére. Szavazásra teszem fel a 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.

109/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Napirend elfogadásáról -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

3.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló
25/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

4.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
../2014. (..) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő köznevelési intézményekben
alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 26/2013.
(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

5.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete a pénzbeli, természetbeni, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 17/2013. (IV.30.) önkormányzati



3 / 93

rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

6.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások és szociális szolgáltatások
igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 63/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

7.) Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai beszámolójának elfogadása,
könyvvizsgálójának megválasztása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

8.) A területrendezésről szóló 1996. évi XXI tv. 11.§. (1), a), aa) rendelkezése alapján a
Budapest Főváros területfejlesztési koncepciójának véleményezése, továbbá a Budapest
Főváros területfejlesztési programjának és az integrált településfejlesztési stratégiájának
véleményezése.
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

9.) Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

10.) "Felelős Gazdi Program" keretében nyújtott támogatások kerületi eb tulajdonosok
részére
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

11.) Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

12.) Alapító Okiratok módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

13.) Kulturális támogatások
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

14.) A 2014. évi civil pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

15.) Az Erzsébetváros Kft. megbízása a Kultúra Utcája Projekt fenntartási időszakára
vonatkozó feladatok ellátásával
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

16.) Közművelődési pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

17.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának és Polgármesteri
Hivatalának 2013. december 31-i vagyonkimutatása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

18.) Ingatlanok hasznosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

19.) Az ERVA Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának kinevezése, díjazásának meghatározása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

20.) Egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának
kezdeményezése
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

21.) Egyes, közvetve, vagy közvetlenül 100%-ban Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát
képező gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
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22.) A "Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása" című projekt
részét képező, a VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 19-21. szám előtti közterületen
elhelyezkedő dokkoló állomás kiépítési munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás
ügye
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

23.) Közművelődési megállapodás megkötésének elfogadása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

24.) A Brunszvik Teréz Óvoda vezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

25.) A Bóbita Óvoda Katica csoportjában a maximális csoportlétszám túllépés fenntartói
engedélyezése
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

26.) A szociális és egészségügyi ágazat 2013. évi szakmai beszámolója
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

27.) A gyermekvédelmi munka 2013. évi átfogó értékelése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

28.) Beszámoló a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2013. évi munkájáról
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

29.) Beszámoló a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság 2013. évi munkájáról
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök

30.) Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Wencz Miklós bizottsági elnök

31.) Beszámoló az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2013. évi felhasználásáról,
javaslat a 2014. évi felhasználásra
Előterjesztő: Wencz Miklós bizottsági elnök

32.) Beszámoló a Környezetvédelmi Program 2013. évi teljesítéséről
Előterjesztő: Wencz Miklós bizottsági elnök

33.) Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Gotthard Gábor a helyi választási iroda vezetője

34.) Éves ellenőrzési jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztő: Dr. Gotthard Gábor jegyző

Zárt ülés keretében:
35.) Jogosulatlan közterület-használat ügyében I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott

fellebbezések
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

36.) Javaslat „Erzsébetváros jövőjéért” díj adományozására
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

37.) Döntés az EVIKINT Kft-vel kapcsolatos egyes személyi ügyekben
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

38.) Döntés az EVIKLAK Kft. „v.a.” kapcsolatban
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

39.) Szociális ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök



5 / 93

1. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„A napirendi pontok elfogadását követően áttérünk azok megtárgyalására. Első napirendi pont:
Önkormányzatunk rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének a végrehajtásáról.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Tájékoztatom a tisztelt
Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. A bizottságok
tárgyalásra és elfogadásra javasolják azt. A napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján
lezárom. Megállapítom, hogy az előterjesztéshez előterjesztőként magam nyújtottam be módosító
indítványt, melyet befogadok, így azt indokolni nem szükséges, szavazni viszont fogunk róla.
Szavazásra teszem fel a befogadott módosító indítványt, elfogadásához minősített többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 11 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

110/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által a „Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (…) önkormányzati rendelete a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:
Vattamány Zsolt:
„Tisztelt Képviselő-testület!
1.) Az előterjesztés összeállítását követően módosító indítvány benyújtása vált szükségessé a

rendelet tervezet 5. számú táblázatának későbbi kipostázása miatt, amely jelen módosító
indítvány 1. számú melléklete.

2.) Az eredetileg kipostázásra került rendelet tervezet 3. számú táblázata, amely jelen módosító
indítvány 2. számú melléklete.

3.) Az eredetileg kipostázásra került rendelet tervezet 12. számú táblázata, amely jelen
módosító indítvány 3. számú melléklete.

4.) Független könyvvizsgálói jelentés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának
könyvvizsgálatáról, amely jelen módosító indítvány 4. számú melléklete.

5.) Független könyvvizsgálói jelentés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról,
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amely jelen módosító indítvány 5. számú melléklete.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!”
Vattamány Zsolt polgármester
„Most szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet az elfogadott módosításokkal együtt, az
elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
11 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.
(V.7.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Vattamány Zsolt polgármester
„Most szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 11 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

111/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (…) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról -
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Erzsébetváros Önkormányzata Adóhatósága 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót az
előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

2. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 2. számú napirendi pont: Önkormányzatunk rendelete az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló korábbi rendeletünk módosításáról. Előterjesztőként az előterjesztést
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szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. A bizottságok
tárgyalásra és elfogadásra javasolják azt. A napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján
lezárom. Az előterjesztéshez előterjesztőként nyújtottam be módosító indítványt, melyet
befogadok, így azt indokolni nem szükséges, szavazni viszont kell róla. Tehát szavazásra teszem
fel a befogadott módosító indítványt, mely elfogadásához minősített többség szükségeltetik,
kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 11 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

112/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által a „Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (….) önkormányzati rendelete a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 12.) rendelet módosításáról” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az
alábbiak szerint:

Vattamány Zsolt:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztés összeállítását követően módosító indítvány benyújtása vált szükségessé
polgármesteri hivatali, intézményi és önkormányzati feladatok előirányzat-átcsoportosítása
érdekében.
1. A „8108 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzforgalom nélküli
bevétel)” címen a B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzatot
195 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „7201 Központilag kezelt ágazati
feladatok” címen a rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása, K512. Tartalékok
előirányzatot azonos összeggel csökkenteni.
2. A „7302 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok” címen az
Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Kerete K512. Tartalékok előirányzatot 1.768 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb
feladatok” címen a Boldog Iskolaévekért Alapítvány támogatása, K511. Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 300 ezer Ft-tal, valamint a „6105 Ellátási
szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre” címen az alábbi előirányzatokat megemelni:

a) Palánta Sorsfordító Alapítvány támogatását 300 ezer Ft-tal,
b) Amatőr Képzőművészeti Támaszpont Alapítvány támogatását 300 ezer Ft-tal,
c) Közép-Európa Táncszínház Alapítvány támogatását 300 ezer Ft-tal,
d) Együtt Európáért Alapítvány támogatását 288 ezer Ft-tal,
e) Rotschield Klári Magániskola Ruhatervező Alapítvány támogatását 100 ezer Ft-tal,
f) Ág Alapítvány támogatását 180 ezer Ft-tal.

3. Az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen a Közművelődési
megállapodásban rögzített feladatellátás, pályázatok, K511. Egyéb működési célú támogatások
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államháztartáson kívülre előirányzatot 4.945 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg ugyanezen a címen az alábbi előirányzatokat megemelni:

a) Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány támogatását 500 ezer Ft-tal,
b) Térszínház Egyesület támogatását 1.000 ezer Ft-tal,
c) Budapesti Vándor Kórus Egyesülete támogatását 285 ezer Ft-tal,
d) Magyar Pedagógiai Társaság támogatását 300 ezer Ft-tal,
e) Társalkotó Egyesület támogatását 410 ezer Ft-tal,
f) 100 Tagú Cigányzenekar Országos Kulturális Egyesület támogatását 1.800 ezer Ft-tal,
g) Abacusan Stúdió Oktatásszervező Kft. támogatását 650 ezer Ft-tal.

4. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az Erzsébet terv tartalék kerete K88.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 48.000 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6303 Önkormányzat felújítások” címen az alábbi
előirányzatokat megemelni:

a) Csányi utca 10. szám alatti épület tetőfelújítását 8.000 ezer Ft-tal,
b) Dohány utca 45. szám alatti épület pince födém felújítását 12.000 ezer Ft-tal,
c) Király utca 27. szám alatti épület veszélyelhárítását 5.000 ezer Ft-tal,
d) Kazinczy utca 51. szám alatti épület gáz alapvezeték felújítását 4.000 ezer Ft-tal,
e) Kazinczy utca 49. szám alatti épület gáz alapvezeték felújítását 4.000 ezer Ft-tal,
f) Király utca 29. szám alatti épület tetőfelújítását 10.000 ezer Ft-tal,
g) Péterfy Sándor utca 43. szám alatti épület pince födém felújítását 5.000 ezer Ft-tal.

5. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az Erzsébet terv tartalék kerete K88.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 108.818 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6303 Önkormányzat felújítások” címen az alábbi
előirányzatokat megemelni:

a) Akácfa utca 37-39. szám alatt I. emelet 5.
lakás felújítását 7.713 ezer Ft-tal,

b) Bethlen Gábor utca 6. szám alatt II. emelet 6.
lakás felújítását 7.470 ezer Ft-tal,

c) Damjanich utca 7. szám alatt földszint 6.
lakás felújítását 11.426 ezer Ft-tal,

d) Dob utca 4. szám alatt I. emelet 12.
lakás felújítását 4.248 ezer Ft-tal,

e) Dob utca 38. szám alatt földszint 5.
lakás felújítását 4.665 ezer Ft-tal,

f) Dob utca 38. szám alatt földszint 6.
lakás felújítását 7.490 ezer Ft-tal,

g) Dob utca 38. szám alatt földszint 7.
lakás felújítását 2.449 ezer Ft-tal,

h) Dob utca 38. szám alatt földszint 8.
lakás felújítását 3.019 ezer Ft-tal,

i) Dob utca 38. szám alatt I. emelet 23.
lakás felújítását 4.001 ezer Ft-tal,

j) Dob utca 38. szám alatt II. emelet 33.
lakás felújítását 4.178 ezer Ft-tal,

k) Garay utca 7. szám alatt földszint 8.
lakás felújítását 3.593 ezer Ft-tal,
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l) Garay utca 50. szám alatt földszint 5.
lakás felújítását 4.201 ezer Ft-tal,

m)Garay tér 13-14. szám alatt földszint 2.
lakás felújítását 3.636 ezer Ft-tal,

n) Kertész utca 29. szám alatt földszint 4.
lakás felújítását 8.383 ezer Ft-tal,

o) Király utca 89. szám alatt III. emelet 6.
lakás felújítását 6.459 ezer Ft-tal,

p) Murányi utca 17. szám alatt I. emelet 10/A.
lakás felújítását 479 ezer Ft-tal,

q) Murányi utca 41. szám alatt II. emelet 21.
lakás felújítását 9.972 ezer Ft-tal,

r) Nefelejcs utca 23. szám alatt földszint 7.
lakás felújítását 2.842 ezer Ft-tal,

s) Nefelejcs utca 25. szám alatt földszint 9.
lakás felújítását 5.205 ezer Ft-tal,

t) Peterdy utca 39. szám alatt I. emelet 8.
lakás felújítását 7.389 ezer Ft-tal.

6. A „6303 Önkormányzat felújítások” címen az alábbi felújítási előirányzatokat 34.210 ezer
Ft-tal javasolom csökkenteni:

a) Nefelejcs utca 12. szám alatti épület tető javítását 200 ezer Ft-tal,
b) Rottenbiller utca 33. szám alatti épület tetőszerkezet felújítását 7.100 ezer Ft-tal,
c) Király utca 49. szám alatti épület kémények felújítását 630 ezer Ft-tal,
d) Izabella utca 31. szám alatti társasház felújítását 3.010 ezer Ft-tal,
e) Szövetség utca 15. szám alatti társasház felújítását 10 ezer Ft-tal,
f) Kisdiófa utca 10. szám alatti társasház felújítását 6.870 ezer Ft-tal,
g) Dohány utca 45. szám alatti épület felújítását 330 ezer Ft-tal,
h) Kazinczy utca 49. szám alatti épület felújítását 1.510 ezer Ft-tal,
i) Kazinczy utca 51. szám alatti épület felújítását 4.550 ezer Ft-tal,
j) Király utca 27. szám alatti épület felújítását 10.000 ezer Ft-tal,

a „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címen a Király utca 15. szám alatti műemléki
épület felújítását 25.500 ezer Ft-tal csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a
Klauzál tér 7. szám alatti műemléki épület felújítását 4.120 ezer Ft-tal megemelni, a „6303
Önkormányzati felújítások” címen az alábbi felújítási előirányzatokat 28.990 ezer Ft-tal
megemelni:

a) Csányi utca 10. szám alatti épület felújítását 8.950 ezer Ft-tal,
b) Kisdiófa utca 8. szám alatti épület felújítását 3.460 ezer Ft-tal,
c) Kisdiófa utca 12. szám alatti épület felújítását 9.890 ezer Ft-tal,
d) Péterfy Sándor utca 39. szám alatti épület felújítását 760 ezer Ft-tal,
e) Péterfy Sándor utca 43. szám alatti épület felújítását 2.800 ezer Ft-tal,
f) Király utca 29. szám alatti épület felújítását 1.000 ezer Ft-tal,
g) Dob utca 38. szám alatti társasház felújítását 1.110 ezer Ft-tal,
h) Kisdiófa utca 6. szám alatti társasház felújítását 1.020 ezer Ft-tal,

valamint a „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az Erzsébet terv tartalék
kerete K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot
26.600 ezer Ft-tal javasolom megemelni.
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7. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az Erzsébet terv tartalék kerete, K88.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 16.300 ezer Ft-
tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6110 Egyéb felhalmozási célú
támogatások államháztartáson kívülre” címen a Király utca 25. szám alatti épület
kiürítése, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot
azonos összeggel megemelni.

8. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Rendkívüli önkormányzati
kiadások biztosítása, K512. Tartalékok előirányzatot 20.000 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg az „5607 Közfoglalkoztatás” címen a Közfoglalkoztatás
önkormányzati támogatása, K3. Dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel megemelni.

9. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Kommunikációs feladatok, K512.
Tartalékok előirányzatot 40.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg az
„5301 Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése” címen az
Önkormányzati tulajdonú házakban levő pincékbe, lakásokba és helyiségekbe vízóra
felszerelése, K3. Dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel megemelni.

10. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Kommunikációs feladatok, K512.
Tartalékok előirányzatot 2.981 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a
„6108 ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. támogatása” címen a K511. Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot azonos összeggel megemelni.

11. Az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen az Egyéb
rendezvények, K3. Dologi kiadások előirányzatot 7.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni,
ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen az Almássy tér átadó rendezvény, K3. Dologi kiadások
előirányzatot azonos összeggel megemelni.

12. Az „5106 Informatikai kiadások” címen az egyéb kommunikációs szolgáltatás, K3. Dologi
kiadások előirányzatot 5.080 ezer Ft-tal, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri
Hivatal előirányzata” címen a Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzatot
és a „6201 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása” címen és a Központi, irányító
szervi támogatás folyósítása előirányzatot azonos összeggel javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg az „5502 Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok”
címen a Pályázati informatikai rendszer üzemeltetése, K3. Dologi kiadások előirányzatot
5.080 ezer Ft-tal megemelni.

13. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Tanulók ingyenes
tankönyvtámogatása VII. kerületi lakosok részére, K512. Tartalékok előirányzatot 1.000 ezer
Ft-tal, az Oktatási terület tartalék kerete, K512. Tartalékok előirányzatot 2.492 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6111 Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ támogatása” címen a Tankönyvtámogatás, K506. Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson belülre előirányzatot 3.492 ezer Ft-tal megemelni.

14. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az oktatási terület juttatásai, K512.
Tartalékok előirányzatot 17.000 ezer Ft-tal, az oktatási terület tartalék kerete, K512.
Tartalékok előirányzatot 5.384 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg az
„5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen az óvodai dolgozók Pedagógus
napi jutalom előirányzatot az alábbiak szerint megemelni:

a) K1. Személyi juttatásokat 5.655 ezer Ft-tal,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 1.527 ezer Ft-tal,

az „5305 Kötelező taneszköz beszerzése” címen az iskolai dolgozók Pedagógus napi
jutalom előirányzatot az alábbiak szerint megemelni:
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a) K1. Személyi juttatásokat 11.970 ezer Ft-tal,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 3.232 ezer Ft-tal.

15. Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ” címen a B404.
Tulajdonosi bevételek előirányzatot 18.481 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg ugyanezen a címen B402. Szolgáltatások ellenértéke előirányzatot azonos
összeggel megemelni.

16. A „2101-24 Bóbita Óvoda” címen a B404. Tulajdonosi bevételek előirányzatot 1.056 ezer
Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen B405. Ellátási díjak
előirányzatot 516 ezer Ft-tal, a B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó és általános
forgalmi adó visszatérítés előirányzatot 334 ezer Ft-tal, a B410. Egyéb működési bevétel
előirányzatot 206 ezer Ft-tal megemelni.

17. Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ” címen a K3. Dologi
kiadások előirányzatot 3.490 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg
ugyanezen a címen K6. Beruházási kiadások előirányzatot azonos összeggel megemelni.

18. A „2101-21 Kópévár Óvoda” címen a K3. Dologi kiadások előirányzatot 81 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen K6. Beruházási kiadások
előirányzatot azonos összeggel megemelni.

19. Az „5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése” címen
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános
Iskola és Gimnázium egy darab légkondicionáló beszerzése előirányzatot 229 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6201 Központi, irányító szervi támogatás
folyósítása” címen K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, felhalmozási célra,
1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ előirányzatot 229 ezer Ft-tal
megemelni.
Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ” címen a B816.
Központi, irányító szervi támogatás, felhalmozási célra előirányzatot 229 ezer Ft-tal
javasolom megemelni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a K64. Egyéb tárgyi eszközök
beszerzése, létesítése Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium egy darab
légkondicionáló beszerzése előirányzatot 229 ezer Ft-tal megemelni.

20. Az „5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése” címen
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános
Iskola és Gimnázium természettudományi szaktanterem eszközbeszerzése, szertárfejlesztés,
kísérleti tanulópadok előirányzatot 3.014 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6201 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása” címen K915
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, felhalmozási célra, 1101 Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központ előirányzatot 3.014 ezer Ft-tal megemelni.
Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ” címen a B816
Központi, irányító szervi támogatás, felhalmozási célra előirányzatot 3.014 ezer Ft-tal
javasolom megemelni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a K64. Egyéb tárgyi eszközök
beszerzése, létesítése Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium
természettudományi szaktanterem eszközbeszerzése, szertárfejlesztés, kísérleti tanulópadok
előirányzatot 3.014 ezer Ft-tal megemelni.

21. Az „5702 Sport feladatok” címen K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások VII.
kerületi tanulók sportverseny rendszere előirányzatot 3.175 ezer Ft-tal, a K506. Egyéb
működési célú támogatások államháztartáson belülre Baross Gábor Általános Iskola "Sport
tagozat" támogatása előirányzatot 2.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
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egyidejűleg, a „6201 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása” címen K915
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, működési célra, 1101 Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központ előirányzatot 5.175 ezer Ft-tal megemelni.
Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ” címen a B816
Központi, irányító szervi támogatás, működési célra előirányzatot 5.175 ezer Ft-tal
javasolom megemelni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen K3. Dologi kiadások, VII.
kerületi tanulók sportverseny rendszere előirányzatot 3.175 ezer Ft-tal, Baross Gábor
Általános Iskola "Sport tagozat" támogatása előirányzatot 2.000 ezer Ft-tal megemelni.

22. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a K512. Tartalékok, Turisztikai
feladatok előirányzatot 16.776 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6201
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása” címen a K915 Központi, irányító szervi
támogatás folyósítása, működési célra 3101 Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet
előirányzatot azonos összeggel megemelni.
A „3101 Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet” címen B816 Központi, irányító szervi
támogatás, működési célra előirányzatot 16.776 ezer Ft-tal javasolom megemelni, ezzel
egyidejűleg ugyanezen a címen K1. Személyi juttatások előirányzatot 13.111 ezer Ft-tal, K2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot 3.485 ezer Ft-tal,
K3. Dologi kiadások előirányzatot 180 ezer Ft-tal megemelni. Engedélyezett létszámát 12
fővel javasolom megemelni.

23. Az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címen a K351.
Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 2.585 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a K352. Fizetendő áfa előirányzatot
1.167 ezer Ft-tal, a K355. Egyéb dologi kiadások előirányzatot 1.418 ezer Ft-tal
megemelni.

24. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a rendkívüli önkormányzati kiadások
biztosítása, K512. Tartalékok előirányzatot 10 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6801 Pénzügytechnikai elszámolások előirányzatai” címen a K502.
Elvonások és befizetések előirányzatot azonos összeggel megemelni.

25. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a rendkívüli önkormányzati kiadások
biztosítása, K512. Tartalékok előirányzatot 240 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg az „5503 Feladatra el nem számolt kiadások” címen a mobil alkalmazással
kapcsolatos tájékoztatók K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzatot azonos
összeggel megemelni.

26. Az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen a testvérvárosi
kapcsolatok, K337. Egyéb szolgáltatások előirányzatot 308 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a K341. Kiküldetések kiadásai
előirányzatot azonos összeggel megemelni.

27. Az „5206 Főépítészi feladatok” címen a K1. Személyi juttatások előirányzatot 3.150 ezer Ft-
tal, a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot 850 ezer
Ft-tal, az Új Településrendezési Tervek készíttetése, meglévő Kerületi Szabályozási Tervek
módosítása K3. Dologi kiadások előirányzatot 10.000 ezer Ft-tal, az Integrált
településfejlesztési stratégia elkészítése K3. Dologi kiadások előirányzatot 15.240 ezer Ft-tal,
a „7501 Erzsébet terv Fejlesztési program 2015” címen a K88. Egyéb felhalmozási célú
támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 15.760 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok
és feladatok” címen az alábbi K512. Tartalékok előirányzatot megemelni:
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a) Társasházi felújítási pályázat (kölcsön) 25.000 ezer Ft-tal,
b) Kémény felújítási pályázat (kölcsön) 5.000 ezer Ft-tal,
c) Nyílászárók csere pályázat 10.000 ezer Ft-tal,
d) Tetőjárda felújítási pályázatok 5.000 ezer Ft-tal.

28. A „8102 Felhalmozási bevételek” címen az egyéb helyiségek értékesítése B52. Ingatlanok
értékesítése előirányzatot 100.000 ezer Ft-tal javasolom megemelni, a „6901 Erzsébet terv
Fejlesztési program” címen és a „9204 Klauzál tér - Kreatív Belváros Szíve program”
címen a Csányi utca 5. szám alatti Zsidó Skanzen kialakítása 2014. évre tervezett felújítási
kiadásból 100.000 ezer Ft-ot a 2015. évi költségvetés terhére átütemezni, a „6901 Erzsébet
terv Fejlesztési program” címen az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és
Gimnázium Sportpálya építése K7. Felújítások előirányzatot 63.373 ezer Ft-tal, a „7201
Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az Erzsébet terv tartalék kerete, K88. Egyéb
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 9.888 ezer Ft-tal, a
„7203 Pályázati önerő, pályázatok előkészítése” címen a Pályázati önerő, pályázatok
előkészítése, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
előirányzatot 50.000 ezer Ft-tal, a „7501 Erzsébet terv Fejlesztési program 2015” címen a
K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 282.818
ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6901 Erzsébet terv Fejlesztési
program” címen az alábbi K7. Felújítások előirányzatot megemelni:

a) Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium
Energetikai korszerűsítés 10.160 ezer Ft-tal,

b) Hevesi Sándor tér 1. szám alatti fogorvosi rendelő felújítása 6.350 ezer Ft-tal,
c) Rózsa utca 8. szám alatti épületben új irattári helyiség kialakítása 63.500 ezer Ft,
d) Energetikai korszerűsítés a Dob utca 23. szám alatti bölcsődében 6.350 ezer Ft,
e) Thököly út 22. szám alatti orvosi rendelő kialakítása 68.176 ezer Ft,
f) Klauzál utca 26-28. szám alatti orvosi rendelő felújítása 80.000 ezer Ft-tal,
g) Rottenbiller utca 43-45. szám alatti sportpálya felújítása 18.950 ezer Ft-tal,
h) Kéthly Anna tér felújítása 20.350 ezer Ft-tal,
i) Murányi utca felújítása (Thököly út - Garay utca közötti szakasza) 31.750 ezer Ft-tal,
j) Munkás utca felújítása

(Huszár utca - Rottenbiller utca közötti szakasz) 13.970 ezer Ft-tal,
k) Asbóth utca felújítása 19.050 ezer Ft-tal,
l) Csányi utca felújítása 10.000 ezer Ft-tal,
m)Kisdiófa utca felújítása 57.150 ezer Ft-tal,
n) Nyár utca felújítása (Rákóczi út - Dohány utca közötti szakasz) 28.900 ezer Ft-tal,
o) Nyár utca felújítása (Dohány utca - Klauzál tér közötti szakasz) 124.100 ezer Ft-tal,
p) Gettó emlékhely jelzések 3.000 ezer Ft-tal,

a K6. Beruházások előirányzatot a Király utca 11. szám alatti épületbe színpadtechnika
beszerzésére 31.623 ezer Ft-tal, a Városligeti bölcsőde bútorbeszerzésére 10.000 ezer Ft-tal,
egyéb bútorbeszerzés 2.700 ezer Ft-tal megemelni.

29. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az Erzsébet terv tartalék kerete, K88.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 68.336 ezer Ft-
tal, javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg az „5201 Parkosítás, zöldövezet gondozása”
címen a Park- és fasorfenntartás, növényesítés K3. Dologi kiadások előirányzatot 10.000 ezer
Ft-tal, a „5207 Egyéb városüzemeltetési feladatok” címen a Közterületek karácsonyi
díszkivilágítását K3. Dologi kiadások előirányzatot 15.000 ezer Ft-tal, a Klauzál tér
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karbantartása (ivókút, kerítés) K3. Dologi kiadások előirányzatot 10.000 ezer Ft-tal, az „5208
Beruházások előkészítése és lebonyolítása” címen a Műszaki szakértői költségek K3. Dologi
kiadások előirányzatot 18.096 ezer Ft-tal, Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítását
K3. Dologi kiadások előirányzatot 15.240 ezer Ft-tal megemelni.

30. Az „5112 Országgyűlési képviselő választás központi forrás” címen a K3. Dologi kiadások
előirányzatot 1.052 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen
a K1. Személyi juttatások előirányzatot 800 ezer Ft-tal, a K2. Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó előirányzatot 252 ezer Ft-tal megemelni.

31. Az „5404 Vagyonértékesítéssel kapcsolatos közvetlen kiadások” címen a K3. Dologi
kiadások előirányzatot 35.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg az „5401
Vagyongazdálkodással kapcsolatos közvetlen kiadások” címen a K3. Dologi kiadások
előirányzatot azonos összeggel megemelni.

32. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a rendkívüli önkormányzati kiadások
biztosítása, K512. Tartalékok előirányzatot 550 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6106 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” címen
az Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat helytörténeti kiadvány támogatása K506.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatot azonos összeggel
megemelni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!”

Vattamány Zsolt polgármester
„Most szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet az elfogadott módosítással együtt, ennek az
elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
11 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.
(V.7.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) rendelet módosításáról
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához szintén minősített többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 11 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

113/2014. (IV.29.) 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 szóló 2/2014. (II. 12.) rendelet módosításáról -
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)



15 / 93

1.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetési pénzmaradványát az 1. számú
melléklet 14. oszlopa szerint elfogadja és 2.049.425 ezer Ft-tal jóváhagyja, a felülvizsgálat utáni
módosított pénzmaradványát 7.231.457 ezer Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

2.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Erzsébetváros Önkormányzata, a költségvetési intézmények és az Erzsébetvárosi Polgármesteri
Hivatal 2013. évi pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztést elfogadja, ezen belül:

a) a költségvetési intézmények 3. számú melléklet 22. oszlopa szerinti költségvetési
pénzmaradványát 135.042 ezer Ft-tal jóváhagyja,

b) a kötelezettség-vállalással terhelt pénzmaradvány összegét a 3. számú melléklet 26.
oszlopa szerint 25.400 ezer Ft-ban állapítja meg,

c) az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 2013. évi felhasználható pénzmaradványának
2014. évre áthúzódó tételeit az előterjesztés 7/a számú melléklete szerint jóváhagyja,

d) az Önkormányzat 2013. évi áthúzódó feladatok, a 2014. évi költségvetési rendelet
legutóbbi módosítása óta felmerült új feladatok, előirányzat-átcsoportosítások elvégzése
érdekében az előterjesztés 7/b és 7/c számú melléklete szerint jóváhagyja,

e) felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a költségvetési intézményeket, a jóváhagyott
pénzmaradványról, azok rendezésének módjáról, és intézkedjen a befizetési kötelezettségek
határidőn belül történő rendezéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

3.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Erzsébetváros Önkormányzata, a költségvetési intézmények és az Erzsébetvárosi Polgármesteri
Hivatal 2013. évi pénzmaradvány elszámolásáról szóló előterjesztést elfogadja, ezen belül a
jóváhagyott pénzmaradványt terhelő tárgyévi befizetési kötelezettséget a 3. számú melléklet 30.
oszlopa szerint 373.680 ezer Ft összegben határozza meg, amely Erzsébetváros
Önkormányzatának 2014. évi bevételét képezi.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. május 20.

A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

3. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 25/2011.
(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
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Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 3. számú napirendi pont: Önkormányzatunk rendelete az adósságkezelési
szolgáltatásról szóló korábbi önkormányzati rendeletünk módosításáról. Az előterjesztést
előterjesztőként nem kívánom szóban kiegészíteni. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát
megnyitom. Gergely József képviselő úrnak adom meg a szót.”

Gergely József képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr! Itt az adósságkezelési szolgáltatásról szóló
rendeletmódosításnak az egyik lényeges része, hogy mielőtt a kérelmet beadhatja a kérő, egy
három hónapos együttműködést kell az illetékes irodával ellátnia az eddigi két hét helyett. Én úgy
gondolom, hogy ez sok, mert az adósságkezelésnél van egy felső határ is, amíg az Önkormányzat
ebbe részt vesz és ennyi idő alatt előfordulhat, hogy kimegy ebből a keretből. Célszerűbbnek
látnám, hogyha a döntés után hosszabb lenne az a kísérés, ami alatt figyelnek arra, segítenek, ha
szükség van rá, hogy normalizálódjon a családnak a pénzügyi háztartása. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Több képviselő nem jelezte hozzászólását, így a napirend fölötti vitát
lezárom. És akkor válaszolnék képviselő úr által feltett kérdésre. Valóban ezen sokat
gondolkodtunk, hogy hogyan legyen. Ugye két hét, három hónap, lehetett volna választani más
időintervallumokat is. Úgy tűnt logikusnak, hogyha ezt a három hónapot próbáljuk meg. A két hét
az semmiféleképpen nem volt tartható. Amennyiben ez nehézséget fog okozni, vagy amennyiben
azt látjuk, hogy ez az időintervallum nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, akkor
természetesen készen állunk arra, hogy ezt változtassuk, akár rövidítsük, hiszen erre szólt a
javaslata képviselő úrnak. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. 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
11 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.
(V.7.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 25/2011. (VI.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

4. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
../2014. (..) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő köznevelési intézményekben
alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 26/2013. (V.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
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Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 4. számú napirendre: Önkormányzatunk rendelete az Önkormányzat
fenntartásában vagy működtetésében lévő köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési
térítési díjak megállapításának szabályairól szóló korábbi rendeletünk módosításáról.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést tárgyalta a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja.
Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Megállapítom, hogy 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 rendeletet
13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.
(V.7.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat
fenntartásában vagy működtetésében lévő köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési
térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 26/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

5. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete a pénzbeli, természetbeni, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 17/2013. (IV.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk az 5. számú napirendi pontra: Önkormányzatunk rendelet a pénzbeli, természetbeni,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló korábbi rendeletünk
módosításáról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az
előterjesztést tárgyalta a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. A napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom.
Megállapítom, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. 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 9/2014.
(V.7.) önkormányzati rendelete a pénzbeli, természetbeni, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 17/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
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(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

6. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások és szociális szolgáltatások
igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 63/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 6. számú napirendi pont: Önkormányzatunk rendelete a szociális ellátások és
szociális szolgáltatások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló rendeletünk módosításáról.
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. Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom, az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem föl a rendelet-tervezetet,
elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-a rendeletet 13 igen
0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.
(V.7.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások és szociális szolgáltatások igénybevételének
helyi szabályozásáról szóló 63/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

A rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

7. számú napirend:
Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai beszámolójának elfogadása,
könyvvizsgálójának megválasztása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 7. számú napirendi pont: ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai
beszámolójának az elfogadása, és könyvvizsgálójának megválasztása. 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. Gergely képviselő úrnak adom meg a szót.”
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Gergely József képviselő
„Tisztelt Képviselő-testület! Ha megnézzük a szakmai beszámolót, akkor néhány program olyan
jól sikerült, hogy többféle nézőpontból is végigtárgyalja nagyjából azonos szöveggel. Itt kb. 110
millió forint ennek a cégnek a finanszírozása, ugye elsősorban önkormányzati, kisebb részben
saját bevételből és ebből büszkén állapítják meg, hogy 3,5 millió tartalék lett. De hát ennek a
cégnek nem az a dolga, hogy tartalékot képezzen, hanem az, hogy szolgáltatást végezzen. Tehát
remélem, hogy ezt a pénzt, ezt ebben az évben a szolgáltatásaikra fordítják. Többször is
hivatkoznak arra, hogy 2013-ban és 2014-ben is problémát okozott ez a tervezett felújítás, hogy
ez a programjaikban egy bizonytalanságot jelent. Ugye most is hirdetik a honlapjukon, hogy
termeket lehet bérelni, de hogy meddig azt nem tudja senki, mert hiszen valamikorra be van
tervezve felújítás, és nyilván akkor a ház nem tud működni. Ugyanakkor, hogyha ez a felújítás
meg lesz és a civileket az elképzelések szerint kirakják abból a házból, akkor mondjuk, ezt a
bevételt nem tudom, miből fogják pótolni. Meg a terem bérbeadások is kérdésesek lesznek. A
programoknál ott elég bizonytalan azt megállapítani, hogy ha ez nem egy belépőjegyes program
volt, hogy valójában mennyi volt a résztvevő mondjuk egy olyan helyen, ahol óvodásoknak van,
ott nyilván beleszámolták a résztvevőkbe az óvodásokat is, meg a kísérő szülőket is. Szóval az,
hogy erre mekkora a valódi érdeklődés az sajnos ebből nem derül ki.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Tímár László képviselő úrnak adom meg a szót.”

Tímár László képviselő
„Köszönöm a szót. Tényleg jól esik Gergely képviselő úrnak az aggodalma és az, hogy például a
felújítások idején hogyan lesznek megoldva az egyéb programok. Tényleg nagyon könnyű lenne
megoldani, hogyha volna egy Almássy terünk, vagy más olyan szabadidőközpontunk,
kultúrközpontunk, ahová lehetne tervezni programokat. De igen szorult helyzetben van az
Önkormányzat és ugye hát tudjuk azt, hogy a Wesselényi 17. is milyen állapotban van, egy
nagyon komoly felújításra szorul, amit nekünk kell elvégezni, mert elődeink egy fillért nem
fordítottak ilyen kulturális beruházásokra. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. Benedek Zsolt képviselő úrnak adom meg a szót.”

Benedek Zsolt képviselő
„Köszönöm szépen Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület! Nekem csak egy dolog ütötte meg
a fülemet ez a 3,5 milliós tartalék. Én nem gondolom egyébként, hogyha valaki jól gazdálkodik,
és felelősen gazdálkodik és az év végén nem mínuszba viszi a számláját, hanem esetleg a
közelében van, vagy pedig esetleg át sem lépi azt, hanem marad valamennyi tartalék, attól ő nem
szervezne értékes és jó programokat, és ne gazdálkodna felelősen. Ezért szerintem megfedni
valakit, az hát nem túl elegáns. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Több képviselőtársunk nem jelezte hozzászólását, ezért a napirend vitáját
lezárom és válaszolnék én is az elhangzott kérdésekre. Igen, tehát hogyha itt egy szűk 3 millió
forintos tartalék, ami képződik, ezért megfedjük az intézményvezetőt, akkor mit tett volna a
Képviselő úr, hogyha itt mínusz 3 millió vagy még több jött volna létre felelőtlen gazdálkodás
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eredményeképpen. Az érdekes volt, hogy azt mondta Képviselő úr, hogy a létszámba az óvodást is,
meg a szülőt is beleszámolják. Miért, az óvodás meg a szülő az is ember, ha nekik szól az előadás,
nekik van szervezve, akkor az óvodást is számoljuk bele. A civil bevétel kiesik, nem ez a probléma,
hiszen a civil szervezetek nem horribilis összegekért, tényleg pár ezer forintokért vannak a
Wesselényi 17-ben. Most az a döntés született, hogy egyenlőre ezt az ügyet nem bolygatjuk,
megpróbáljuk megoldani úgy, ahogy eddig volt, megpróbáljuk ott tartani a civil szervezeteket is.
A felújítás az örökségvédelmi problémák miatt késett, ugyanis értékes épületről van szó, és
rengeteg hozzájárulást kell beszerezni különböző hatóságoktól. Itt az egyeztetések elcsúsztak,
szeretnénk minden hatósági feltételnek megfelelni. A többi felvetett problémára, kérdésre úgy
érzem, hogy Tímár bizottsági elnök úr és Benedek bizottsági elnök úr is megadta a választ. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. 6 db határozati javaslatból áll az előterjesztés,
melyről külön fogunk szavazni. Szavazásra is tenném föl az 1. számú határozati javaslatot,
melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 10 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 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.)

114/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai beszámolójának elfogadása,
könyvvizsgálójának megválasztása -
(10 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja az ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nkft. 2013. évi
tevékenységéről szóló, a jelen előterjesztés 1. mellékletét képező beszámolót.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 10 igen 0 nem 3 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
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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.)

115/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai beszámolójának elfogadása,
könyvvizsgálójának megválasztása -
(10 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának 2014. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig a GP-
Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 9024 Győr, Babits Mihály utca
3., telephely: 1112 Budapest, Kérő u. 6., cégjegyzékszáma: 08-09-008532, MKVK azonosító:
001668, adószáma: 11931926-2-08) választja meg azzal, hogy a könyvvizsgálati feladatokat Pilli
Gyula (engedély száma: 004433) látja el. A könyvvizsgáló díjazását 95.000 Ft+Áfa/hó összegben
állapítja meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 3. számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség szükségeltetik,
kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 10 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

116/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai beszámolójának elfogadása,
könyvvizsgálójának megválasztása -
(10 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy mint az ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapítója gondoskodik az Nkft. törzstőkéjének jogszabály által előírt
1.500.000 Ft összegű megemeléséről az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014
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(II.12.) rendelete 6108 címszám alatt lévő „ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. támogatása”
előirányzat terhére, és felhatalmazza a Polgármestert minden szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, melynek elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 10 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

117/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai beszámolójának elfogadása,
könyvvizsgálójának megválasztása -
(10 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az ERöMŰVHÁZ módosító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a
mellékelt tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására, valamint hogy intézkedjen a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságára 8 napon belül
történő megküldéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 5. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 10 igen 1 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
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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.)

118/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai beszámolójának elfogadása,
könyvvizsgálójának megválasztása -
(10 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata úgy dönt, hogy elfogadja az
ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Non-profit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2014. évre készített módosított üzleti tervét a melléklet szerinti tartalommal, és
engedélyezi a grafikus és multimédia-tervező álláshely létesítését.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 6. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. Vattamány Zsolt polgármester
jelezte, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a 6. számú határozatot 10 igen 1 nem 2
tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

119/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai beszámolójának elfogadása,
könyvvizsgálójának megválasztása -
(10 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert,
hogy az ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Non-profit Korlátolt
Felelősségű Társasággal keretszerződésének kiegészítés módosítását aláírja, mely szerint
mindösszesen 2014. évre 111.977.773,- Ft összegű közszolgáltatási szerződés keretében
biztosított önkormányzati támogatás kerül megállapításra. A támogatási részletösszegek fizetési
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ütemezése a keretszerződés kiegészítés módosításban kerül rögzítésre.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

8. számú napirend:
A területrendezésről szóló 1996. évi XXI tv. 11.§. (1), a), aa) rendelkezése alapján a
Budapest Főváros területfejlesztési koncepciójának véleményezése, továbbá a Budapest
Főváros területfejlesztési programjának és az integrált településfejlesztési stratégiájának
véleményezése.
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 8. számú napirendi pont: Budapest Főváros területfejlesztési koncepciójának
véleményezése, továbbá a Budapest Főváros területfejlesztési programjának és az integrált
településfejlesztési stratégiájának véleményezése. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem
kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, illetve a
Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, mely bizottságok tárgyalásra és elfogadásra javasolják.
Napirend fölötti vitát megnyitom. Gergely József képviselő úrnak adom meg a szót.”

Gergely József képviselő
„Köszönöm a szót. Elég kemény, elég nehéz téma ez a budapesti anyag. Szerencsére a főépítészi
javaslat, amit ugye aztán Polgármester úr aláírt és továbbküldött az segít ennek a
feldolgozásában. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy Erzsébetvárosnak egy
jelentős része az egyre inkább „buli-negyed” névre hallgat. Ennek rengeteg előnye lehet
budapesti szinten, az összes hátrányát az itt lakók szívják meg és ezzel kapcsolatban nem látok a
véleményezésbe semmit. A másik pedig az, hogy a zöldterületekről beszélünk, ugye itt egyes
utcáknál teszünk is, de az, hogy a szomszédba a városligeti zöldterületet akarják dúlni, ahhoz
nincs egyetlen szó megjegyzésünk se. Gondolom, hogy ha végiggondolják, hogy egy négy éves
építkezés az milyen építési forgalommal jár, akkor a Városliget jelenlegi zöldje az igencsak
megsínyli ezt. Ugyanígy megsínyli, bár ez egy másik napirendi ponthoz is tartozhat, ugye ha itten
óriási épületek lesznek a Dózsa György út mentén, miközben Erzsébetvárosnak a szellőzése is
bizonyos mértékig erre az irányra szorul, szóval arra is gondolni kell, hogy lehet, hogy ez a
városnak és az országnak nagyon jó, de az erzsébetvárosiaknak a Városliget az a minimális
közlekedési költséggel és időben elérhető cél. Tehát ilyen szempontból ennek a funkciójának a
megváltoztatása nem jó. Úgyhogy ezt se kéne szó nélkül hagyni. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Tímár László képviselő úrnak adom meg a szót.”

Tímár László képviselő
„Tényleg Gergely képviselő úr nagyon jól fogalmazott, hogy a belső kerületben óriási probléma
az, hogy rengeteg szórakozóhely van. De egy pillanatra azért gondoljon már vissza arra, hogy
minden egyes ERVA, vagy bocsánat minden egyes PKB ülésen, ahol felmerül
ingatlanhasznosítással kapcsolatos kérdés, mindig az az elsődleges szempontunk, hogy lehetőleg
ne vendéglátóipari helyet nyissunk abban a helyiségben, mindig ez az elsődleges szempont, amit
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milliószor elmondunk. Nem az Önök vezetése alatt, meg korábban alakult ki ez a helyzet Belső-
Erzsébetvárosban, amit nekünk most kezelnünk kell? Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen, Benedek Zsolt képviselő úrnak adom meg a szót.”

Benedek Zsolt képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester Úr! Fővárosi koncepcióról van szó. Gergely úr említette pont a
„buli-negyed” kérdését. Szeretnék egy kicsit Tímár képviselő úrhoz én is csatlakozni. Egyrészt ez
nem a mi időnkben jött létre ez a probléma, nem mi állítottuk elő. Szerintem ezt budapesti szinten,
vagy fővárosi szinten nem lehet kimondottan hatékonyan kezelni ezt a problémát. Volt egy
probléma megoldási javaslat, ami parlamenti szintről érkezett le, ez pedig ugye a romkocsma
néven elhíresült vagy népszerűvé vált törvényalkotási gesztus. Ebből a kerület bevételeket
generál, amit egyébként lokális szinten használ föl és azoknak a problémáknak az
ellensúlyozására, ezt többször elmondtam már bizottsági ülésen is, Városüzemeltetési bizottsági
ülésen is, pont Moldován úrral talán volt egy ilyen vitánk ezzel kapcsolatban, vagy egy
beszélgetés, hogy ez nem egy olyan probléma, ami egy egysíkú probléma. Itt a köztisztasági,
közrendvédelmi kérdésről van szó. Illetve arról van szó, hogy a lakosaink tudjanak nyugodtan
aludni, illetve nyugodtan pihenni. A köztisztasági kérdésnél szerintem felfejlődtünk a dologban,
több takarítás, nagyobb hatásfokú takarítás, az ERVA végzi a takarítást, tehát nincs kiszervezve,
illetve szerintem egy-két esetben, főleg belső-erzsébetvárosi utcák tekintetében ilyen
időintervallum átszervezéssel még komfortosabbá, vagy még tisztábbá lehet tenni egy-egy ilyen
este után, egy-egy ilyen éjszaka után a kerületnek az utcáit. Tímár úr elmondta, bizottsági ülésen
is kifejtettük, deklaráltuk, hogy amennyiben lehet a belső-erzsébetvárosi részen nem adunk bérbe
semmilyenfajta vendéglátó tevékenységre helyiséget és e mellett ugye kiegészítettük egy
programmal, amit ablakcsere programnak hívunk és bejött a testület elé, ami június 15-i hatállyal
vagy határidővel benyújthatják a lakosok a pályázataikat és az Önkormányzat a költségeiknek a
felét vissza nem térítendő támogatás formájában fogja nekik biztosítani. Azt hiszem, hogy ezen a
területen úgy látom, vagy kimondhatjuk, hogy előre léptünk mindenkihez képest, aki ezzel
foglalkozott. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Ripka András képviselő úrnak adom meg a szót.”

Ripka András képviselő
„Köszönöm szépen Polgármester Úr! Csak gyorsan a ligettel kapcsolatban: az elmúlt hónapok
felfokozott hangulatában is többször elhangzott baloldalról, hogy a liget megszűnik olcsó
kirándulóhelynek lenni a kerületiek része, tehát erről szó sincsen. Tehát én nem tudom, hogy
Önök milyen tanulmányokból, illetve milyen információkból szerzik be ezeket a gondolatokat, de
erről szó sincsen. Meg kell nézni a terveket, nőni fog a zöldfelület, illetve egy kulturált környezet
fog létrejönni a ligetben. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a képviselők hozzászólását. Napirend fölötti vitát lezárom. Gyakorlatilag
minden felmerülő kérdést körbejártunk úgy hiszem. A ligettel kapcsolatban nekünk szerintem egy
feladatunk van, valóban meg kell ismertetni a kerületi lakosságot, hogy mi is a ligettel
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kapcsolatos elképzelés. Tanulmányoztuk a terveket, én magam is elég sok időt töltöttem ezzel,
nem osztom Képviselő úrnak az aggodalmait, úgy látom, hogy a ligetre ráférnek ezek a
beruházások és olyan komoly tervek vannak, amelyek, ha megvalósulnak, akkor valóban olyan
fényét kaphatja vissza a Városliget, amelyet egyébként megérdemel, és amelyet a megalakításakor
az 1800-as évek végén neki tulajdonítottak. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
3 határozati javaslatról fogunk külön-külön szavazni. Szavazásra teszem fel az 1. határozati
javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. Vattamány Zsolt polgármester
és Moldován László képviselő jelezte, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület az 1.
számú határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

120/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A területrendezésről szóló 1996. évi XXI tv. 11.§. (1), a), aa) rendelkezése alapján a
Budapest Főváros területfejlesztési koncepciójának véleményezése, továbbá a Budapest
Főváros területfejlesztési programjának és az integrált településfejlesztési stratégiájának
véleményezése -
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja,
Budapest Főváros területfejlesztési koncepciójának elfogadását.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. javaslatot, elfogadásához szintén egyszerű többség szükségeltetik,
kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

121/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A területrendezésről szóló 1996. évi XXI tv. 11.§. (1), a), aa) rendelkezése alapján a
Budapest Főváros területfejlesztési koncepciójának véleményezése, továbbá a Budapest
Főváros területfejlesztési programjának és az integrált településfejlesztési stratégiájának
véleményezése -
(12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja,
Budapest Főváros területfejlesztési programjának elfogadását.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Vattamány Zsolt polgármester
„És végül 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 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

122/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A területrendezésről szóló 1996. évi XXI tv. 11.§. (1), a), aa) rendelkezése alapján a
Budapest Főváros területfejlesztési koncepciójának véleményezése, továbbá a Budapest
Főváros területfejlesztési programjának és az integrált településfejlesztési stratégiájának
véleményezése -
(12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja,
Budapest Főváros integrált településfejlesztési stratégiájának elfogadását.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

9. számú napirend:
Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 9. számú napirendi pont: közbeszerzéssel kapcsolatos döntések meghozatala.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend
fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján majdnem lezártam és meg is lepődtem volna, ha
Moldován képviselő úr nem szól hozzá, megadom a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm szépen. Az lenne a problémám, hogy az előző testületi ülésen február 10-én, ami
ugyan jó régen volt, több mint két hónapja, fogadtuk el a Közbeszerzési Tervet és most akkor itt
van egy módosítás 7-8 új közbeszerzési projekttel, amiben van 4 vagy 5 utca felújítás, van
térfigyelő rendszer bővítése, van egy olyan, amelyik arról szól, hogy augusztus 31-én lejár egy
szerződés, projektbonyolítói és ellenőrzési és felügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos
szerződés. Tehát igazán én azt nem értem, hogy erre miért nem tudtunk előbb felkészülni. Tehát a
februári közbeszerzési terv elfogadásakor ezekre miért nem gondolt az Önkormányzat, hogy
ezekkel is szeretne valamit csinálni? Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen, több hozzászóló nincs. Válaszolnék az elhangzott kérdésekre. Ugye, mint Ön
is látja Képviselő úr, azért rohamosan fejlődik a kerület, beruházás beruházást követ. Ezeket le
kell követnünk a képviselő-testületi döntésekkel. Itt a költségvetési keret folyamatosan változik,
több pénz lesz benne. Tehát nem arról van szó, hogy ki kell vennünk beruházásokat, hanem
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teszünk hozzá beruházásokat, ez szerintem pozitív. Tehát hogyha Ön azt mondja, hogy plusz
utakat tettünk bele, ez szerintem jó hír, hiszen ez azt jelenti, hogy a gazdálkodásunk pozitívabban
alakul, mint ahogy egyébként a számok alapján tervezhettük. Bár gondoltunk rá, hogy így fog
alakulni, de a költségvetés megalkotásának meg vannak a maga szabályai, amit gondolunk, meg
amit egzakt módon betervezhetünk, az adott esetben két különböző dolog. Tehát előkészítettük
ezeket a beruházásokat, ezért ezek rögtön tudnak indulni, amikor a pénz rendelkezésre áll, de
ennek is meg vannak az államháztartásban lefektetett szabályai, hogy mikor mondhatjuk azt,
hogy egy forrás rendelkezésre áll. Ez ezért történik. De mondom, ez egy sokkal, de sokkal jobb
eset, hogy plusz utakat és plusz fejlesztéseket kell hozzátenni, mert egyébként a gazdálkodásunk
lehetővé teszi, hogy bővüljenek a beruházások, minthogyha azt mondanám most, hogy hát
bocsánat, 3-4 úttal kevesebbet tudunk megcsinálni, merthogy elrontottunk valamit. Köszönöm
hozzászólását. És akkor szavazunk. Az előterjesztéshez módosító indítvány mivel nem érkezett,
ezért szavazásra tudom feltenni az 1. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű
többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 9 igen 0 nem 3 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.)

123/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések meghozatala -
(9 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Képviselő-testület által 45/2014. (II.10.) számú határozattal elfogadott Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2014. évi Közbeszerzési Tervét az alábbiak
szerint módosítja, és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Tervet:

A 11. sorszám alatt a közbeszerzés megnevezése, tárgya: Sportpálya építése és játszótér
felújítása az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium részére

A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Térfigyelő rendszer bővítése

 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 121. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti nyílt eljárás

 Megjegyzés: A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról
szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján a települési önkormányzatok a közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő
kamerarendszerek kiépítéséhez vagy bővítéséhez vissza nem térítendő támogatás
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elnyerése esetén

A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Színpadtechnikai eszközök beszerzése a Király u. 11.
szám alatti leendő művészeti és kulturális központba

 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés
a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Tornaszerek beszerzése az Alsó Erdősori Bárdos Lajos
Általános Iskola és Gimnáziumban

 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés
a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Kisdiófa utca felújítása

 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés
a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Murányi utca felújítása (Thököly utca - Garay utca
közötti szakasz)

 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés
a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Nyár utca felújítása (Rákóczi - Dohány utca közötti
szakasz)

 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés
a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Nyár utca felújítása (Dohány utca - Klauzál tér közötti
szakasz)

 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés
a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Projektbonyolítói, -ellenőrzési és -felügyeleti feladatok
ellátása

 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés
a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Kéthly Anna park körbekerítése

 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik
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 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés
a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Orvosi rendelő kialakítása (Klauzál utca 26-28.)

 A munka a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés
a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

A Közbeszerzési Terv sorszámozása az újonnan felvett beszerzések miatt értelemszerűen
módosul.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„2. számú javaslatot teszem fel szavazásra, melynek elfogadásához szintén egyszerű többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 9 igen 0 nem 4 tartózkodással elfogadta.

124/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések meghozatala -
(9 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 100/2012. (II.27.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott, majd 232/2012 (IV. 26.),
517/2012 (IX.20.) és 693/2013 (X.31.) számú határozataival módosított Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának
módosítását - a jelen határozat mellékletét képező, módosításokat dőlt betűvel jelző,
egységes szerkezetbe foglalt szöveg elfogadásával – jóváhagyja.

A jelen határozat szerinti módosítás 2014. május 1. napján lép hatályba. A Szabályzat
módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. május 1.

A 2014. évi Közbeszerzési Terv a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.
A Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.

10. számú napirend:
"Felelős Gazdi Program" keretében nyújtott támogatások kerületi eb tulajdonosok részére
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
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Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 10. számú napirendi pont: "Felelős Gazdi Program" keretében nyújtott
támogatások kerületi eb tulajdonosok részére. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem
kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely
tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján
lezárom, pedig gondoltam, ez lesz olyan téma, hogy megmozgatja a képviselők fantáziáját. De a
napirend fölötti vitát lezártam. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra
teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

125/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- "Felelős Gazdi Program" keretében nyújtott támogatások kerületi eb tulajdonosok
részére -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy támogatja a „Felelős Gazdi Program” megvalósítását és az ehhez kapcsolódó
eszközök beszerzését, melynek forrását - 3.000.000 forint összegben - az önkormányzat 2014.
évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet a 6105 soron – Felelős gazdi
program egyéb működési célú támogatások címen biztosítja.
Felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a „Felelős Gazdi Program”
megvalósításának kidolgozásával.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

11. számú napirend:
Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása. Előterjesztőként nem kívánom szóban
kiegészíteni az előterjesztést. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a bizottságok
tárgyalásra és elfogadásra javasolják azt. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján
lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. 4 határozati javaslatból áll az
előterjesztés, mind a négy elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, így ezeket már a
szavazás előtt nem fogom mondani. Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot,
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.
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126/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása -
(12 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.), a 666/2013 (X.31.), valamint a 47/2014 (II.10.) 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 határozati 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.

127/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy gondoskodjon az Erzsébet Terv Fejlesztési Program megvalósításához
szükséges fedezetről.

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 13 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

128/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Almássy téren található Csengery Antal szobor áthelyezését jóváhagyja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. Vattamány Zsolt polgármester
jelezte, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a 4. számú határozatot 13 igen 0 nem 0
tartózkodással elfogadta.

129/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Madách téren található „Táncosnő szobor” áthelyezését jóváhagyja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.

12. számú napirend:
Alapító Okiratok módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 12. számú napirendi pont: alapító okiratok módosítása. Az előterjesztést
előterjesztőként szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést tárgyalta a Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottság, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát
megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az
előterjesztés 17 határozati javaslatból áll, melyekről külön-külön fogunk szavazni. 1-11-ig terjedő
határozatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. A 12-17-ig pedig egyszerű
többség szükségeltetik, így ezeket már nem fogom előtte elismételni. Akkor szavazásra teszem fel
az 1. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

130/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító Okiratok módosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat 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



34 / 93

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, 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.

131/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító Okiratok módosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal elfogadja és egyben felhatalmazza a polgármestert az 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 13 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

132/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító Okiratok módosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 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 4. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

133/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító Okiratok módosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 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.
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 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.

134/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító Okiratok módosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 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 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.

135/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító Okiratok módosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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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

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 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

136/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító Okiratok módosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 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 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.

137/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító Okiratok módosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 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
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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 9. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 9. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

138/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító Okiratok módosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 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

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 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

139/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító Okiratok módosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ módosító okiratát és
egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint
Szakmai Programját a mellékelt tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, a
Szervezeti és Működési Szabályzat, a családsegítő Szakmai Programjának aláírására, valamint,
hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül történő
megküldéséről.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő: 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.

140/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító Okiratok módosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet módosító okiratát és egységes szerkezetbe
foglalt Alapító okiratát a mellékelt 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 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.

141/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító Okiratok módosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, - hogy jóváhagyja a Molnár Antal Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (1073 Budapest,
Erzsébet krt. 32.) szakmai alapdokumentumának 6. pontjának kiegészítését a következő
alapfeladattal:

6.9. 1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.
6.9.1 Alapfokú művészeti oktatás
6.9.1.1. zeneművészeti ág (billentyűs tanszak, vonós tanszak, fafúvós tanszak, zeneismeret
tanszak); továbbá 7. pontjának kiegészítését a következő alponttal:
7.9. 1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.
7.9.1. Helyrajzi száma: 33588
7.9.2. Hasznos alapterülete: 3228 nm
7.9.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
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7.9.4. KLIK jogköre: ingyenes használati jog
7.9.5. Működtető neve: Szerb Országos Önkormányzat
7.9.6. Működtető székhelye: 1051 Budapest, Falk Miksa u. 3. II/1.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 13. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 13. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

142/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító Okiratok módosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, - hogy jóváhagyja az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium (1074
Budapest, Alsóerdősor u. 14-16.) szakmai alapdokumentuma 6.1.2.3. pontjának kiegészítését a
következő fogyatékossági típusokkal: érzékszervi fogyatékos (hallási fogyatékos);
beszédfogyatékos; autizmus spektrum zavarral küzdő; értelmi fogyatékos (enyhe értelmi
fogyatékos).

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 14. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 14. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

143/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító Okiratok módosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, - hogy jóváhagyja a Budapest VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskola (1078
Budapest, Hernád u 42-46.) szakmai alapdokumentuma 6.1.1.2. pontjának kiegészítését a
következő fogyatékossági típusokkal: beszédfogyatékos; mozgásszervi fogyatékos; autizmus
spektrum zavarral küzdő; értelmi fogyatékos (enyhe értelmi fogyatékos); egyéb pszichés zavarral
küzdő.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 15. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 15. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

144/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító Okiratok módosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, - hogy jóváhagyja az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és
Szakközépiskola (1077 Budapest, Dob u. 85.) szakmai alapdokumentuma 6.1.2.3. pontjának
kiegészítését a következő fogyatékossági típusokkal: egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő;
érzékszervi fogyatékos (hallási fogyatékos); mozgásszervi fogyatékos; autizmus spektrum
zavarral küzdő; értelmi fogyatékos (enyhe értelmi fogyatékos).

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 16. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. Vattamány Zsolt polgármester
jelezte, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a 16. számú határozatot 13 igen 0 nem
0 tartózkodással elfogadta.

145/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító Okiratok módosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, - hogy jóváhagyja az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és
Szakközépiskola székhelyintézménye (1073 Budapest, Kertész u. 30.) szakmai
alapdokumentuma 6.1.1.3. pontjának kiegészítését a következő fogyatékossági típusokkal: egyéb
pszichés fejlődési zavarral küzdő; érzékszervi fogyatékos (hallási fogyatékos); mozgásszervi
fogyatékos; autizmus spektrum zavarral küzdő; értelmi fogyatékos (enyhe értelmi fogyatékos).

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„És végül szavazásra teszem fel a 17. számú határozatot, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 17. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

146/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alapító Okiratok módosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, - hogy jóváhagyja az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és
Szakközépiskola székhelyintézményének (1073 Budapest, Kertész u. 30.) szakmai
alapdokumentuma 6. pontjának kiegészítését a következő alapfeladattal: Utazó gyógypedagógusi
hálózat működtetése.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 11. számú
melléklete.
A Kópévár Óvoda Alapító Okirata a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.
A Nefelejcs Óvoda Alapító Okirata a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.
A Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okirata a jegyzőkönyv 14. számú melléklete.
A Bóbita Óvoda Alapító Okirata a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.
A Magonc Óvoda Alapító Okirata a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.
A Dob Óvoda Alapító Okirata a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.
A Csicsergő Óvoda Alapító Okirata a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okirata a jegyzőkönyv 19.
számú melléklete.
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Szervezeti- és Működési Szabályzata
a jegyzőkönyv 20. számú melléklete.
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Szakmai Programja a jegyzőkönyv
21. számú melléklete.
Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okirata a jegyzőkönyv 22. számú melléklete.

13. számú napirend:
Kulturális támogatások
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 13. számú napirendi pontra: kulturális támogatások. Előterjesztőként az
előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt. Napirend fölötti vitát
megnyitom. Gergely József képviselő úrnak adom meg a szót.”

Gergely József képviselő
„Köszönöm. Mind a három támogatási javaslatot én is támogatni fogom. Amit kérdezni szeretnék
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az előterjesztő Polgármester úrtól, hogy ez a három kérés van itt a hivatalban Polgármester úr
előtt, vagy most csak azokat hozta be, amelyet jelenleg támogatásra javasol?”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. Megadom közben Moldován László képviselő úrnak a szót.”

Moldován László képviselő
„Én is fogom támogatni mind a hármat, csak az lenne a kérdésem a harmadiknál a Budapesti
Zsidó Hitközség Zsidó Nyári Fesztivállal kapcsolatos kérelménél azért a 6 millió forint az egy
nagyon gáláns támogatás. Tehát én tényleg nem emlékszem, hogy tavaly mennyit adtunk és
nyilván tudom, hogy most holokauszt emlékév van, de azért azt had kérdezzem meg, hogy tavaly
mennyit adtunk, és hogy ez a Zsidó Nyári Fesztivál mivel lesz ennyire nagyságrenddel jobban
támogatandóbb attól függetlenül, hogy holokauszt emlékév van?”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Válaszolnék a kérdésekre. A napirend vitáját lezárom,
hiszen több képviselő nem jelezte hozzászólását, hogy betartsuk a formákat. És akkor most tudnék
válaszolni a kérdésekre. Hogy miért adunk 6 millió forintot a Zsidó Nyári Fesztiválra? Mert
ennyit kértek, a finanszírozása a Zsidó Nyári Fesztiválnak bizonyos nehézségekbe ütközik. Már a
tavalyi évben is egy emelt összeget adtunk, nem ekkora összeget, ennek nagyságrendileg a felét,
de már az is megemelt összeg volt a korábbi évekhez képest. Ugye évek óta támogatja – ebben
soha nem is volt vita – az Erzsébetvárosi Önkormányzat ezt a rendezvényt. Tavalyi évben már
jelezték, hogy forrásproblémák merülhetnek fel a rendezvény kapcsán, és az idei évben pedig még
nagyobb összegű támogatást szerettek volna kérni, nem feltétlenül a holokauszt emlékév miatt,
hanem azért kell támogatnunk ezt a rendezvényt, mert Erzsébetvárosnak egy ikonikus rendezvénye
és rengeteg turistát vonz ide. Ez megjelenik Erzsébetvárosban rengeteg helyen ez a rendezvény, de
nem hiszem, hogy most a Zsidó Nyári Fesztiválnak a jelentőségét feltétlenül boncolgatni kell,
hiszen mindannyian ezt elismerjük. Gergely úr kérdésére pedig ez a három igény volt. Tehát nem
tudok arról, hogy elutasítottunk volna ilyen igényt. Jó, a napirendet már lezártam, módosító
indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. Ripka András képviselő jelezte,
hogy igennel szavazott. 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.)

147/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Kulturális támogatások -
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(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Budapesti Városvédő Egyesületet 300.000,- Ft összeggel támogatja az önkormányzat 2014.
évi költségvetéséről szóló rendelete 6105 címszám alatt lévő „Ellátási szerződések alapján
nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzat
terhére.
A támogatás összege kizárólag az erzsébetvárosi templomtörténeti kiadvány megjelentetési
költségeire használható fel.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert - a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája vizsgálatát és állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, egyszerű többség szükséges az elfogadásához,
kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

148/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Kulturális támogatások -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt hogy
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
által 2014 április 11-én megrendezett Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megszervezésére,
lebonyolítására, a résztvevők díjazására   300.000 Ft,-  összegű támogatást nyújt, az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete 6106 címszám alatt lévő „Egyéb
működési célú támogatások államháztartáson belülre” előirányzat terhére.
A támogatás összege kizárólag a 2014. április 11-én megrendezett Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Verseny megszervezésére, lebonyolítására, a résztvevők díjazására használható fel.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert - a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája vizsgálatát és állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.

Felelős:       Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő:    azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„És végül szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

149/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Kulturális támogatások -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Budapesti Zsidó Hitközség kérelmét – a 2014. augusztus 31. - szeptember 7. között
megrendezésre kerülő Zsidó Nyári Fesztivál megvalósítását - 6.000.000 Ft-tal támogatja az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete 6105 címszám alatt lévő „Ellátási
szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre” előirányzat terhére.
A támogatás összege kizárólag a Zsidó Nyári Fesztivál megrendezési költségeire használható fel.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert - a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája vizsgálatát és állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

14. számú napirend:
A 2014. évi civil pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 14. számú napirendi pont: civil pályázatok elbírálása. Előterjesztőként szóban az
előterjesztést nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom.
Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Az előterjesztés
10 határozati javaslatból áll. Mind a 10 határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség lesz
majd szükséges, így ezeket már nem fogom a szavazások előtt elmondani. Szavazásra teszem fel
az 1. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
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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.)

150/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014. évi civil pályázatok elbírálása -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Palánta Sorsfordító Alapítvány program pályázatát a 2014. évben mindösszesen 300.000,-
Ft-tal támogatja az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014. (II. 10.) rendelete
7302-es címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Kerete” előirányzat terhére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert – a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2014. november 30.
Azon támogatott programok elszámolását, melyek 2014. november 15. és december 31. közé
esnek, legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.

Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 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 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.)

151/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
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- A 2014. évi civil pályázatok elbírálása -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Amatőr Képzőművészeti Támaszpont Alapítvány program pályázatát a 2014. évben
mindösszesen 300.000,- Ft-tal támogatja az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2./2014. (II. 10.) rendelete 7302-es címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi Civil Szervezetek
Kerete” előirányzat terhére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert – a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2014. november 30.
Azon támogatott programok elszámolását, melyek 2014. november 15. és december 31. közé
esnek, legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.

Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 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
jelezte, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a 3. számú határozatot 12 igen 0 nem 0
tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

152/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014. évi civil pályázatok elbírálása -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Boldog Iskolaévekért Alapítvány program pályázatát a 2014. évben mindösszesen 300.000,-
Ft-tal támogatja az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014. (II. 10.) rendelete
7302-es címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Kerete” előirányzat terhére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert – a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.



47 / 93

A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2014. november 30.
Azon támogatott programok elszámolását, melyek 2014. november 15. és december 31. közé
esnek, legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.

Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: Azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. Vattamány Zsolt polgármester
jelezte, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a 4. számú határozatot 12 igen 0 nem 0
tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

153/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014. évi civil pályázatok elbírálása -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Közép-Európa Táncszínház Alapítvány program pályázatát a 2014. évben mindösszesen
300.000,- Ft-tal támogatja az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014. (II. 10.)
rendelete 7302-es címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Kerete” előirányzat
terhére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert – a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2014. november 30.
Azon támogatott programok elszámolását, melyek 2014. november 15. és december 31. közé
esnek, legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.

Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: Azonnal

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
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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.)

154/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014. évi civil pályázatok elbírálása -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Együtt Európáért Alapítvány program pályázatát a 2014. évben mindösszesen 288.000,-
Ft-tal támogatja az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014. (II. 10.) rendelete
7302-es címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Kerete” előirányzat terhére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert – a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2014. november 30.
Azon támogatott programok elszámolását, melyek 2014. november 15. és december 31. közé
esnek, legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.

Felelős: Vattamány Zsolt
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.)

155/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014. évi civil pályázatok elbírálása -
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(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Rothschild Klári Magániskola Ruhatervező Alapítvány program pályázatát a 2014. évben
mindösszesen 100.000,- Ft-tal támogatja az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2./2014. (II. 10.) rendelete 7302-es címszám alatt lévő „Erzsébetvárosi Civil Szervezetek
Kerete” előirányzat terhére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert – a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2014. november 30.
Azon támogatott programok elszámolását, melyek 2014. november 15. és december 31. közé
esnek, legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.

Felelős: Vattamány Zsolt
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.)

156/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014. évi civil pályázatok elbírálása -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Ág Alapítvány program pályázatát a 2014. évben mindösszesen 180.000,- Ft-tal támogatja
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014. (II. 10.) rendelete 7302-es címszám
alatt lévő „Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Kerete” előirányzat terhére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert – a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2014. november 30.
Azon támogatott programok elszámolását, melyek 2014. november 15. és december 31. közé



50 / 93

esnek, legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.

Felelős: Vattamány Zsolt
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 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.)

157/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014. évi civil pályázatok elbírálása -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Lélekkel az Egészségért Alapítvány program pályázatát a 2014. évben nem támogatja.

Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: Azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 9. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 9. számú
határozatot 10 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

158/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014. évi civil pályázatok elbírálása -
(10 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az a Art Éra Alapítvány működési pályázatát a 2014. évben nem támogatja.

Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: Azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„És szavazásra teszem fel végül a 10. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 10. számú
határozatot 10 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.)

159/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2014. évi civil pályázatok elbírálása -
(10 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az a Ág Alapítvány működési pályázatát a 2014. évben nem támogatja.

Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: Azonnal

15. számú napirend:
Az Erzsébetváros Kft. megbízása a Kultúra Utcája Projekt fenntartási időszakára
vonatkozó feladatok ellátásával
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 15. számú napirendi pont: Erzsébetváros Kft. megbízása a Kultúra Utcája Projekt
fenntartási időszakára vonatkozó feladatok ellátásával. Az előterjesztést szóban nem kívánom
kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely
tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom. Gergely József
képviselő úrnak adom meg a szót.”

Gergely József képviselő
„Helyesnek tartom azt, hogy az Erzsébetváros Kft. legyen ennek a projektnek a kísérője, ellenőre
abban az időszakban is, amikor ugye a megvalósítás véget ért és az üzemeltetést az 5 éves
fenntartást kell végigellenőrizni, lejelenteni, de azért nagyon kíváncsi lennék arra a számolásra,
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ami havi 886 ezer forintot tesz szükségessé. Ez ugye 5 év alatt több mint 53 millió forint, erre már
önállóan egy céget érdemes lenne alapítani. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr. A napirend vitáját lezárom. Valamennyit mindenféleképpen kell
rá tenni, ingyen ezt nem fogják megcsinálni és itt azért szakértői pénzekről is szó van. Olyan
feladatokat ró ránk maga az egész Kultúra Utcája Projekt, amit muszáj végigcsinálnunk, ezt Ön
is tudja. Ez az ára, ennyibe kerül. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 11 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

160/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetváros Kft. megbízása a Kultúra Utcája Projekt fenntartási időszakára
vonatkozó feladatok ellátásával -
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a „Kultúra utcája” Budapest, Főváros VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő
rehabilitációja elnevezésű projekt fenntartási időszakában felmerülő feladatok ellátásával az
Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaságot bízza meg és ehhez
kapcsolódóan jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, az Erzsébetváros Fejlesztési és
Beruházási Korlátolt Felelősségű Társasággal a fenti projekt lezárásáig kötendő megbízási
szerződést és 886.000,- Ft + ÁFA megbízási díjat fizet havonta a Megbízott részére.

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
határozatot 11 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

161/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
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- Az Erzsébetváros Kft. megbízása a Kultúra Utcája Projekt fenntartási időszakára
vonatkozó feladatok ellátásával -
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi, 2016. évi, 2017.
évi, 2018. évi és 2019. évi költségvetésében biztosítja az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási
Korlátolt Felelősségű Társasággal a „Kultúra utcája” Budapest, Főváros VII. kerület
Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja elnevezésű projekt lezárásáig kötendő megbízási
szerződés fedezetét.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, egyszerű többség szükségeltetik az elfogadásához,
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.

162/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetváros Kft. megbízása a Kultúra Utcája Projekt fenntartási időszakára
vonatkozó feladatok ellátásával -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot az Erzsébetváros Fejlesztési és
Beruházási Korlátolt Felelősségű Társasággal a „Kultúra utcája” Budapest, Főváros VII. kerület
Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja elnevezésű projekt lezárásáig kötendő megbízási
szerződés későbbiekben esetlegesen felmerülő módosításainak jóváhagyására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

16. számú napirend:
Közművelődési pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 16. számú napirendi pont: közművelődési pályázatok elbírálása. 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. Hozzászóló hiányában lezárom. Megállapítom, az előterjesztéshez módosító
indítvány nem érkezett. Az előterjesztés 7 db határozati javaslatból áll. Mind a 7 elfogadásához
egyszerű többség lesz szükséges, így ezt már nem fogom az egyes szavazások előtt külön
elmondani. Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

163/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázatok elbírálása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány pályázatát 500.000,- Ft-
tal, azaz ötszázezer forinttal támogatja a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.
(II.12.) számú önkormányzati rendelet 5701 címszám alatt lévő „Közművelődési
megállapodásban rögzített feladatellátás” előirányzat terhére.

A támogatási összeg felhasználható: a 2014. május 15. és 2014. november 9. között
megvalósítandó III. Budapesti Vándor-Révész Fesztivál és I. Nemzetközi Kórusverseny ,
valamint a Budapesti Vándor Műhely megrendezéséhez kapcsolódó alábbi költségre:
terembérlet, szállítási költség, grafikai-nyomdai díjak, szervezés és adminisztráció,
vendéglátás, művészeti tevékenység, díjak költsége.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert – a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2015. január 31.

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 13 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

164/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázatok elbírálása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Térszínház Egyesület pályázatát 1.000.000,- Ft-tal, azaz egymillió forinttal
támogatja a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) számú önkormányzati rendelet
5701 címszám alatt lévő „Közművelődési megállapodásban rögzített feladatellátás” előirányzat
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terhére.

A támogatási összeg felhasználható: a 2014. május 1. és 2014. december 31. között
megvalósítandó 6 előadást magába foglaló iskolai és szabadtéri előadások megrendezéséhez
kapcsolódó alábbi költségre: terembérlet, művészek tiszteletdíja, díszlet, jelmez, kellék,
reklám, szállítási díj.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert – a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2015. január 31.

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 13 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

165/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázatok elbírálása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapesti Vándor Kórus Egyesülete pályázatát 285.000,- Ft-tal, azaz
kétszáznyolcvanötezer forinttal támogatja a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.
(II.12.) számú önkormányzati rendelet 5701 címszám alatt lévő „Közművelődési
megállapodásban rögzített feladatellátás” előirányzat terhére.

A támogatási összeg felhasználható: a 2014. november 1. és 2014. december 31. között
megvalósítandó „Mikulás koncertek gyerekeknek gyerekekkel” elnevezésű programsorozat
rendezéséhez, valamint a VÁN-DÓ-RÉ elnevezésű kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó
alábbi költségre: karnagyi díj (számlás), művészeti tevékenység, terembérleti díj, VÁN-DÓ-
RÉ kiadvány, szervezési költség.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert – a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2015. január 31.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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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.

166/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázatok elbírálása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Magyar Pedagógiai Társaság pályázatát 300.000,- Ft-tal, azaz háromszázezer
forinttal támogatja a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-
testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) számú
önkormányzati rendelet 5701 címszám alatt lévő „Közművelődési megállapodásban rögzített
feladatellátás” előirányzat terhére.

A támogatási összeg felhasználható: a 2014. július 1. és 2014. december 31. között
megvalósítandó „Felnőtt tanulók hete 2014.”, és a „Tudomány Hónapja” elnevezésű
programok megrendezéséhez kapcsolódó alábbi költségre: terembérlet,
rendezvényszervezés,technikai költségek, szakértő költsége, nyomdaköltség, kommunikáció
költsége, irodaszer, dekoráció.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert – a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2015. január 31.

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 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

167/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázatok elbírálása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 100 Tagú Cigányzenekar Országos Kulturális Egyesület pályázatát 1.800.000,-
Ft-tal, azaz egymillió-nyolcszázezer forinttal támogatja a Budapest Főváros VII. kerület
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Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 2/2014. (II.12.) számú önkormányzati rendelet 5701 címszám alatt lévő „Közművelődési
megállapodásban rögzített feladatellátás” előirányzat terhére.

A támogatási összeg felhasználható: a 2014. szeptember 7-én megvalósítandó „Gálakoncert”
elnevezésű program megrendezéséhez kapcsolódó alábbi költségre: terembérlet,
vendégművészek tiszteletdíja, reklám, PR költség, zenekar honoráriuma, hosstess szolgálat.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert – a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2015. január 31.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Most viszont szavazásra teszem fel az imént kimaradt 5. számú határozati 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.

168/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázatok elbírálása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Társalkotó Egyesület pályázatát 410.000,- Ft-tal, azaz négyszáztízezer forinttal
támogatja a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) számú önkormányzati rendelet
5701 címszám alatt lévő „Közművelődési megállapodásban rögzített feladatellátás” előirányzat
terhére.

A támogatási összeg felhasználható: a 2014. augusztus 1. és 2014. december 8. között
megvalósítandó Bethlen Téri Színházban havi rendszerességgel megrendezésre kerülő
bábelőadásokhoz kapcsolódó alábbi költségre: kézműves eszközök beszerzése, előadó
művészeti tevékenység, hangtechnikai eszközök beszerzése, előadást népszerűsítő szórólap.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert – a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2015. január 31.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel végül a 7. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 7. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

169/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési pályázatok elbírálása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Abacusan Stúdió Oktatásszervező Kft. pályázatát 650.000,- Ft-tal, azaz
hatszázötvenezer forinttal támogatja a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.
(II.12.) számú önkormányzati rendelet 5701 címszám alatt lévő „Közművelődési
megállapodásban rögzített feladatellátás” előirányzat terhére.

A támogatási összeg felhasználható: a 2014. június 1-jén megvalósítandó „Abacusan Tálentum
Fesztivál 2014.” elnevezésű program megrendezéséhez kapcsolódó alábbi költségre:
helyiségbérlet, eszközök bérlése, szállítása,előadók tiszteletdíja, PR költségek, játszóházhoz
szükséges eszközök, anyagok beszerzése, catering.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert – a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.

A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje: 2015. január 31.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

17. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának és Polgármesteri
Hivatalának 2013. december 31-i vagyonkimutatása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 17. számú napirendi pont: Erzsébetváros Önkormányzatának és Polgármesteri
Hivatalának 2013. december 31-i vagyonkimutatása Szikszai Zsolt alpolgármester úr
előterjesztésében. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni? Nem. Az
előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Gergely József képviselő úré a szó.”



59 / 93

Gergely József képviselő
„Köszönöm. Másfél hónappal ezelőtt az ERVA-tól kértem az önkormányzati tulajdonban lévő
lakásoknak a címlistáját. Az első válaszuk az az volt, hogy még két hetet kérnek, hogy ezt
összeállítsák, azóta több mint egy hónap eltelt. Na, most hogyha ez ilyen ingatag alapokon áll,
akkor sajnos ez a vagyonkimutatás nem támogatható. Tehát a mai napig nem tudják azt, hogy
melyek az önkormányzati lakások.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen, bár az nagy baj lenne, hogyha nem tudnánk, 24 évvel a rendszerváltás után,
hogy mi a mi tulajdonunk. A napirend vitáját lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e
válaszolni az elhangzottakra? Nem. Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 12 fő. Vattamány Zsolt polgármester
jelezte, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a határozatot 10 igen 1 nem 1
tartózkodással elfogadta.

170/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának és Polgármesteri
Hivatalának 2013. december 31-i vagyonkimutatása -
(10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának, és Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalának, a 2013. december 31-ei
állapotnak megfelelő, és a jelen határozat mellékletét képező vagyonkimutatását.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A vagyonkimutatás a jegyzőkönyv 23. számú melléklete.

18. számú napirend:
Ingatlanok hasznosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 18. számú napirendi pontra: ingatlanok hasznosítása Szikszai Zsolt alpolgármester
előterjesztésében. Kérdezem, hogy szóbeli kiegészítés kíván-e tenni? Nem. Az előterjesztést a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja.
Napirend fölötti vitát megnyitom. Gergely képviselő úrnak adom meg a szót.”

Gergely József képviselő
„Köszönöm. Az előterjesztésbe is és azzal betű szerint egyezően a határozati javaslatban is a D 3.
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pontot, azt javaslom a tisztelt előterjesztőnek, hogy olvassa el, mert szerintem azt elfelejtették
megfogalmazni, csak egy részét írták le annak, amit szándékoztak. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Egy pillanat, megnézzük, hogy Képviselő úr felvetése az mennyire jogos. Megadom a szót az
ERVA Zrt. vezérigazgatójának, Csomor Sándor úrnak, hogy a felvetésre reagáljon. Tehát akkor D
3. pont, amit Gergely képviselő úr mondott. Jegyzőkönyvben mindenképpen rögzítsük, hogy
történt egy sajtóhiba, pontosan hogy hangzik ez a sajtóhiba?”

Dr. Csomor Sándor az ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
„A negyedik sorban: a társasház tulajdonosok között kiírt zártkörű pályázaton kell értékesíteni.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Tehát ennek kell ott lenni, amit most vezérigazgató úr elmondott. És akkor ebben volt egy
sajtóhiba, ami miatt nem pontosan ez volt.”

Dr. Csomor Sándor az ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
„Igen, igen, elnézést tényleg, ez hiányzik belőle.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Jó, akkor ezt rögzítsük mindenféleképpen a jegyzőkönyvbe, hogy ne a hibás nyomtatás kerüljön
majd … Köszönöm szépen Képviselő úrnak az észrevételét. A napirend vitáját lezártam. Kérdezem
Alpolgármester urat, hogy kíván-e válaszolni? De a probléma, amit Képviselő úr felvetett, akkor
ezzel megoldódott. Rendben. Módosító indítvány nem érkezett az előterjesztéshez. Az előterjesztés
7 határozati javaslatból áll, mind a hét határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, így ezeket nem fogom az egyes szavazások előtt külön ismertetni már. Szavazásra
teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

171/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ingatlanok hasznosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy

dönt, hogy a 737/2013.(X.31.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Budapest, VII. kerület Károly krt. 3/A.
szám alatti 34522/0/A/8 hrsz.-on nyilvántartott 583 m2 alapterületű nem lakáscélú

helyiség 550 m2-es (250 m2 utcai fsz. + 274 m2 udvari fsz. + 26 m2 udvari pince)
önkormányzati tulajdonú részét képező nem lakás célú helyiséget pályázat útján
hasznosítja.

Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott (legfeljebb
5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)
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Tevékenység: a pályázó által javasolt, de a kiíró által elfogadott
Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 63/2014.(II.10.) sz. Kt. határozat szerint az utcai földszinti részre 2.320,- Ft/m2/hó +
ÁFA, az udvari földszinti részre 1.856., Ft/m2/hó + ÁFA, míg a pincei részre 928,- Ft/
m2/hó + ÁFA.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.

2. A Képviselő-testület felkéri az ERVA Nonprofit Zrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére,
a pályázati eljárás lebonyolítására. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottságot a pályázati kiírás jóváhagyására, a pályázat elbírálására és az
ajánlatok értékelését követően a pályázat eredményének megállapítására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. június 30.

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.

172/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ingatlanok hasznosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, a Budapest Főváros
Önkormányzata támogató és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
kedvezményezett között 2014. január 15. napján létrejött Együttműködési Megállapodás 1. sz.
módosítását, és felkéri a polgármestert az Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosítását
tartalmazó okirat aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 30 nap

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata támogató és Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata kedvezményezett között a Fővárosi Önkormányzat
„Klauzál Tér – Kreatív Belváros Szíve” című városrehabilitációs projekt megvalósítása
tárgyában kötendő Támogatási Szerződést a jelen határozat mellékletét képező lényeges
tartalommal és felkéri a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő: 60 nap

3. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot Budapest Főváros
Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás, továbbá a Támogatási Szerződés
jövőben esetlegesen szükségessé váló módosításainak jóváhagyására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

173/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ingatlanok hasznosítása -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest VII. kerület, Hernád u. 6. szám alatti társasház I. emelet 5. szám alatti
önkormányzati tulajdonú lakásban 2011. január 15. napján történt tűzeset vonatkozásában tett
átmeneti intézkedésről szóló tájékoztatást elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 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.

174/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ingatlanok hasznosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
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hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Rögtön jövök!” program II.
ütemében nem kíván részt venni.

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. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

175/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ingatlanok hasznosítása -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Budapest VII. kerület 34327
hrsz-ú, természetben Akácfa u. 51. sz. alatti „műemléki környezet” megjelölésű ingatlan
adásvételi szerződésének 2012. március 14. napján keltezett módosításában a Vevő SABOR Kft.
részére előírt építési munkák szerződésszerű teljesítését, és döntsön annak elfogadásáról. A
szerződésszerű teljesítés elfogadása esetén az Önkormányzat szerződésmódosításban vállalt
kötelezettségének eleget téve járuljon hozzá ahhoz, hogy a 2011. december 9. és 2014. december
31. napjáig terjedő időszak kötbérének biztosítására a Budapesti 2. számú körzeti Földhivatalnál
a Budapest VII. ker. belterület 34327 hrsz. alatt nyilvántartott, VII. kerület Akácfa utca 51. sz.
alatt található „kivett lakóház, udvar” ingatlanra bejegyzett jelzálogjog az ingatlan-
nyilvántartásból törlésre kerüljön.

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 1 tartózkodással elfogadta.
176/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ingatlanok hasznosítása -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező Budapest-Fasori Református Kollégium
Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodájával kötendő, az 1. sz. módosítással egységes
szerkezetbe foglalt bérleti szerződést.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt
bérleti szerződés aláírására.
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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 1 tartózkodással elfogadta.

177/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ingatlanok hasznosítása -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi lakás- és
helyiséggazdálkodási irányelveinek elfogadása tárgyában hozott 65/2014.(II.10.) számú
határozatát úgy módosítja, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
2014. évi lakás és helyiséggazdálkodási irányelveit az alábbiak szerint fogadja el:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2014. évi lakás- és
helyiséggazdálkodási irányelvei

A. Az Önkormányzati tulajdonban lévő lakásállomány növelése

1., Az Önkormányzat tulajdonában lévő üres lakás állomány növelése egyrészt a korábban
indokolatlanul bontásra ítélt épületek felújításával és rendeltetésszerű használatra való
alkalmassá tételével lehetséges. A 2013. évben már felújításra került a Murányi u. 5. sz. alatti
épület, amivel 11 lakással növekedett a lakásállomány. A Verseny u. 26. sz. alatti épület kiürítése
és az épület felújítása is megtörtént. Az épületben 20 db komfortos lakás került kialakításra.

2., A külön albetétbe alapított és önkormányzati tulajdonban maradt tetőterek beépítése, vagy
eladása azoknál az épületeknél, ahol az épület többsége privatizálásra került. Ezeknek a
tetőtereknek a vizsgálata és hasznosítási döntése a legsürgősebb, tekintve, hogy ezeknél az
Önkormányzatnak évek óta közös költség fizetési kötelezettsége van, viszont tulajdoni
illetékességből nem származik bevétele. Az ERVA Zrt. megvizsgálja a tetőtereket és a Képviselő-
testület illetve a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elé terjeszti ezeknek a hasznosítási
koncepcióját.
B.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő üres lakások hasznosítása

1. Az olyan különösen méret szempontjából lakáscélú hasznosításra alkalmatlan szükséglakásokat
a szomszéd lakáshoz illetve helyiséghez történő csatolással, vagy pályázati úton történő
értékesítéssel tervezzük hasznosítani.

2., A méret szempontjából megfelelő, de műszakilag romosnak tekinthető lakásokat, melyek
felújítása az Önkormányzat számára nem rentábilis, pályázati úton tervezzük értékesíteni.
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3., Egyéb kötelezettségek alapján funkcióváltásra ítélt lakások, hosszú távon más célra
hasznosíthatóak. (Pl: szabályozási terv) )

4., A jogi kötelezettséggel vagy kötelemmel terhelt lakások hasznosítása csak az adott korlátok
között történhet.

5., Kiemelten szükséges kezelni a felújítási kötelezettségekkel terhelt műemléki ingatlanok
kiürítését az üres lakások felhasználásánál.)

6., A Képviselő-testület 165/2013. (IV.29.) számú és 233/2013.(V.30.). számú . határozatainak
végrehajtása céljából a Budapest VII. ker. Király u. 11. szám alatti és Budapest, VII. ker. Király
u. 25. szám alatti lakóépületek kiürítése során az egyéb üres lakások cserelakásként felajánlhatók,
és hasznosíthatók.

C.) Lakások elidegenítése

1., Pályázat útján kívánjuk értékesíteni azokat az üres lakásokat, amelyek külső Erzsébetvárosban
(Erzsébet krt., Király u., Lövölde tér, Városligeti fasor, Dózsa Gy. út, Thököly út, Verseny u.,
Rákóczi út által határolt terület.) találhatóak és a felújításuk nem rentábilis az Önkormányzat
számára. Belső Erzsébetvárosban (Erzsébet krt., Király u., Károly krt., Rákóczi út által határolt
terület) pályázat útján kívánjuk értékesíteni azon üres lakásokat, melyeket kötelező gazdálkodási
feladatok ellátására nem tudunk hasznosítani.

2.) A 2014. évben az alábbi esetekben nem kívánjuk az önkormányzati lakást elidegeníteni sem
pályázaton, sem pedig a benne a lakó bérlő részére.

2.1. A 100 %-os épületekben, (melyek alól kivételt képeznek a Képviselő-testület
166/2013.(IV.29.) sz. határozatában foglaltak szerint a Király u. 15. és Király u. 21. sz. alatti
épületek) amelyek esetében a Képviselő-testület, illetve az épületekben lévő önálló albetétként
felvett lakások vonatkozásában a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság nem járul hozzá az
elidegenítéshez.

2.2. Az Önkormányzat nem kívánja értékesíteni azokat a lakásokat, amelyek jogvitásak, illetve
jogvitás épületben találhatóak.

2.3. Az Önkormányzat nem idegeníteni el azokat a lakásokat, amely lakás bérlőjének/bérlőinek a
költségelvű lakbérfizetési kötelezettsége nem áll fenn legalább 1 éve, azaz 12 hónapja. Ez a
szabály nem alkalmazható azokban az esetekben, amelyekben a bérlővel a cserét az
Önkormányzat kezdeményezi.

2.4. Az Önkormányzat a felújítási munka befejezését követő 1 évig (12 hónapig) nem idegeníti el
azt a bérlet jogcímén hasznosított azon lakást amelyen 2013. illetve 2014. évben legalább
mindösszesen bruttó 400.000.- Ft. összegben az Önkormányzat építési-beruházási tevékenységet
végzett. Amennyiben több alkalommal, vagy mindkét naptári évben végezett építési-beruházási
tevékenységet az adott lakást illetően, úgy az építési munkálatok értékét össze kell számítani. A
felújítást követő a bérlet 13-36 hónapjáig a lakást a bérlő részére lehet értékesíteni a forgalmi
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érték 80 %-ának megfelelő vételár ellenében, a 37. hónaptól pedig az elidegenítési rendeletben
meghatározott forgalmi értéken.
Amennyiben a bérlő kihelyezését az Önkormányzat kezdeményezi és a cserelakás felújított, úgy a
cserelakásra kötött bérleti jogviszony létesítésétől számított 36 hónapig a lakás legalább a
forgalmi érték 80 %-ával megegyező vételáron történhet. Az elidegenítés a 37. hónaptól pedig a
mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint.

D.) Nem lakáscélú helyiségek elidegenítése
1. A nem lakáscélú helyiségeknél minden esetben a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság ill. a
Képviselő-testület egyedi döntés szükséges az elidegenítéshez. Belső Erzsébetvárosban (Erzsébet
krt., Király u., Károly krt., Rákóczi út által határolt terület) nem lakáscélú helyiség
elidegenítésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben helyiség forgalmi értéke
meghaladja a bérlője által jelenleg fizetett havi nettó bérleti díj és az Önkormányzat által fizetett
havi közös költség különbözetének a 120 szorosát, tehát 10 éven belül nem térülne meg.

Külső Erzsébetvárosban (Erzsébet krt., Király u., Lövölde tér, Városligeti fasor, Dózsa Gy. út,
Thököly út, Verseny u., Rákóczi út által határolt terület) irányadók a Belső Erzsébetvárosra
vonatkozó elidegenítési szabályok, de attól egyéb lényeges szempontok okán, indokolt esetben el
lehet térni (mint pl: az épületben található önkormányzati tulajdoni hányadot, a helyiség
állapotát attól függően, hogy a tulajdonos Önkormányzatnak mennyit kellene rákölteni, a bérlő a
helyiséget felújította és a bérbeadót terhelő munkákat is elvégezte.)

2., Kiesett bérleti díjak pótlása érdekében szükséges az üres helyiségek bérbeadásának volumenét
növelni.

3., A nem lakáscélú helyiségek költségeinek csökkentése érdekében, a használaton kívüli
helyiségekbe vízórát kell felszerelni, illetve a használaton kívüli nem lakáscélú helyiségeket, -
különösen a pincék és az alagsori helyiségek esetén – erre irányuló kérelem esetén elsődlegesen
vagy indokolt esetben a kérelmezőnek vagy a Társasházi tulajdonosok között kiírt zártkörű
pályázaton kell értékesíteni. Amennyiben a Társasház egyik tulajdonosa sem vásárolja meg a
helyiséget, úgy a helyiséget az Önkormányzat nyílt pályázat útján kívánja elidegeníteni.

E.) Rezsicsökkentés az önkormányzati lakások bérlői részére
1. Amennyiben az önkormányzati lakás bérlője aktívkorúak ellátása keretében rendszeres
szociális segélyben, öregségi nyugdíjban, időskorúak járadékában, hozzátartozói nyugellátásban,
rehabilitációs ellátásban, nyugdíj előtti munkanélküli ellátásban, rehabilitációs ellátásban,
nyugdíj előtti munkanélküli ellátásban, rokkantsági járadékban vagy rokkantsági ellátásban
részesül, és a lakásban egyedül lakik, és az általa bérelt lakás alapterülete meghaladja az 50 m2-
t, abban az esetben a bérlőnek lakásbérleti díjfizetési kötelezettsége kizárólag 50 m2-re vonatozik.
Ilyen esetekben a bérleti szerződés folytatása érdekében kötött tartási szerződéshez nem járul
hozzá az Önkormányzat. A lakásba történő családtag bejelentkezésénél jelen kedvezmény
megszűnik.

2. A 2014. évben az Önkormányzat a tulajdonát képező azon lakásokba, ahol a 2006. év előtt jött
létre bérleti a lakásbérleti szerződés, ezekben az esetekben az önkormányzati lakások bérlőinek
kérelmére az általuk bérelt lakásba az Önkormányzat a saját költségén vízórát szereltet fel vagy
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pedig gondoskodik a hitelesítéséről.
Azon bérlők esetében, akiknek a bérleti jogviszonya a 2006. év után jött létre, és a lakásba nem
szereltettek vízórát vagy a meglévő vízóra nem hiteles, azon bérlők esetében az Önkormányzat a
saját költségén kérelem nélkül intézkedik a lakásba történő vízóra felszerelésről/hitelesítéséről.

3. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára helyiségek bérbeadásáról szóló
12/2012.(III.26.) rendelet 34.§. (1) bekezdése b) pontjában meghatározott szociális lakbérre való
jogosultság megállapításának feltételeként meghatározott szorzószám megemelése indokolt
minden esetben az öregségi nyugdíj 50 %-ával.
A 12/2012.(III.26.) sz. rendelet 34.§ (1) bekezdés b) pontját – amely a szociális lakbérre való
jogosultság megállapításának feltételeit tartalmazza - az alábbiak szerint szükséges módosítani:

- egyedülálló bérlő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 4-szeresét,
- amennyiben az együtt költöző személyek száma 4 fő vagy az alatti a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 2,5-szeresét;
- amennyiben az együtt költöző személyek száma 4 főt meghaladja, a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 2-szeresét.

A Képviselő-testület felkéri Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
Polgármesterét, hogy a fentiek tekintetében a Rendelet módosítását készítse elő.

4. Az Önkormányzat azon l00%-os lakóépületekben, amelyekben saját költségén a központi fűtés
kialakításáról intézkedett vagy intézkedik, az épületet társasházzá kívánja alakítani, ezzel is
hozzájárulva ahhoz, hogy a fűtési költségek csökkenjenek, tekintettel arra, hogy a társasházak
esetén lehetőség van arra, hogy üzleti gázár-díjszabás helyett lakossági gázdíj alapulvételével
kerüljön megállapításra a gázdíj.”

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2014. évi lakás- és
helyiséggazdálkodási irányelvei a jegyzőkönyv 24. számú melléklete.

19. számú napirend:
Az ERVA Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának kinevezése, díjazásának meghatározása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Így áttérünk a 19. számú napirendi pontra: ERVA Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának kinevezése,
díjazásának meghatározása Szikszai alpolgármester úr előterjesztésében. Kíván-e Alpolgármester
úr kiegészítést tenni?”

Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm, nem.”
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Vattamány Zsolt polgármester
„Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati
javaslatot, melynek elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. Ripka András képviselő jelezte,
hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület az 1. számú határozatot 12 igen 0 nem 2
tartózkodással elfogadta.

178/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERVA Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának kinevezése, díjazásának meghatározása -
(12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok
gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
11/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése alapján az ERVA Nonprofit Zrt.
könyvvizsgálója megválasztása tárgyában a döntési hatáskört magához vonja.

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 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

179/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERVA Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának kinevezése, díjazásának meghatározása -
(12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a P and P Mérlegdoktor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1034
Budapest, Bécsi út 60., cg.: 01-09-689401, könyvvizsgálatért felelős személy: Papp István
//lakcíme: 1012 Budapest, Mátray utca 8/A., anyja neve: Kis Szabó Margit// társaságot az ERVA
Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójává választja az alábbi főbb feltételek mellett:
A megbízatás időtartama: 2014. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig.
A könyvvizsgálat díja: havi nettó 100.000.- Ft + ÁFA.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. június 1. napját követő 30 nap
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Vattamány Zsolt polgármester
„És végül szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, melynek elfogadásához szintén minősített
többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

180/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERVA Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának kinevezése, díjazásának meghatározása -
(12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza az EVIKVÁR Kft. alapítót, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtti
változásbejegyzési eljáráshoz szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. június 1. napját követő 30 nap

20. számú napirend:
Egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának
kezdeményezése
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 20. számú napirendi pontra, melynek címe: egyes állami tulajdonban lévő
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése. Előterjesztő Szikszai
Zsolt alpolgármester. Kérdezem, hogy kíván-e kiegészítés tenni? Nem. Tárgyalta a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt. Napirend fölötti vitát
megnyitom. Gergely József képviselő úrnak adom meg a szót.”

Gergely József képviselő
„Köszönöm. Itt a kért ingatlanok között szerepel a Nefelejcs utca 53-ban lévő üzlethelyiség, amire
az előterjesztés szerint civil szervezetek elhelyezését szeretnénk, és ezért kérjük az állami
tulajdonból önkormányzatiba. Ez a Közösségi Ház lehetőségei fölött van, helyette van? A
Thököly út 24. helyett van vagy azon kívül is, tehát itten többletet akarunk létrehozni vagy valami
helyett történik ez? Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen hozzászólását. A napirend fölötti vitát lezárom. Megadom a szót válaszadásra
Alpolgármester úrnak.”

Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm Polgármester úr. Egyenlőre most arról van szó, hogy ezt a három ingatlant, ami az
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előterjesztésben is szerepel, ezt próbáljuk meg visszaszerezni. Ugye meg vannak azok a korlátok
az elidegenítéssel kapcsolatba, illetve körülírva, hogy milyen funkcióra kellene ezt felhasználni.
Ez azt gondolom, hogy ezek plusz lehetőségek. Egyenlőre még most csak a tulajdonjognak a
visszaszerzéséről van szó. Későbbiekben születik majd arról döntés, hogy milyen célra alkalmasak
ezek egyáltalán, mennyire kell átalakítani és mire fogja használni az Önkormányzat.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 13 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

181/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának
kezdeményezése -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-
nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében) lévő Budapest VII. kerület, Asbóth utca 20. szám alatti,
34213/9/A/2 helyrajzi számon felvett, színház megnevezésű, 256 m2 területű ingatlan - a
hozzá tartozó tulajdoni hányaddal együtt - ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.) pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás,
különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység
támogatása feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és színházi tevékenység
céljára kívánja bérbe adni.

3. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás
érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának
költségét – megtérítését.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonba adás érdekében felmerült
költségek megtérítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítsa a költségvetésben.

5. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000)
védettség alatt.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest VII. kerület, Asbóth utca
20. szám alatti, 34213/9/A/2 helyrajzi számon felvett, színház megnevezésű, 256 m2 területű
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ingatlan - a hozzá tartozó tulajdoni hányaddal együtt - ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi
nyilatkozatot megtegye.

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest VII. kerület, Asbóth utca
20. szám alatti, 34213/9/A/2 helyrajzi számon felvett, színház megnevezésű, 256 m2 területű
ingatlan - a hozzá tartozó tulajdoni hányaddal együtt - ingyenes önkormányzati tulajdonba
adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához szintén egyszerű többség szükséges,
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.

182/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának
kezdeményezése -
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-
nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében) lévő Budapest VII. kerület, Damjanich 25/A. földszínt
2. szám alatti, 33432/0/A/2 helyrajzi számon felvett, üzlethelyiség megnevezésű, 71 m2

területű ingatlan - a hozzá tartozó tulajdoni hányaddal együtt - ingyenes önkormányzati
tulajdonba adását.

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja alapján meghatározott lakás- és
helyiséggazdálkodás támogatása feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és
bérbeadás útján kívánja hasznosítani.

3. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás
érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának
költségét – megtérítését.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonba adás érdekében felmerült
költségek megtérítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítsa a költségvetésben.

5. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000)
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védettség alatt.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest VII. kerület, Damjanich
25/A. földszínt 2. szám alatti, 33432/0/A/2 helyrajzi számon felvett, üzlethelyiség
megnevezésű, 71 m2 területű ingatlan - a hozzá tartozó tulajdoni hányaddal együtt - ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegye.

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest VII. kerület, Damjanich
25/A. földszínt 2. szám alatti, 33432/0/A/2 helyrajzi számon felvett, üzlethelyiség
megnevezésű, 71 m2 területű ingatlan - a hozzá tartozó tulajdoni hányaddal együtt - ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, elfogadásához itt is egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 12 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

183/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának
kezdeményezése -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-
nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében) lévő Budapest VII. kerület, Nefelejcs utca 53.
földszintjén található, 33392/0/A/3 helyrajzi számon felvett, iroda megnevezésű, 125 m2

alapterületű ingatlan - a hozzá tartozó tulajdoni hányaddal együtt - ingyenes önkormányzati
tulajdonba adását.
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2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja alapján meghatározott lakás- és
helyiséggazdálkodás támogatása feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és
civil szervezetek részére történő bérbeadás útján kívánja hasznosítani.

3. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás
érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának
költségét – megtérítését.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonba adás érdekében felmerült
költségek megtérítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítsa a költségvetésben.

5. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000)
védettség alatt.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest VII. kerület, Nefelejcs
utca 53. földszintjén található, 33392/0/A/3 helyrajzi számon felvett, iroda megnevezésű, 125
m2 alapterületű ingatlan a hozzá tartozó tulajdoni hányaddal együtt ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és
valamennyi nyilatkozatot megtegye.

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Budapest VII. kerület, Nefelejcs
utca 53. földszintjén található, 33392/0/A/3 helyrajzi számon felvett, iroda megnevezésű, 125
m2 alapterületű ingatlan - a hozzá tartozó tulajdoni hányaddal együtt - ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

21. számú napirend:
Egyes, közvetve, vagy közvetlenül 100%-ban Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát
képező gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 21. számú napirendi pontra: egyes, közvetve, vagy közvetlenül 100%-ban
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező gazdasági társaságokkal kötött szerződések
módosítása Szikszai Zsolt alpolgármester úr előterjesztésben. Kérdezem Alpolgármester urat,
hogy kívánja-e szóban kiegészíteni?”

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
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előterjesztéshez maga az előterjesztő Alpolgármester nyújtott be módosító indítványt, amelyet
természetszerűleg befogad, így azt indokolni nem szükséges, szavazni viszont fogunk róla. Tehát
szavazásra teszem fel a befogadott módosító indítványt, elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 12 igen 1 nem 1 tartózkodással elfogadta.

184/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Szikszai Zsolt alpolgármester által a „Egyes, közvetve, vagy közvetlenül 100%-ban
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező gazdasági társaságokkal kötött szerződések
módosítása” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:

Szikszai Zsolt:
„Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetvárosi Média Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 17., cégjegyzék száma:
Cg. 01-09-920721, adószáma: 18157451-2-42, statisztikai számjele: 18157451-5911-599-01)
között 2012. május 18. napján létrejött megbízási szerződés 8.6. pontja és 8.10. pontja az
alábbiak szerint kerüljön módosításra:

„8.6. A megbízási díj fizetésének ütemezése tekintetében a felek megállapodnak, hogy a
Megbízott köteles minden negyedévre, annak első hónapját megelőző hónap 5-ig
előlegszámlát kiállítani. Az előlegszámla összege nem haladhatja meg a tényleges havi
végszámlák összegének 80 %-át. Az előlegszámlát Megbízó a benyújtást követő öt
munkanapon belül kiegyenlíti. A negyedéves előlegszámlát követően a tárgyhavi
végszámlákat havonta (a negyedéves előlegszámla egyharmadával csökkentett összegben)
tárgyhónapot követő hónap 20-ig nyújthatja be (a megállapodásban rögzített
elszámolással egy időben) a Megbízott.”
„8.10.A végszámla összege a havi megbízási díj számlájának a negyedéves előlegszámla
harmadával csökkentett összege.
Az Ügyvezető igazgató az elszámoláshoz írásban köteles nyilatkozni arról, hogy a
feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről –
ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az
ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződött. Nyilatkozat hiányában a
beszámoló nem fogadható el.”

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szerződés-módosítás aláírására és a módosítással
összefüggésben szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség
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szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

185/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Egyes, közvetve, vagy közvetlenül 100%-ban Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát
képező gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosítása -
(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 4. számú módosításáról szóló
74/2014.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat 4. pontját akként módosítja, hogy az
annak mellékleteként elfogadott „Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az egyes
Megbízási szerződésben foglalt ERVA Nonprofit Zrt. által elvégzendő feladatokra
meghatározott kiadási előirányzatok összegei fejezetenként” elnevezésű mellékletet a mai
nappal hatályon kívül helyezi, és ahelyett a jelen határozati javaslathoz mellékelt azonos című
mellékletet fogadja el.

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 4. számú módosításáról szóló
74/2014.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat 2. pontját a következőképpen módosítja:

„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 „Az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésében az egyes Megbízási szerződésben foglalt ERVA Nonprofit Zrt. által
elvégzendő feladatokra meghatározott kiadási előirányzatok összegei fejezetenként”
elnevezésű melléklet, amely tartalmazza 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
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Határidő: azonnal

3. 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 4. számú módosításáról szóló
74/2014.(II.10.) számú Képviselő-testületi határozat 6. pontját akként módosítja, hogy az
annak 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 a mai nappal hatályon kívül
helyezi, és helyette a jelen határozati javaslathoz mellékelt egységes szerkezetbe foglalt
szerződést fogadja el, és felkéri a polgármestert a módosítás aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 8 nap

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, egyszerű többség szükséges az elfogadásához,
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.

186/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Egyes, közvetve, vagy közvetlenül 100%-ban Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát
képező gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosítása -
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 75/2014. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat 1. pontját akként módosítja, hogy
annak új mellékleteként a jelen határozat mellékletét képező összesítő táblázatot jóváhagyja, és a
határozat 1. pontját az alábbi módosított szövegezéssel hagyja jóvá:

„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 187.950.000,- Ft keretösszeg mértékéig a jelen határozat mellékletét képező
táblázatban foglaltak szerint.”

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, egyszerű többség szükséges az elfogadásához,
kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 11 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

187/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Egyes, közvetve, vagy közvetlenül 100%-ban Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát
képező gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosítása -
(11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő egyes szerződésekről szóló 76/2014. (II.10.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„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 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 az önkormányzati tulajdonban álló épületek felújítása tekintetében bruttó
415.600.000,- Ft, az önkormányzati tulajdonban álló lakások felújítása tekintetében bruttó
108.817.825 Ft,- 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;
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- 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 35.950.000,- Ft;
b) Budapest Főváros VII. kerület, Dohány u. 45., keretösszeg: bruttó 66.270.000,- Ft;
c) Budapest Főváros VII. kerület, Kazinczy u. 49., keretösszeg: bruttó 69.490.000,- Ft;
d) Budapest Főváros VII. kerület, Kazinczy u. 51., keretösszeg: bruttó 37.950.000,- Ft;
e) Budapest Főváros VII. kerület, Kisdiófa u. 8., keretösszeg: bruttó 12.460.000,- Ft;
f) Budapest Főváros VII. kerület, Kisdiófa u. 12., keretösszeg: bruttó 39.890.000,- Ft;
g) Budapest Főváros VII. kerület, Nefelejcs u. 12., keretösszeg: bruttó 3.000.000,- Ft;
h) Budapest Főváros VII. kerület, Péterfy S. u. 39., keretösszeg: bruttó 1.760.000,- Ft;
i) Budapest Főváros VII. kerület, Péterfy S. u. 43., keretösszeg: bruttó 10.000.000,- Ft;
j) Budapest Főváros VII. kerület, Rottenbiller u. 33., keretösszeg: bruttó 7.900.000,- Ft;
k) Budapest Főváros VII. kerület, Király u. 27., keretösszeg: bruttó 60.000.000,- Ft;
l) Budapest Főváros VII. kerület, Király u. 29., keretösszeg: bruttó 4.500.000,- Ft;
m) Budapest Főváros VII. kerület, Király u. 49., keretösszeg: bruttó 12.370.000,- Ft;
n) Budapest Főváros VII. kerület, Izabella u. 31., keretösszeg: bruttó 9.990.000,- Ft;
o) Budapest Főváros VII. kerület, Szövetség u. 15., keretösszeg: bruttó 1.990.000,- Ft;
p) Budapest Főváros VII. kerület, Dob u. 38., keretösszeg: bruttó 11.110.000,- Ft;
q) Budapest Főváros VII. kerület, Kisdiófa u. 10., keretösszeg: bruttó 10.130.000,- Ft;
r) Budapest Főváros VII. kerület, Kisdiófa u. 6., keretösszeg: bruttó 9.020.000,- Ft;
s) Budapest Főváros VII. kerület, Klauzál tér 7., keretösszeg: bruttó 7.320.000,- Ft
t) Budapest Főváros VII. kerület, Király u. 15., keretösszeg: bruttó 4.500.000,-.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

3.
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 5.4. megbízza az ERVA NZrt.-t az alábbi lakások felújításával az alább megjelölt –
bonyolítói jutalékot is magában foglaló – bruttó keretösszeg erejéig:

No. Utcanév Hsz. Em. Ajtó Státusz Komfort fokozat Alapt. m2
Bruttó
összeg

1 Akácfa utca 37/39 1 5 Üres Komfortos 65 7 712 427 Ft

2 Bethlen Gábor utca 6 II 6 Üres Komfortos 64 7 470 077 Ft

3 Damjanich utca 7 FS 6 Üres Komfortos 107
11 426 051

Ft

4 Dob utca 4 1 12 Üres Komfortos 50 4 248 276 Ft

5 Dob utca 38 FS 5 Üres Komfortnélküli 28 4 665 371 Ft

6 Dob utca 38 FS 6 Üres Komfortos 46 7 490 131 Ft

7 Dob utca 38 FS 7 Üres Komfortnélküli 22 2 449 206 Ft

8 Dob utca 38 FS 8 Üres Komfortnélküli 29 3 018 558 Ft

9 Dob utca 38 1 23 Üres Komfortos 43 4 000 854 Ft

10 Dob utca 38 2 33 Üres Komfortnélküli 31 4 178 312 Ft

11 Garay utca 7 FS 8 Üres Komfortos 35 3 592 616 Ft

12 Garay utca 50 FS 5 Üres Komfortos 33 4 201 280 Ft

13 Garay tér 13-14 FS 2 Üres Komfortos 33 3 636 305 Ft

14 Kertész utca 29 FS 4 Üres Komfortos 71 8 382 814 Ft

15 Király utca 89 3 6 Üres Komfortos 70 6 459 207 Ft

16 Murányi utca 17 1 10A Üres Komfortos 45 479 193 Ft

17 Murányi utca 41 2 21 Üres Komfortos 104 9 972 011 Ft

18 Nefelejcs utca 23 FS 7 Üres Komfortos 26 2 842 129 Ft

19 Nefelejcs utca 25 FS 9 Üres Komfortos 34 5 204 537 Ft

20 Peterdy utca 39 1 8 Üres Komfortos 58 7 388 468 Ft

Felelős:       Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:    30 nap

4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy a jelen határozat 2. és 3.
pontjaiban felsorolt önkormányzati tulajdonban álló épületeken és lakóingatlanokon végzendő
felújítási munkák tárgyában az ERVA NZrt.-vel kötendő egyes bonyolítói szerződéseket és azok
későbbiekben szükségessé váló, az Önkormányzat költségvetését nem érintő módosításait
elfogadja.
 

Felelős:       Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:    30 nap

5.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a jelen határozatban foglaltak
pénzügyi fedezetének Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésében történő
biztosításáról.
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 30 nap”

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú határozati javaslatot, egyszerű többség szükséges az
elfogadásához, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

188/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Egyes, közvetve, vagy közvetlenül 100%-ban Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát
képező gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosítása -
(12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
megtéríti az ERVA Nonprofit Zrt. részére az ERVA Nonprofit Zrt. által az Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonát képező, Budapest Főváros VII. kerület Dembinszky utca 34. szám
alatti 1. emelet 2. szám alatti lakáson elvégzett felújítási munkálatokkal felmerült költségeit
legfeljebb bruttó 5.483.000,- Ft értékben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztései Bizottságot, hogy a
költségek megfizetése tárgyában kötendő megállapodást és annak esetlegesen szükségessé váló
módosításait jóváhagyja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 15 nap

Vattamány Zsolt polgármester
„És szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 5. számú határozati javaslatot,
melynek elfogadásához itt is elegendő az egyszerű szavazattöbbség, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 12 igen 1 nem 1 tartózkodással elfogadta.

189/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Egyes, közvetve, vagy közvetlenül 100%-ban Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát
képező gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosítása -
(12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetvárosi Média Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 17., cégjegyzék száma:
Cg. 01-09-920721, adószáma: 18157451-2-42, statisztikai számjele: 18157451-5911-599-01)
között 2012. május 18. napján létrejött megbízási szerződés 8.6. pontja és 8.10. pontja az
alábbiak szerint kerüljön módosításra:



81 / 93

„8.6. A megbízási díj fizetésének ütemezése tekintetében a felek megállapodnak, hogy a
Megbízott köteles minden negyedévre, annak első hónapját megelőző hónap 5-ig
előlegszámlát kiállítani. Az előlegszámla összege nem haladhatja meg a tényleges havi
végszámlák összegének 80 %-át. Az előlegszámlát Megbízó a benyújtást követő öt
munkanapon belül kiegyenlíti. A negyedéves előlegszámlát követően a tárgyhavi
végszámlákat havonta (a negyedéves előlegszámla egyharmadával csökkentett összegben)
tárgyhónapot követő hónap 20-ig nyújthatja be (a megállapodásban rögzített
elszámolással egy időben) a Megbízott.”

„8.10.A végszámla összege a havi megbízási díj számlájának a negyedéves előlegszámla
harmadával csökkentett összege.
Az Ügyvezető igazgató az elszámoláshoz írásban köteles nyilatkozni arról, hogy a
feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről –
ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az
ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződött. Nyilatkozat hiányában a
beszámoló nem fogadható el.”

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szerződés-módosítás aláírására és a módosítással
összefüggésben szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

22. számú napirend:
A "Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása" című projekt
részét képező, a VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 19-21. szám előtti közterületen
elhelyezkedő dokkoló állomás kiépítési munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás
ügye
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 22. számú napirendi pont: "Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer
kialakítása" című projekt részét képező, a VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 19-21. szám előtti
közterületen elhelyezkedő dokkoló állomás kiépítési munkáihoz szükséges tulajdonosi
hozzájárulás ügye Szikszai Zsolt alpolgármester úr előterjesztésben. Kérdezem az előterjesztőt,
hogy kíván-e a téma szóbeli kiegészítést?”

Szikszai Zsolt alpolgármester
„Köszönöm, nem.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Az előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, mely bizottság az előterjesztést
tárgyalásra és elfogadásra javasolja. 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,
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szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

190/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A "Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása" című projekt
részét képező, a VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 19-21. szám előtti közterületen
elhelyezkedő dokkoló állomás kiépítési munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás
ügye-
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Projekt
tartalmát megismerte és úgy dönt, hogy a Közép-magyarországi Operatív Program „A közösségi
közlekedés kiemelt projektjei” (KMOP-2009-2-3-1/A) című komponense keretében benyújtásra
került, „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című, KMOP-
2.3.1/A-09-2f-2010-0001 jelű projekt kapcsán annak végrehajtásához, és a támogatási időszak
során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések Projektgazda általi aktiválásához szükséges
tulajdonosi hozzájárulását a

- Rumbach Sebestyén u. 19-21. szám előtt (hrsz: 34206, a BKK Zrt. Ügyfélszolgálata előtti
parkolósávban, 30 m2 területen)

önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan megadja. Nyilatkozik továbbá arról, hogy a
fenti ingatlan az 5 éves kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés fenntartásának és
üzemeltetésének céljára a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság rendelkezésére áll, valamint, hogy nem tesz olyan intézkedést a
Projektgazdával szemben, amely a pályázati cél megvalósítását szolgáló – fenntartási
kötelezettségének végéig tartó – hasznosítási és/vagy a projekt támogatási szerződésében foglalt
egyéb kötelezettség teljesítését veszélyezteti, vagy lehetetlenné teszi.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

23. számú napirend:
Közművelődési megállapodás megkötésének elfogadása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 23. számú napirendi pontra: közművelődési megállapodás megkötésének
elfogadása Juhász Gábor alpolgármester úr előterjesztésében. Az előterjesztést tárgyalta a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A
napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom, hogy az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot,
elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
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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.)

191/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közművelődési megállapodás megkötésének elfogadása -
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Fészek Művészklubbal közművelődési megállapodást köt 2014. május 1. - 2014. december 31.
közötti időtartamra, melyhez Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 12.) számú
önkormányzati rendelet „5701 Közművelődési megállapodásban rögzített feladatellátás” cím
terhére 1.500.000,- Ft forrást biztosít a határozati javaslat elválaszthatatlan részét képező 1. sz.
mellékletben foglalt művelődési lehetőségek és feladatok megvalósítására.

Felkéri a polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

24. számú napirend:
A Brunszvik Teréz Óvoda vezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik 24. számú napirendi pont: Brunszvik Teréz Óvoda vezetői pályázatának a kiírása
Juhász Gábor alpolgármester előterjesztésében. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek az
előterjesztést. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában a napirend vitáját
lezárom. Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem
fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. 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



84 / 93

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.)

192/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Brunszvik Teréz Óvoda vezetői pályázatának kiírása -
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a

Brunszvik Teréz Óvoda (1074 Budapest, Rózsák tere 6 -7.)

magasabb vezetői (óvodavezetői) állásának betöltésére a mellékletnek megfelelően pályázatot ír
ki, és felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási
Intézet honlapján, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint Erzsébetváros honlapján
történő megjelentetéséről gondoskodjon.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

25. számú napirend:
A Bóbita Óvoda Katica csoportjában a maximális csoportlétszám túllépés fenntartói
engedélyezése
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 25. számú napirendi pont: a Bóbita Óvoda Katica csoportjában a maximális
csoportlétszám túllépés fenntartói engedélyezésének a tárgyában Juhász Gábor alpolgármester úr
előterjesztésében. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, mely
tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt. Napirend fölötti vitát megnyitom. Szinte gondoltam,
hogy olyan óriási nagy vitát a téma nem fog kiváltani. Le is zárom, miután egyetlenegy képviselő
sem jelezte hozzászólását. 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
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szerint alakul.)

193/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Bóbita Óvoda Katica csoportjában a maximális csoportlétszám túllépés fenntartói
engedélyezése -
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2013/2014. nevelési évre engedélyezi a Bóbita Óvoda (1072 Budapest, Akácfa u. 32.)
Katica csoport vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám legfeljebb 20%-os
határon belül történő túllépését. Ennek alapján, az engedélyezett maximális csoportlétszámot az
intézmény Katica csoportjában tényleges 25 főben, számított 27 főben állapítja meg.

Felelős: Juhász Gábor alpolgármester
Határidő: azonnal

26. számú napirend:
A szociális és egészségügyi ágazat 2013. évi szakmai beszámolója
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 26. számú napirendi pontra: szociális és egészségügyi ágazat 2013. évi szakmai
beszámolója. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést
véleményezte a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, mely tárgyalásra és elfogadásra
javasolja azt. Napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován László képviselő úré a szó.”

Moldován László képviselő
„Nem igazán vitázni szeretnék, hanem szóval Alpolgármester asszony most itt volt, merthogy nem
igazán értem, minden évben nem értettem, hogy a szociális és egészségügyi ágazat éppen akkori
évi szakmai beszámolóját miért Polgármester úr terjeszti be, mikor van egy szociális
alpolgármester. És hát most itt volt Alpolgármester asszony, de hát most megint nincs itt, tehát
nem tudom, hogy Ő fog-e válaszolni erre, hogy miért nem Ő terjeszti be, nem tudom. Ez négy éve
probléma szerintem, hogy nem látja el megfelelően alpolgármesteri teendőit. És azért vagyok
bajban, merthogy tudom, hogy most már országgyűlésben sem lesz munkája, tehát azért vagyok
bajban, mert nyilván ez neki nem egy öröm. Na, mindegy. Igazán választ várnék erre, hogy miért
nem Ő terjeszti be a szociális és egészségügyi ágazat 2013. évi szakmai beszámolóját?”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen hozzászólását. Napirend fölötti vitát lezárom. Nagyon nehezen bogoztam ki a
kérdést, de mivel szakmai irányban nem tett fel keresztkérdéseket Képviselő úr, én úgy veszem,
hogy elégedett az előterjesztéssel és igazából ez számít, és az, hogy ki terjeszti elő, akár lehetett
volna irodavezetői szinten, vagy bárki más. Az a fontos, hogy a szakmai munka jó, és ebben, ha
egyetértünk, akkor … Köszönöm. Előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. A határozati
javaslatot szavazásra teszem fel, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem,
szavazzanak.”
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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.)

194/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A szociális és egészségügyi ágazat 2013. évi szakmai beszámolója -
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő–testülete
elfogadja a szociális és egészségügyi ágazat 2013. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A szociális és egészségügyi ágazat 2013. évi szakmai beszámolója a jegyzőkönyv 25. számú
melléklete.

27. számú napirend:
A gyermekvédelmi munka 2013. évi átfogó értékelése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 27. számú napirendi pont: a gyermekvédelmi munka 2013. évi átfogó értékelése.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja
az előterjesztést. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot,
elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 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
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szerint alakul.)

195/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A gyermekvédelmi munka 2013. évi átfogó értékelése -
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a kerület személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások
2013. évi munkájáról szóló átfogó értékelést, egyben felkéri a polgármestert gondoskodjon arról,
hogy az átfogó értékelés Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatalához
eljusson.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A kerület személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások 2013. évi
munkájáról szóló átfogó értékelés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete.

28. számú napirend:
Beszámoló a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2013. évi munkájáról
Előterjesztő: Benedek Zsolt bizottsági elnök

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 28. számú napirendi pont: beszámoló a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
2013. évi munkájáról. Előterjesztő Benedek Zsolt bizottsági elnök úr. Kérdezem az előterjesztőt,
hogy kívánja-e előterjesztését szóban is kiegészíteni? Nem. Az előterjesztést bizottságok nem
tárgyalták, 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 szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 12 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

196/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Beszámoló a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2013. évi munkájáról -
(12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-
testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 2013. évben végzett munkájáról szóló
beszámolót.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

29. számú napirend:
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Beszámoló a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság 2013. évi munkájáról
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a következő napirendi pontra, a 29. számúra: beszámoló a Művelődési, Kulturális
és Szociális Bizottság 2013. évi munkájáról Tímár László bizottsági elnök úr előterjesztésében.
Kérdezem Elnök urat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést? Nem. Az előterjesztést
a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság véleményezte, mely tárgyalásra és elfogadásra
javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez
módosító indítvány nem érkezett. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség
szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 12 igen 1 nem 1 tartózkodással elfogadta.

197/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Beszámoló a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság 2013. évi munkájáról -
(12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság 2013. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

30. számú napirend:
Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Wencz Miklós bizottsági elnök

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 30. számú napirendi pont: beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2013. évi
tevékenységéről Wencz Miklós bizottsági elnök úr előterjesztésében. Kérdezem az előterjesztőt,
hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni? Nem. Az előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság
tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Gergely
képviselő úr jelentkezett szólásra, megadom a szót.

Gergely József képviselő
„A bizottsági munkáról szóló beszámoló az bizonyos mértékig tartalmi kérdésekbe is belement,
ezért szeretnék egy tartalmi megjegyzést tenni. Gondolom, képviselő társaim is megkapták a múlt
héten azt az e-mailt, ami a Nefelejcs utca és Garay utca sarkán ismétlődően előfordult botrányos
közterületi italfogyasztásról szól. Itt már arról is szó volt, hogy a fellépni akaró közterület-
felügyelőt ellökték. Szóval jó lenne átgondolni a közterület-felügyeletnek a helyét, szerepét,
hogyha ilyen megtörténhet, hogy egy intézkedésnél atrocitás éri. Nyilván az, aki ezt látta az nem
tudott fejleményről beszámolni, de remélem, hogy lesz valamilyen fejleménye. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. Megállapítom, az előterjesztéshez módosító
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indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához
egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

198/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2013. évi tevékenységéről -
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Városüzemeltetési Bizottság 2013. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

31. számú napirend:
Beszámoló az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2013. évi felhasználásáról,
javaslat a 2014. évi felhasználásra
Előterjesztő: Wencz Miklós bizottsági elnök

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 31. számú napirendi pontra: beszámoló az Önkormányzat Környezetvédelmi
Alapjának 2013. évi felhasználásáról, illetve javaslat a 2014. évi felhasználásra Wencz Miklós
bizottsági elnök úr előterjesztésében. Elnök úr nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az
előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja.
Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom, az előterjesztéshez
módosító indítvány nem érkezett, így 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.

199/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Beszámoló az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2013. évi felhasználásáról,
javaslat a 2014. évi felhasználásra -
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználásáról szóló beszámolót.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 13 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

200/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Beszámoló az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2013. évi felhasználásáról,
javaslat a 2014. évi felhasználásra -
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Környezetvédelmi Alapból legfeljebb 50.000.- Ft három darab
(Rózsák terén 2 db, Bethlen Gábor téren 1 db) koros fára vonatkozó faápolási szakértői vélemény
beszerzése céljára kerüljön felhasználásra.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

32. számú napirend:
Beszámoló a Környezetvédelmi Program 2013. évi teljesítéséről
Előterjesztő: Wencz Miklós bizottsági elnök

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 32. számú napirendi pontra: beszámoló a Környezetvédelmi Program 2013. évi
teljesítéséről Wencz Miklós bizottsági elnök úr előterjesztésében, aki nem kívánja szóban
kiegészíteni az előterjesztést. Az előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, mely
tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában
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 1 tartózkodással elfogadta.

201/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Beszámoló a Környezetvédelmi Program 2013. évi teljesítéséről -
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja a Környezetvédelmi Program 2013. évi teljesítéséről szóló beszámolót.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

33. számú napirend:
Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása



91 / 93

Előterjesztő: Dr. Gotthard Gábor a helyi választási iroda vezetője

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 33. számú napirendi pont: szavazatszámláló bizottságok póttagjainak a
megválasztása. Előterjesztő dr. Gotthard Gábor a helyi választási iroda vezetőjének a
minőségében. Előterjesztőként Jegyző úr nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Az
előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, napirend fölötti vitát megnyitom. A napirend fölötti
vitát lezárom. Miután 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
jelezte, hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a határozatot 13 igen 0 nem 1
tartózkodással elfogadta.

202/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása -
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Budapest VII. kerületben szavazatszámláló póttagnak megválasztja az alábbi személyeket:

Póttagok:
Baranczó Katalin
Baranyi Dóra
Bertók Margit
Bolla Ildikó
Csizmadia Krisztina
Deliné Pup Magdolna
Dénes Ildikó Ilona
Fazekas Andrea
Héra Gábor
Kálóczi László
Kormos Csilla
Lakatos-Tóth Attiláné sz.: Kudett Ildikó
Mérő István Jánosné sz.: Földi Zsuzsánna
Mészáros Péter Ferenc
Mócsainé Szabó Ildikó
Nagy Marianna
Németh Zoltán
Oroszné Meleg Ildikó Gabriella
Pap László Pál
Pati-Nagy Gábor
Pásztói Imre Józsefné sz.: André Mária Ilona
Péntek Barna István
Schőn Viktória
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Simon Márk
Simon Máté
Urbin Henrietta
Varga Istvánné sz.: Balogh Ilona
Várnai Magdolna
Vigyinszki Zoltánné sz.: Csík Tünde Mária
Wenczel Krisztina

34. számú napirend:
Éves ellenőrzési jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 34. számú napirendi pont: Éves ellenőrzési jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési
tevékenységről. Az előterjesztést szeretném szóban kiegészíteni a jegyzőkönyv számára azzal,
hogy ennek a napirendnek az előterjesztője jómagam vagyok, tehát hibásan került kiküldésre.
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta.
A bizottságok tárgyalásra és elfogadásra javasolják az előterjesztést. Napirend fölötti vitát
megnyitom. Napirend fölötti vitát lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett,
így szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 10 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy két képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általuk
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

203/2014. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Éves ellenőrzési jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről -
(10 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az előterjesztés melléklete szerinti 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést
elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester, dr. Gotthard Gábor jegyző
Határidő: azonnal

A 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv 27. számú melléklete.
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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:
35.) Jogosulatlan közterület-használat ügyében I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott

fellebbezések
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

36.) Javaslat „Erzsébetváros jövőjéért” díj adományozására
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

37.) Döntés az EVIKINT Kft-vel kapcsolatos egyes személyi ügyekben
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

38.) Döntés az EVIKLAK Kft. „v.a.” kapcsolatban
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

39.) Szociális ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök

dr. Gotthard Gábor Vattamány Zsolt
jegyző polgármester


