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Tisztelt Bizottság!
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni
szíveskedjék.
A Képviselő-testület a „Holokauszt Emlékév- 2014.” Erzsébetvároshoz kötődő méltó
megemlékezése és kiemelt projektként a Budapest, Csányi u. 5. szám alatti épület átalakításávalfelújításával létrehozandó unikális Erzsébetvárosi Zsidó (Hely)történeti Tár kapcsán többször
döntést hozott. A Képviselő-testület e tárgyban hozott 809/2013. (XII.12.) számú határozatával
felhatalmazta a tisztelt Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot (továbbiakban: Bizottság) az e
tárgyban kötendő – az Önkormányzat, az EVIKVÁR Kft. és az ERVA NZrt. közötti –
háromoldalú megállapodás elfogadására.
A tisztelt Bizottság a 11/2014. (01.21.) számú határozatával szövegszerűen jóváhagyta az
Önkormányzat mint megbízó, valamint az EVIKVÁR Kft. és az ERVA NZrt. mint megbízottak
közötti háromoldalú megállapodást és annak mellékletét képező ún. Forrásszerkezetet, amely
2014. február 19. napján került aláírásra.
A háromoldalú megállapodásban foglalt tevékenységek fedezetéül egyrészt az Önkormányzat
által biztosított forrás másrészt pályázaton elnyert források szolgálnak.
A Képviselő-testület 611/2013. (IX.05.) számú határozata alapján Erzsébetváros Önkormányzata
pályázatot nyújtott be a Fővárosi Önkormányzat által a 2013. évi kerületi önkormányzatok
városrehabilitációs munkáinak támogatására meghirdetett pályázatán, az ún. TÉR-KÖZ
pályázaton.
A pályázaton a „Klauzál tér - Kreatív Belváros Szíve” című programunk – amely pályázat
magában foglalta a Klauzál téri vásárcsarnok felújítását, a Budapest VII. kerület Csányi u. 5. sz.
alatt az Erzsébetvárosi Zsidó (Hely)történeti Tár létrehozását és a Dob u. 37-41. (15-ös tömb)
funkcióváltását is – sikert ért el, és a Fővárosi Önkormányzattól támogatást nyert, a Fővárosi
Közgyűlés 1573/2013.(IX.26) sz. határozatával 78.820.000.-Ft vissza nem térítendő
támogatást ítélt meg az Erzsébetvárosi Zsidó Helytörténeti Tár (ún. skanzen) megvalósítását
támogatva.
A támogatási összeg felhasználása érdekében a Budapest Főváros Önkormányzata támogató és
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata kedvezményezett között - a
Képviselő-testület 742/2013. (X.31.) számú határozatával jóváhagyott – első körben ún.
„Együttműködési megállapodás” jött létre.
A vissza nem térítendő pályázati támogatási összeg felhasználásának konkrét részletszabályait a
jövőben a Fővárosi Önkormányzat és Erzsébetváros Önkormányzata közötti Támogatási
szerződés tartalmazza, amelynek első szövegszerű verzióját a Képviselő-testület

172/2014.(IV.29.) számú határozatával fogadta el.
A Képviselő-testület által szövegszerűen elfogadott támogatási szerződést kedvezményezettként
Erzsébetváros Önkormányzata már aláírta, és benyújtotta a támogató Fővárosi
Önkormányzathoz aláírásra.
Ezt követően a felek között több fordulós egyeztetésre került sor, figyelemmel arra, hogy
Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által szövegszerűen elfogadott támogatási
szerződés módosítása vált szükségessé, az újonnan felmerült információk ismeretében, azonban
leszögezhető, hogy ezen módosítások kifejezetten kedvezőek Erzsébetváros Önkormányzata
számára.
A Fővárosi Önkormányzattal folytatott több alkalmas egyeztetés eredményeképpen kimunkálásra
került a Támogatási szerződés végleges változata („Támogatási szerződés az I. számú
módosítással egységes szerkezetben”), amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
A Támogatási szerződés 1. számú módosításához kapcsolódva tájékoztatjuk a tisztelt Bizottságot,
hogy a megvalósításhoz szükséges fedezetet a Képviselő-testület által 2015. február 18. napján
elfogadott az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletében biztosította.
A Képviselő-testület 172/2014.(IV.29.) számú határozatának 3. pontjában felhatalmazta a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a Támogatási Szerződés jövőben esetlegesen
szükségessé váló módosításainak jóváhagyására.
Figyelemmel arra, hogy Erzsébetváros Önkormányzata a Képviselő-testület 172/2014.(IV.29.)
számú határozatával elfogadott Támogatási szerződést már aláírta, így a jelen előterjesztés a
korábban már Erzsébetváros Önkormányzata részéről szövegszerűen elfogadott „Támogatási
szerződés” módosítását célozza. Mivel azonban nincs tudomásunk arról, hogy a másik fél
részéről sor került-e a Támogatási szerződés aláírására, jogilag nem teljesen egyértelmű az
álláspont a Bizottság azon hatáskörével kapcsolatban, hogy jelen Támogatási szerződésről
döntsön.
A legmegfelelőbb megoldásnak az tűnik, ha a Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a
Magyarország helyi
önkormányzatairól
szóló 2011.
évi
CLXXXIX.
törvény
(továbbiakban:Mötv.) 68. § (3) bekezdésében és a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 47. § (4)- (5) bekezdéseiben
biztosított jogkörében a Támogatási Szerződést írja alá, és erről a Képviselő-testület következő
ülésén számoljon be.
Mötv.
68. § (3) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-ban
meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan
– a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott – a képviselő-testület hatáskörébe

tartozó önkormányzati ügyekben.
SZMSZ
47. § (4) A polgármester a képviselő-testület két ülése közötti időszakban, az Mötv. 42. §-ában
foglalt ügyek kivételével, dönthet - a képviselő-testület hatáskörébe tartozó – halaszthatatlan
ügyekben, mely ügyekben a döntések késedelmessége vagy elmulasztása hátrányos
következményekkel járna az Önkormányzat számára.
(5) A polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol a két ülés között, a (4)
bekezdésben foglaltak szerint meghozott döntésekről. Amennyiben a két ülés között nem hozott a
(4) bekezdésben foglaltak szerint döntést, akkor napirend utáni felszólalásban erről a
polgármester szóban nyilatkozik.

Határozati javaslat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága felkéri a Polgármestert 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, jelen határozat mellékletét képező,
1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Támogatási Szerződés aláírására.
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