Iktatószám: KI/34541-51/2015/XV.
JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. szeptember 7-én 14 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Az ülés helye:

Jelen vannak:

Budapest VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Budapest VII. kerület Erzsébet körút 6. I. emelet Ülésterem
Vattamány Zsolt polgármester, Dr. Bajkai István, Hutiray Gyula, Dr. Vető
Marietta alpolgármesterek,
Benedek Zsolt, Devosa Gábor, Kismarty Anna, Dr. Kispál Tibor, Moldován
László, Molnár István, Nagy Andrea, Németh Gábor, Sólyom Bence,
Stummer János, Szücs Balázs, Timár László, Ujvári-Kövér Mónika, Veres
Zoltán képviselők
Dr. Gotthard Gábor jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Barta Erzsébet, Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsanna, dr. Gróza Zsolt, dr.
Hajdu Kitti, dr. Máté Katalin, dr. Mészáros Zoltán, Simonné Müller Katalin
irodavezetők
Meghívottak:

dr. Csomor Sándor az ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

Az ülést vezette:

Vattamány Zsolt polgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Nagyné Szánti Gabriella, Jékli Mariann
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszöntöm a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, vendégeinket, hivatal munkatársait.
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 7-ei rendkívüli ülését
megnyitom. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes. A tisztelt
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták a javaslatomat a mai ülés napirendjére. A 14.
számú napirendet az előterjesztő visszavonta. Szavazásra teszem fel a napirendi javaslatot.
Elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a napirendi
pontokat 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

373/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Napirendi pontok elfogadása (17 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
…./2015. (…..) rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.23.) rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
2.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (….) önkormányzati rendelete a szociális ellátások és szociális szolgáltatások
igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

3.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (....) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata fenntartásában vagy működtetésében lévő köznevelési intézményekben
alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 26/2013.
(V.31.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

4.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (….) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek
kialakításáról szóló 19/2013. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

5.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013.
(IV.30.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

6.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015 (......) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő piacokról szóló 9/2015. (III.31.) önkormányzati
rendelete
módosításáról
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester

7.

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti- és Működési Szabályzatának
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

8.

Az
Erzsébet
Terv
Fejlesztési
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Programmal

kapcsolatos

döntések
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9.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi
Közbeszerzési
Tervének
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
10.

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros területére vonatkozó településfejlesztési
koncepció,
és
az
integrált
településfejlesztési
stratégia
jóváhagyása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

11.

Döntés feladatellátási szerződés megkötéséről Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT Kft. között zöldfelületek fenntartásával
kapcsolatos
feladatok
ellátására
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

12.

Döntés az Erzsébetváros Kártya program
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

13.

Üres helyiségek nyilvános pályázat útján történő elidegenítése és hasznosítása
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester

14.

Beregrákosi
Református
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester

15.

Az 1956 – os Forradalom és Szabadságharc Erzsébet krt. 6. szám alatti helyszínének és
kerületi hőseinek emlékét megörökítő tábla elkészítésének és elhelyezésének támogatása
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

16.

A magyar rádiózás megindulásának emlékét megörökítő tábla elhelyezésének
támogatása
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

17.

A
Helyi
Esélyegyenlőségi
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

18.

A 100 Tagú Cigányzenekar Országos Kulturális és Közművelődési Egyesület és az
Önkormányzat
között
fennálló
közszolgáltatási
szerződés
módosítása
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

19.

Bóbita Óvoda „Zöld Óvoda”és „Örökös Zöld Óvoda” pályázaton való részvételének
támogatása
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

20.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VII. kerületi tagintézménye vezetői pályázatának
működtetői
véleményezése
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

21.

Családok
és
gyermekek
átmeneti
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

22.

Javaslat az önkormányzat
Előterjesztő: Molnár István

társasházi

bevezetéséről,

koncepciójáról

Egyházközség

támogatása

Program

otthona

pályázati

felülvizsgálata

szolgáltatás

rendszerének

biztosítása

felülvizsgálatára
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Zárt ülés keretében:
23.

Követelés
elengedésére
vonatkozó
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester

24.

A 34541/0/A/22 helyrajzi számú, természetben VII. ker. Rákóczi út 30. magasföldszint
1.
szám
alatti
ingatlanra
vonatkozó
elővásárlási
jog
gyakorlása
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester

25.

Közterület-használattal kapcsolatos ügyekben I. fokon hozott döntések ellen benyújtott
fellebbezések
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

26.

Szociális ügyekben első fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

döntés

végrehajtási

ügyben

1. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.23.) rendeletének
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Első napirendi pont Önkormányzatunk rendelete, ez évi költségvetési rendeletünk módosításáról.
Előterjesztő jómagam vagyok, az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést
mindhárom bizottság tárgyalta, melyek tárgyalásra és elfogadásra javasolják. A napirend feletti
vitát megnyitom. Jelzem, hogy kaptam megkereséseket, mind a felnőtt háziorvosoktól, mind a
gyermekorvosoktól, akik a rendelő-felújítás és az új rendelőkben való elhelyezések ügyében
szeretnének szólni. Az a javaslatom, hogy ne hagyjuk, hogy a 7., 8. vagy a 9. napirendi pontot
megvárják, hanem ebben a napirendi vitában – miután a napirendet lezártam, hiszen hozzászóló
nincs – a napirendi vita lezárását követően adjunk szót mind a háziorvosok, mind a
gyermekorvosok képviselőinek kettő-kettő percben. Ez egy ügyrendi javaslat volt, kérem,
szavazzunk róla.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a ügyrendi
indítványt 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
374/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ügyrendi indítvány elfogadásáról (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Vattamány Zsolt polgármester úr ügyrendi indítványát, mely szerint a felnőtt és gyermek
háziorvosok képviselőinek 2-2 percben megadja a szót.
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Vattamány Zsolt polgármester
„A napirend vitáját, mivel hozzászóló nincs, lezárom, és akkor megadom a szót kettő percben a
háziorvosok képviselőjének.”
Dr. Mizser Orsolya felnőtt háziorvos
„Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselő-testület! Köszönöm szépen, hogy lehetőséget
kaptunk, mi felnőtt háziorvosok, hogy ebben az igen régóta tartó vitában, kicsit mi is a saját
ügyünk mellett állást foglalhassunk. A következőről van itt szó. Megszüntették Önök,
megszüntetni készülnek a Péterfy Sándor Utcai Kórházban a felnőtt és gyermek háziorvosi
rendelőket, és tudomásunk szerint két helyiséget jelöltek ki a gyermek orvosi rendelőnek és a
felnőtt háziorvosi rendelőnek. Nem tudom, hogy a tisztelt Képviselő-testület tudja-e, hogy milyen
következményekkel járhat, az a döntés, ami alapján készülnek kialakítani a rendelőket. Öten
dolgozunk háziorvosok a Péterfyben és a mi körzetünk a Péterfy Kórház hátsó oldaltól a Bethlen
Gábor utcától bezárul. Tehát egészen a körúttól a Bethlen Gábor utca páros oldaláig tart. A
gyermekorvosok négyen vannak. Az ő körzetük a Rottenbiller utca egyetlen egy gyermekorvosa
Somogyi doktornő, mind a három másik gyermekorvos körzete egészen a Dózsa György útig
terjed. Tehát itt tulajdonképpen azzal állunk szemben, hogy minket, akik naponta körülbelül
átlagban 50-60 felnőtt embert, idős embert látunk el, kitesznek bennünket a körzetünkből és olyan
helyre, ahová alig tudnak eljutni ezek az idős betegek. A gyermekorvosok – nem tudom,
Polgármester úr azt mondta, hogy őt megkeresték a gyermekorvosok is – de a Péterfy Kórház
felnőtt kórház, és felnőtt szakrendeléseket tart. A gyermekorvosoknak a szakrendelői háttere a VII.
kerületnek a XIV. kerületben van. Nem tudom, hogy erről tájékoztatást kaptak-e már eddig.
Csecsemő szemészet és fül-orr-gégészet működik csak a Péterfyben. Se gyermekkórház, sem pedig
gyermek szakrendelő nincsen a Péterfyben. A Rottenbiller utca 12. szám alatti helyiséget
megmutatták nekünk, a másikat nem felnőtt háziorvosoknak. És úgy néz ki, hogy a fejünk felett
született egy ilyen szakmaiatlan döntés, amivel egyszerűen nem tudunk mit kezdeni. Szeretnénk,
ha Polgármester úrral együtt felülbírálnák ezt a döntésüket, és figyelembe vennék azt, hogy 8-10
ezer emberről van szó, akik nem tudnak eljutni a háziorvosi rendelőbe. Súlyosan sérül az
alapellátáshoz való joguk, ezeknek az embereknek. Én azt hiszem a kormányprogram is az, hogy
az alapellátás és a háziorvosi rendelés közel legyen a lakosokhoz, és minél könnyebben el
tudjanak jutni és hozzáférjenek az alapellátáshoz a betegek, anélkül, hogy minél kevesebb fekvő
osztályt kelljen igénybe venni. Ezek a betegek nem fognak megfelelően az alapellátáshoz
hozzájutni. Én azt gondolom, hogy a gyermekekkel mobilisabbak a fiatal szülők. És, ha a
körzethatárokat figyelembe vesszük tulajdonképpen nem tudom, hogy van-e Budapesten még egy
ilyen, hogy a háziorvosokat a saját körzetükből kirakják, mert itt most erről van szó. A
gyermekorvosok az István utcában nem kerültek volna ki, nem kerülnének ki a saját körzetükből.
Az ingatlant a Rottenbiller utca 12-t megmutatták, Alpolgármester úr és egy műszakis kollega is
ott volt, akik azt mondták, hogy akkora az a rendelő, hogy még ketten is elférnénk, tehát gyermek
és felnőtt háziorvosi rendelőt együtt kialakíthatnánk. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez valós
hivatkozási alap lehet arra, hogy mi nem férhetünk oda a körzetünkbe, és nem láthatunk el
közvetlen közelben az ottani lakosokat. 8-10 ezer embert és választópolgárt érintő kérdésről van
szó. Azt kérem, hogy a döntésüket. Polgármester úr köszönöm szépen.
Vattamány Zsolt polgármester
Köszönöm szépen Doktornőnek a hozzászólását és akkor megkérem a gyermekorvosok
képviselőjét, hogy fáradjon a mikrofonhoz.
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Dr. Lengyel Boglárka gyermek háziorvos
Üdvözlök mindenkit. … a helyzet, az állapot áldatlan a Péterfy rendelőben. Egyik rendelőt sem
láttuk belülről, tehát nekünk egyiket sem mutatták meg. A Rottenbiller utcait ismerjük szemben a
felnőtt háziorvosokkal, nekik nem volt alkalmuk megnézni azokat a helyiségeket. A rendelő
közelsége a gyermekpopuláció számára nagyon-nagyon fontos. Szeretnék a kolleganőnek a
megjegyzésére reflektálni, hogy a fül-orr-gégészet és gyermekszemészeti ellátás valóban a
Péterfyben van, de a radiológiai, tehát a mellkasröntgen elkészítéséhez nem kell gyermek
szakorvosi háttérellátás, márpedig a leggyakrabban a gyerekek vizsgálatai a fül-orr-gégészeten
történnek az akkut betegségek esetén, illetve mellkasröntgen készítésénél, illetve arcüreg röntgen
készítésénél kérünk segítséget. Így tehát elengedhetetlen, hogy közel legyen ez a fajta ellátás a
gyerekek számára a háziorvosi rendelőig. Ezen kívül a vérvételi vizsgálatok sem a XIV. kerületben
történnek, hanem szintén a Péterfy Sándor Utcai Kórházban. Az anyukák mennyiben mobilisak,
hogyha követem a kolleganőm mondatait. Gondoljanak bele, hogy a családjukban, vagy a párjuk
is volt már várandós, hogy nemcsak egy gyerek van egy-egy családban a legtöbb esetben, vannak
anyukák, akik bizonyítják, akik szülők már, hogy egy gyerekkel könnyű eljutni valahova, de a
pocakban egy másikkal, a hátára kötve eggyel, meg a babakocsiban tolva a harmadikat elég
nehéz. Örvendetes, hogy a kerületben egyre több gyermek születik, tehát nem egy gyerekes szülők
vannak, akik sétafikálnak a városban, hanem gyereküket viszik. Én számomra, – mivel 10 éve
látom a gyerekellátás nehézségeit az a legfontosabb – hogy a gyerekek minél rövidebb idő alatt a
betegségben diagnózishoz jussanak, és a kezelést megkapják. Hogyha ezek a szülők a
kisgyermekeikkel több kilométert kénytelenek megtenni, addig, amíg a vizsgálat megtörténik és az
orvoshoz visszajutva értékelhető eredmény birtokában megtörténik a kezelés beállítása nagyon
sok időt veszítenek. Próbáljuk ezt végigkövetni. A szülők eljönnek a háziorvosi rendelőbe, tegyük
fel, hogy az István utcában van. Úgy ítélem meg, hogy mellkasröntgenre, fül-orr-gégészetre és
vérvételre van szükségük. Eljönnek a Péterfy Sándor Utcai Rendelőbe, ahol a fül-orr-gégészeten
sorban állnak és nem feltétlen türelmesek a gyerekek. Itt most nagyon türelmesek, sírdogálnak.
Utána visszaöltöztetik őket a szülők a vizsgálat után, újra eljönnek a másik rendelőbe. Egy két
órás vagy három órás rendelési időben gyakran kivitelezhetetlen, hiszen rengeteget kell sorban
állni. Én azt gondolom, hogyha nem maradnak továbbra is közel a gyerekek az alapellátás után a
kiegészítő vizsgálatok elvégzéséhez a megfelelő helyen, akkor igencsak csorbítja az ő ellátásukat.
Én azt szeretném kérni hogy mérlegeljük ezt, hogy mind a gyerekek, mind a szülők érdekében,
saját tapasztalatuk alapján, érzékelésükkel döntsenek. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönjük szépen Doktornőnek a hozzászólását. Miután a vitát lezártam, így Hutiray
alpolgármesternek nem a vitában adnám meg a szót, hanem az előterjesztői válasz első felében
kérem, hogy mondja el a véleményét.”
Hutiray Gyula alpolgármester
„Köszönöm szépen. Először is szeretném rögzíteni részben a jegyzőkönyv, részben Erzsébetváros
közönsége számára, hogy a háziorvosi gyerek és a felnőtt háziorvosi rendelő használati, bérleti
jogát nem az Önkormányzat, hanem a Péterfy Sándor Utcai Kórház mondta fel. Megpróbálták ezt
már tavaly megtenni, kérésünkre ezt elhalasztották, de ők rendelkeznek ezekkel a helyiségekkel,
tehát ilyen értelemben kötelező volt az, hogy valamit, ha más nem közvetítői szerepet játszunk
ebben. Közvetítő szerepet kell játszanunk azért, mert a háziorvosok rendelőinek biztosítása, illetve
fenntartása nem kötelező önkormányzati feladat a vállalkozói orvosok tekintetében, a vállalkozó
háziorvosok tekintetében. Ennek ellenére Erzsébetváros ezt mindenkor biztosítani kívánja a
jövőben is, most is. Továbbra sincs szándékunk semmiféle bérleti díjat kérni ezekért a
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helyiségekért, noha számos budapesti kerületben bizony a háziorvosok, a vállalkozó háziorvosok
bérleti díjat fizetnek az általuk hasznosított rendelőkért, helyiségekért. Azt gondolom, hogy ezt
mindenképpen tudni kell, azoknak, akik a kérdésben véleményt kívánnak formálni, hogy ennek
tudatában formálják, alakítsák ki véleményüket. A következő dolog az, hogy ismerek nagyon
tehetős fővárosi kerületeket, ahol a háziorvosok felváltva használják a rendelőjüket, délelőtt az
egyik, délután a másik. Nagyon békésen megvannak így, jól felszerelt rendelők, azt gondolom,
hogy ezt is illik tudni. Azt is illik tudni, vagy legalábbis tapasztaltam, hogy amikor ez a lehetőség,
mint kérdés felmerült, akkor azok a háziorvosok, akik jelen voltak, ez ellen határozottan
tiltakoztak, végül is nem is került bele a döntési alternatívák sokaságába. Ennyit szerettem volna
hozzáfűzni, hogy ezekkel a tényekkel legyen mindenki tisztában. Még egy apróság, hogy ez az
István utcai rendelő, amiről is most itt a vita folyik abban az értelemben, hogy az messze van a
másiktól, a Péterfy Sándor Utcai Kórháztól, az az István utcának nem a Dózsa György úti sarkán
van, hanem jóval beljebb. Az az állítás pedig, hogy a körzeti orvosok, a háziorvosok most abba a
helyzetbe kerülhetnek, hogy nem a körzetükben lesz a háziorvosi rendelő az egy sajátságos
megfogalmazás. Eddig is összesen egy háziorvosnak volt a körzetében a rendelő, a másik négynek
nem volt a körzetében a rendelő. Ha jól értem egyiküknek sem lesz a körzetében a rendelő, nem
látom ezt logikusan, hogy változás lenne. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Alpolgármester úr. Folytatnám előterjesztői válaszomat. Erzsébetváros
Önkormányzata 2011-ben egy nagyon széleskörű egészségügyi intézményi rehabilitációba kezdett,
aminek során az összes orvosi rendelőt, mindezekig az orvosi rendelőt, a Péterfysekig fel sikerült
újítani. Ez egy óriási lépés, hiszen a korábbi években hosszú éveken keresztül még csak egy
tisztasági festés sem nagyon volt. Ugyanakkor próbáltunk olyan megfelelő környezetet biztosítani
az orvosoknak, amely azt a tiszteletet sugározza az önkormányzat részéről, amelyet ők
megérdemelnek. Én nekem most nagyon nehéz bármit mondani, hiszen letenni a garast mondjuk
olyan alapon, hogy háziorvos, felnőtt háziorvosok, vagy gyermekorvosok ilyen alapon nem is
lehet. Az elején, a felszólalók közül is elmondták, de fontos azt kiemelni, hogy legelőször abban
gondolkodtunk, mivel, hogy teljesen új háziorvosi rendelőt kell létrehozni, hogy a felnőtt
háziorvosi rendelők, és a gyermekorvosi rendelők azok egy helyen lesznek, összesen öt rendelőben
és felváltva használják őket a gyermekorvosok és a felnőtt háziorvosok. Megértettük minden
orvosnak azt a kívánságát, azonban, hogy jobb ezt szétválasztani. Ebben az esetben azonban két
rendelőt kellett találni. Kevés külső Erzsébetvárosban a megfelelő alkalmas hely. Az egyik, ha jól
mértük a kollegákkal 700 méterre, a másik nagyjából 300 méterre található Péterfy utcai
kórháztól. Dönteni kellett. Én nem az alapján döntöttem, a kollegáim nem az alapján hoztak
olyan döntési helyzetbe, hogy úgy kelljen döntenem, hogy mérlegelni kelljen, hogy gyermek
háziorvos, vagy felnőtt háziorvos. Itt a műszaki paraméterek határolták azt be, hogy hol fér el öt
rendelő, és hol fér el négy. Tudom, hogy ezt néhányan megkérdőjelezték, hogy ez valóban így vane. Én azt gondolom, hogy ez a magyarázat. Miután ma nem döntünk ebben az ügyben, hiszen
ebben az ügyben döntés született és december 31-éig valóban át kell adni ezeket a rendelőket – és
azt ígérhetem, hogy európai szintű, legmagasabb szintű kényelmi felszereltségekkel is rendelkező
rendelők lesznek. Meg kell nézni a többi rendelőt. Nincs már idő arra, hogy döntéseket másítsunk
meg, hiszen gyakorlatilag idén január elsején lejártak a határidők. A Péterfynél tudtunk
hosszabbítani egy évet, köszönet Főigazgató úrnak, de nem tudunk tovább, mert hiszen a
Péterfynek szüksége van a helyiségekre, ezért az önkormányzat nem tudja ezt a döntést
megmásítani. Nem akarok Önöknek itt bármilyen, olyan dolgot mondani, melyről később
kiderülhetne, hogy tudtam, amikor kijelentettem, hogy az nem igaz. Az nem lenne igaz, ha azt
mondanám Önöknek, hogy van még lehetőség ezt a döntést megmásítani, mert erre nincsen
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lehetőség, egész egyszerűen azért, mert december 31-ig nem adjuk át ezeket a rendelőket a felnőtt
háziorvosoknak és a gyermekorvosoknak, akkor az önkormányzat és én is nagyon súlyos
mulasztást és az alapellátást veszélyeztetjük, ha ezt nem tesszük meg. Én nagyon szépen
köszönöm, hogy eljöttek, ugyan ma ebben a kérdésben nem döntünk, ez a kérdés ma nem is volt
napirenden, de fontosnak tartottam én is és a Képviselő-testület egésze is, hogyha ez a kérdés
ennyire fontos és ilyen szinten megmozdul érte egy szakma, akkor erről beszéljük, hosszasan,
lassan 20 perce beszélünk erről a kérdésről. Köszönöm, hogy eljöttek. A döntést ma nem is tűztük
napirendre, hiszen nem is tűzhettük napirendre, hiszen ez a kérdés, ebben a tekintetben eldőlt, és
ezzel szeretném zárni a napirendet. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.
Folytatjuk munkánkat a kettes számú napirend megtárgyalásával. De mielőtt a kettes számú
napirend megtárgyalásával folytatnánk az ülésünket, először szavaznunk kell a módosító
indítványokról és magáról a rendelet egészéről. Az előterjesztéshez módosító indítványt
nyújtottak be, Benedek Zsolt a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke, dr. Kispál Tibor és
Devosa Gábor képviselő urak, illetve előterjesztőként jómagam. Mind a három módosító
indítványt befogadom, így azokat indokolni nem szükséges, szavazni viszont fogunk róla.
Szavazásra teszem fel a befogadott módosító indítványokat, melynek elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
375/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítványok elfogadásáról (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Vattamány Zsolt polgármester úr, Benedek Zsolt bizottsági elnök úr és az MSZP frakció által
„Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015.
(…..) rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi
költségvetésről szóló 2/2015. (II.23.) rendeletének módosításáról” című előterjesztéshez
benyújtott módosító indítványát:
Vattamány Zsolt:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztés összeállítását követően módosító indítvány benyújtása vált szükségessé
előirányzat-átcsoportosítások érdekében.
I.
1. A „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címen az István utca 35. szám alatti orvosi
rendelő kialakítása, K6. Beruházások előirányzatot 1.250 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni,
ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen az Energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó beruházások
az Akácfa utca 32. szám alatti Bóbita óvodában, K6. Beruházások előirányzatot azonos
összeggel megemelni.
2. A „8103 Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása” címen a Költségvetési
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szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja, B115. Működési célú költségvetési
támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatot 1.648 ezer Ft-tal javasolom megemelni,
ezzel egyidejűleg a „6201 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása” címen és az
intézményi címeken a működési támogatást azonos összeggel, valamint az alábbi
előirányzatokat megemelni:
a) 1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
1.014 ezer Ft-tal,
K1. Személyi juttatásokat
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 274 ezer Ft-tal,
b) 2101-21 Kópévár Óvoda
17 ezer Ft-tal,
K1. Személyi juttatásokat
5 ezer Ft-tal,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót
c) 2101-22 Nefelejcs Óvoda
45 ezer Ft-tal,
K1. Személyi juttatásokat
12 ezer Ft-tal,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót
d) 2101-24 Bóbita Óvoda
31 ezer Ft-tal,
K1. Személyi juttatásokat
8 ezer Ft-tal,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót
e) 2101-25 Magonc Óvoda
12 ezer Ft-tal,
K1. Személyi juttatásokat
3 ezer Ft-tal,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót
f) 2101-26 Dob Óvoda
2 ezer Ft-tal,
K1. Személyi juttatásokat
g) 2101-27 Csicsergő Óvoda
127 ezer Ft-tal,
K1. Személyi juttatásokat
34 ezer Ft-tal,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót
h) 3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága
50 ezer Ft-tal,
K1. Személyi juttatásokat
14 ezer Ft-tal.
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót
3. A „8103 Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása” címen a Szociális
ágazati pótlék kiegészítő támogatása, B115. Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások előirányzatot 19.205 ezer Ft-tal javasolom megemelni, ezzel
egyidejűleg a „6201 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása” címen az 1101 Bischitz
Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ, K915 Központi, irányító szervi támogatás
előirányzatot azonos összeggel megemelni.
Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ” címen B816 Központi,
irányító szervi támogatás előirányzatot 19.205 ezer Ft-tal javasolom megemelni ezzel
egyidejűleg ugyanezen a címen Szociális ágazati pótlék, K1. Személyi juttatások előirányzatot
15.122 ezer Ft-tal, a Szociális ágazati pótlék K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatot 4.083 ezer Ft-tal megemelni.
4. A „8103 Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása” címen az Egyes
jövedelempótló támogatások kiegészítése, B113 Települési önkormányzatok szociális,
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzatot 915 ezer Ft-tal
javasolom megemelni, ezzel egyidejűleg az „5601 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások”
címen az adósságcsökkentési támogatás, K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások előirányzatot
214 ezer Ft-tal, valamint a „6201 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása” címen az
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5101 Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal, K915 Központi, irányító szervi támogatás
folyósítása, működési célra előirányzatot 701 ezer Ft-tal megemelni.
Az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címen a B816
Központi, irányító szervi támogatás (működési célra) előirányzatot 701 ezer Ft-tal javasolom
megemelni ezzel egyidejűleg az „5123 Polgármesteri Hivatalnál rendszeres szociális pénzbeli
ellátások” címen a Lakásfenntartási támogatás, K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások
előirányzatot azonos összeggel megemelni.
5. A „6111 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása” címen a Fővárosi Pedagógiai
Szakszolgálat VII. kerületi tagintézmény működéshez szükséges eszközök, K506. Egyéb
működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatot 416 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen Klebelsberg Intézményfenntartó Központ –
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VII. kerületi tagintézmény kisértékű tárgyi eszközök, K84.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatot azonos összeggel
megemelni.
6. Az „5106 Informatikai kiadások” címen a K3. Dologi kiadások előirányzatot 1.080 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri
Hivatal előirányzata” címen a Közterület foglalás pénzügyi, analitikus informatikai rendszer
korszerűsítése, K6. Beruházások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
7. A „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre” címen a Háziorvosok általános támogatása 2015. év
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 1.336 ezer
Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6110 Egyéb felhalmozási célú
támogatások államháztartáson kívülre” címen a Háziorvosok általános támogatása 2015. év,
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot azonos
összeggel megemelni.
8. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Rendkívüli önkormányzati kiadások
biztosítása, K513. Tartalékok (működési) előirányzatot 250 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni,
ezzel egyidejűleg az „5503 Önkormányzat működése” címen a Farkas Jenő temetési költsége,
K3. Dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
9. A „6110 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” címen a Síp utca
12. szám alatti társasház kapufigyelő rendszer kiépítése, K89. Egyéb felhalmozási célú
támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 250 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni,
ezzel egyidejűleg a „6110 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre”
címen a Budapesti Zsidó Hitközség Síp utca 12. kapufigyelő rendszer kiépítése, K89. Egyéb
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot azonos összeggel
megemelni.
10. Az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen a Lakossági tájékoztató
füzetek és kisfilmek készítése, K3. Dologi kiadások előirányzatot 1.000 ezer Ft-tal, a
Közlekedésbiztonsági kiadvány, K3. Dologi kiadások előirányzatot 1.500 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a 7Próba versenysorozat
lebonyolítása, K3. Dologi kiadások előirányzatot 2.500 ezer Ft-tal megemelni.
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11. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az Intézményi karbantartás és
készletbeszerzés, K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
előirányzatot 1.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6108
ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. támogatása” címen az Acélszerkezetes székek beszerzésének
támogatása, K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
előirányzatot azonos összeggel megemelni.
12. A „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címen a Rottenbiller utca 12. szám alatti orvosi
rendelő kialakítása, K6. Beruházások előirányzatot 6.500 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni,
ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett
Murányi utca 38. szám alatti nappali melegedő fűtés-és kéménykorszerűsítése, K7. Felújítások
előirányzatot azonos összeggel megemelni.
13. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Rendkívüli önkormányzati kiadások
biztosítása, K513. Tartalékok előirányzatot 582 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6108 ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. támogatása” címen a K1. Személyi
juttatások előirányzatot 458 ezer Ft-tal, a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adót 124 ezer Ft-tal megemelni.
14. A „6404 Önkormányzati beruházások” címen a Kisdiófa utca 4. szám alatti közösségi kert
kialakítása, K6. Beruházások előirányzatot 3.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6110 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” címen
a KÉK Alapítvány támogatása, K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson
kívülre előirányzatot azonos összeggel megemelni.
15. Az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen az Egészség és Sport Hét,
K3. Dologi kiadások előirányzatot 573 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg
ugyanezen a címen a Kerületi futónap, K3. Dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel
megemelni.
16. A rendelet-módosítás 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„E rendelet 2015. szeptember 10-én lép hatályba.”
II.
Breuer Press Production Kft.-től Breuer Péter azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz,
hogy az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. volt stúdiójában televíziós csatornát működtetne
Heti Tv néven.
A Heti Tv egy teljesen új szemléletű televíziós csatorna, mely naponta 16 órás adással jelentkezik
friss híradásokkal, melyeknek középpontjában nem csak Magyarország, a nagyvilág szerepel,
hanem Budapest is komoly szerepet kap, elsősorban azért, mert egy világváros ezt teljes
mértékben megérdemli.
Erzsébetváros külön szerepet kap a Heti Tv műsorkínálatában, heti rendszerességgel sugározza a
kerületi híradót, mellette a világörökség részét képező kerület szépségeit, a zsidónegyed
különösségeit is folyamatosan megmutatja. A friss híranyagok, híradók mellett közéleti és
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magazinműsorok, stúdióbeszélgetések is színesítik a Heti Tv palettáját. Külön hangsúlyt kap a
Heti Tv műsorkínálatában a művészetek, a kultúra bemutatása, ahogy nem maradhat el a
gasztronómia sem.
Álláspontunk szerint a Heti Tv műsorkínálata hiánypótló mind a kerületben, mind a hazai
sajtóorgánumokat figyelembe véve. Ezen okból kifolyólag támogatandónak tartjuk a
kezdeményezést, melyhez akképpen kívánunk hozzájárulni, hogy stúdiót biztosítunk a televízió
számára a jelenleg üresen álló Wesselényi utca 17. szám alatti helyiségben.
Határozati javaslat
3.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felkéri a Művelődési Kulturális és Szociális Bizottságot, a Heti Tv Wesselényi utca 17.
szám alatti stúdióban történő működésével, valamint a stúdió megfelelő műszaki állapotának
kialakításával, a Heti Tv működési feltételeivel kapcsolatosan tárgyalásokat folytasson a Breuer
Press Production Kft.-vel és a tárgyalások befejeztével a megállapodás-tervezeteket a Képviselőtestület elé döntéshozatalra nyújtsa be.
Felelős:
Timár László bizottsági elnök
Határidő: folyamatos
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!
Benedek Zsolt:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testületi ülés 1. napirendi pontjához az alábbi módosító indítványt nyújtom be.
A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015.
(…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról tárgyú
előterjesztés I. fejezet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1) A „7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok” címen a K89.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot az alábbiak
szerint javasolom csökkenteni:
12 ezer Ft-tal,
Kémény felújítási pályázat (kölcsön)
1.332 ezer Ft-tal,
Kémény felújítási pályázat (támogatás)
7.024 ezer Ft-tal,
Tetőjárda felújítási pályázat (kölcsön)
3.161 ezer Ft-tal,
Tetőjárda felújítási pályázat (támogatás)
ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzatot az alábbiak szerint megemelni:
10.202 ezer Ft-tal,
Társasházi felújítási pályázat (kölcsön)
1.327 ezer Ft-tal.”
Társasházi felújítási pályázat (támogatás)
MSZP frakció:
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Tisztelt Képviselő-testület!
Belső-Erzsébetvárosban működő Dob utcai Bölcsőde részleges felújítása már megtörtént.
Azonban számos feladat maradt mind a bölcsőde épületén belül, mint pedig annak udvarán, mely
még elvégzésre vár. A nagyméretű udvar számos baleseti kockázatot hordoz (kiálló
betonfelületek, lelakott játszóeszközök, balesetveszélyes növényzet). Ezért javaslom, hogy
azonnali hatállyal csoportosítsunk át a Bischitz Johanna Integrált Humán Fejlesztő Központ
számára 10 millió forintot az udvar rekonstrukciós munkálatainak megkezdéséhez. ezért Kérjük a
Tisztelt Képviselő-testületet támogassa az alábbi indítványokat.
A fentiekre tekintettel az alábbi módosító indítványt terjesztem elő:
MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY
5. számú táblázat „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ B 816
Központi Irányító Szervi Támogatás, K 3 dologi kiadásokat” javasoljuk 10 millió forinttal
megemelni.
A módosítás forrása: „6404 Önkormányzati beruházások beszerzése kerületi bölcsődék,
óvodák, iskolák Víztisztító, szűrőberendezések beszerzése” sor 10 millió forinttal csökken .
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet módosító indítványunk megtárgyalására és
elfogadására!
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosított rendelet-tervezetet, amelynek elfogadásához szintén
minősített többség szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015.
(IX.09.) rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi
költségvetésről szóló 2/2015. (II.23.) rendeletének módosításáról
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, amelynek elfogadásához egyszerű
többség szükséges. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
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376/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Belvárosi Gyülekezet Alapítvány támogatása (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
2015. évben a Belvárosi Gyülekezet Alapítványt Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzat 2015. évi költségvetése 7302-es sorának „Kerületi egyházak támogatása” címsora
terhére a kérelemben megjelöltek cél szerinti felhasználására 450.000 Ft-tal támogatja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert – a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, itt is egyszerű többség szükséges az elfogadáshoz.
Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
377/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Szent Család Alapítvány támogatása (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
2015. évben a Szent Család Alapítványt Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 150.000 Ft-tal támogatja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert – a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Végül szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 3. számú határozati javaslatot,
elfogadásához szintén egyszerű többség szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

378/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Breuer Press Production Kft. – megállapodás-tervezetek 14 / 55

(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felkéri a Művelődési Kulturális és Szociális Bizottságot, a Heti Tv Wesselényi utca 17.
szám alatti stúdióban történő működésével, valamint a stúdió megfelelő műszaki állapotának
kialakításával, a Heti Tv működési feltételeivel kapcsolatosan tárgyalásokat folytasson a Breuer
Press Production Kft.-vel és a tárgyalások befejeztével a megállapodás-tervezeteket a
Képviselő-testület elé döntéshozatalra nyújtsa be.
Felelős:
Határidő:

Timár László bizottsági elnök
folyamatos

2. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (….) önkormányzati rendelete a szociális ellátások és szociális szolgáltatások
igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Akkor most térhetünk át a kettes számú napirendi pontra. Önkormányzatunk rendelete a
szociális ellátások és szociális szolgáltatások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló
korábbi rendeletünk módosításáról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom
kiegészíteni. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális bizottság tárgyalta, mely
tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend vitáját megnyitom. Dr. Kispál Tibor képviselő
úrnak adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő-testület. Ehhez a napirendi ponthoz, ami már
igencsak váratott magára, hiszen az év elején a szociális törvény változása miatt a helyi
rendeletet is, figyelnünk kellett akkor úgy megalkotni, figyelnünk kellett, hogy melyek azok a
pontok, amelyekre szükség van, melyek azok, amelyeket módosítani kell. Olyan új dolgok is
megjelenhetnek, amelyekre a rendeletalkotók vagy a törvényalkotók nem gondoltak, hiszen helyi
körülmények között megalkothatjuk, segíthetünk az ilyen esetekben, nekem ez most az
előterjesztésben napvilágra került. Ehhez az előterjesztéshez kettő módosító indítványt adtunk
képviselőtársammal, Devosa Gábor úrral. A két módosító indítványt a kezükben fogják és
olvashatták. Borzasztóan egyszerűen azt látom, hogy ahogy alakul a társadalom megélhetési
viszonya itt Magyarországon, ahhoz képest ennél a rendeletnél elérkezett az az idő, hogy itt
módosítsunk. A módosítások ugyan sajnos nem jelentősek. Azok, akik rászorulnak ezekre a
támogatási formákra jelentős mértékben ettől nem fognak az életvitelükben javulni, de a
megélhetésüket a máról-holnapra valót viszont segíteni fogja. Akár a gyerekellátás területén,
gyerektámogatás területén, akár pedig az adósságkezeléssel kapcsolatos módosító
indítványunkban. Kérem a képviselőtársainkat, hogy támogassák ezt a két módosítót, és akkor így
spórolva az idővel ott már nem kívánok hozzászólni. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Több hozzászóló nincs, így a vitát lezárom. Most már azért sem Kispál
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képviselő úrnak hozzászólnia, mert az ő módosító indítványát befogadom. Devosa Gábor
képviselő úr módosító indítványa bármennyire is szimpatikus, kollégáimmal gyorsan átnéztük és
gyors számolások után ezt a módosítót most én nem fogadnám be, majd később talán együtt
konzultálva, akár én is támogatva be tudnánk hozni. Most ezt nem támogatnám, viszont Devosa
Gábor képviselő úrnak adom meg a szót egy perc indoklásban.”
Devosa Gábor képviselő
„Köszönöm szépen Polgármester úr. Én tudom, hogy ennek van költségvonzata, ennek a módosító
indítványnak. Mégis azt kérem, hogy ha most nem is készülve a lassan év végéhez érve és készülve
a következő évi költségvetésre majd próbáljunk meg erre forrást találni. Azt gondolom, hogy ez
jelentős segítséget nyújthat a családoknak, hogyha mozgatjuk ezt a százalékos határt. És tényleg
nem nagy összegekről van önmagában szó. Olyan 25 %-os növekményekről beszélünk.
Összegében pedig azt gondolom, hogy egy három gyermekes, négy gyermekes családnál ez azért
egy jelentős segítséget tud nyújtani a mindennapokban. Kérem szépen, ne felejtsük el ezt a dolgot
és térjünk erre vissza majd, amikor lehetőségünk lesz rá és a költségvetésben. Köszönöm szépen.
Ezt én most visszavonom.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Azt gondolom Képviselő úr itt 25 %-os növekményekről beszél. Nyilvánvalóan azért ülünk itt,
hogy mindenhova minél több pénzt tudjunk tenni és a rászorulóktól senki nem sajnálja, viszont
meg kell teremteni a megfelelő forrásait, amennyiben akár a jövő évi költségvetésnél tudunk plusz
forrásokat találni a plusz szociális kiadásokra, annyiban én is azt mondom, hogy növeljük ne
csak itt, hanem bármilyen más területen. Akkor erről a módosító indítványról nem kell szavazni.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy dr. Kispál Tibor módosító indítványát
befogadom, így indokolni azt nem szükséges, viszont szavazni kell róla. Kérem, indítsuk a
szavazást.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
379/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Dr. Kispál Tibor által „Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. (….) önkormányzati rendelete a szociális ellátások és szociális
szolgáltatások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2015. (II.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról
” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványát:
Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015.
(…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások és szociális szolgáltatások igénybevételének
helyi szabályozásáról szóló 6/2015 (II.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításához az alábbi
módosító indítványt nyújtom be:
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Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben tárgyalt rendeletének
12/B.§ Gyermekvédelmi települési támogatás (1) bekezdésében „Az önkormányzat évente az
érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-os mértékéig települési
támogatásban részesíti a gyermeket, ha a gyermeket gondozó háztartás időszakosan létfenntartási
gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerül, …”
Módosító indítványomban javaslom, hogy ez az összeg 100 %-os mértékű támogatásról, - amely
ma 28.500,- Ft/hó – 150 %-os mértékű támogatásra – 42.750.- Ft/hó - kerüljön megemelésre.
1.
Az Ör. 12/B.§ (1) bekezdésében a „Az önkormányzat évente az érvényes öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 100 %-os mértékéig” szövegrész helyébe az „Az önkormányzat
évente az érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-os mértékéig”
szöveg lép.
Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet módosító indítványomat elfogadni szíveskedjék.
A rendelet-tervezet 4. §-a az alábbiak szerint módosuljon:
Az Ör. 12/B.§ (1) bekezdésében a „Az önkormányzat évente az érvényes öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 100 %-os mértékéig” szövegrész helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Az önkormányzat évente az érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %os mértékéig” szöveg lép.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosított rendelet-tervezetet, aminek elfogadásához minősített többség
szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2015.
(IX.14.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások és szociális szolgáltatások
igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

3. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
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.../2015. (....) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata fenntartásában vagy működtetésében lévő köznevelési intézményekben
alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 26/2013. (V.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a hármas számú napirendi pont. Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésében
lévő köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításának
szabályairól önkormányzati rendeletünk módosításáról, dr. Vető Marietta alpolgármester asszony
előterjesztésében. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Igen. Megadom a szót
Alpolgármester asszonynak.”
Dr. Vető Marietta alpolgármester
„Köszönöm a szót. Ennek a rendeletnek a módosításának az aktualitását az adja, hogy
szeptembertől hét óvodánk is bekerül a Bischitz közétkeztetési feladatai közé, tehát ők fogják
ellátni, illetve a Menzaminta Kft.-vel kötött közbeszerzési szerződés keretén belül látja el a
közétkeztetési feladatokat. Ugyanakkor Önök is láthatják, hogy itt meg lettek határozva bizonyos
nyersanyagnormák, térítési díjak, ezt szeretném röviden elmagyarázni. Két fontos dologra hívnám
fel a figyelmet. Az egyik a közétkeztetési rendelet, ami ugye januártól hatályos, de szeptembertől
ezt szigorúan ellenőrzik is, én ennek a betartása, tehát az élelmiszerek előállításának illetve az
ételek előállítása és az élelmiszer tartalomnak az összeállítása olyan feladatokat ró a
szolgáltatóra, amit nyilvánvalóan nekünk kell állni. Itt a nyersanyagnormát láthatják, ez egy 15
%-os növekedést tartalmaz a második mellékletben: Úgy kalkuláltunk, hogy ez a 15 % ez
nagyjából fedezi ezt a szükségletet. A másik pedig a kormánynak az a döntése, az a szándéka,
hogy minél többen részesüljenek ingyenes étkeztetésben. Ez elsősorban az óvodákat érinti, mert
Erzsébetvárosban a bölcsődei étkeztetések eddig is ingyenes volt az itt lakók számára. Ezt nem
tudjuk most kalkulálni, hogy nagyjából hány embert fog érinteni, szerintünk elég sokat, az
óvodákban szinte mindenkit. Nyilván ezt az első befizetések után lehet majd kiszámítani, hogy ez
kb. mennyi plusz terhet ró majd a költségvetésünkre. Az a szándék, hogy ezt majd szintén az
önkormányzat fogja állni – nyilván ez kötelezettségünk is – de ez nem szeretnénk tovább terhelni
a rendszerbe befizetőknek, tehát azoknak, akik nem részesülnek ingyenes étkeztetésben. És ha
bármi kérdés van ezzel kapcsolatban, akkor állunk rendelkezésükre. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, amely
tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend feletti vitát megnyitom. Hozzászóló híján
lezárom. Megállapítom, 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 17 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015.
(IX.14.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
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Önkormányzata fenntartásában vagy működtetésében lévő köznevelési intézményekben
alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 26/2013. (V.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

4. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (….) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek
kialakításáról szóló 19/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a négyes számú napirendi pont. Önkormányzatunk rendelete az egészségügyi
alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló korábbi rendeletünk módosításáról, dr. Vető
Marietta alpolgármester asszony előterjesztésében. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést
tenni? Nem. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, mely
tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend vitáját megnyitom. Hozzászóló híján lezárom.
Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel a
rendelet-tervezetet, elfogadásához minősített többség szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015.
(IX.10.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
szóló 19/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

5. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013.
(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk az ötös számú napirendünkre. Önkormányzatunk tulajdonában lévő közterületek
használatáról és rendjéről korábbi rendeletünk módosítása tárgyában, Hutiray alpolgármester úr
előterjesztésében. Kérdezem Alpolgármester urat, szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? Igen.
Megadom a szót.”
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Hutiray Gyula alpolgármester
„Köszönöm szépen. Pusztán annyit szeretnék mondani, hogy Kispál képviselő úr … díjszabásra
tekintettel, vagy azzal összefüggésben módosítunk …” (nem lehet érteni a szöveget)
Vattamány Zsolt polgármester
„Az előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, amely tárgyalásra és elfogadásra
javasolja. A napirend vitáját megnyitom. Ujvári-Kövér Mónika képviselő asszonynak adom meg a
szót.”
Ujvári-Kövér Mónika képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület! Egyrészt egyetértek azzal, ha és
amennyiben újabb és újabb igények merülnek fel az erzsébetvárosi közterületek hasznosítása
kapcsán, akkor azok egy részének kielégítése célszerű, de nevezett rendelet módosítása több
ponton indokolt. De, van olyan pont eme szóban forgó módosításnak, amely elfogadása esetén
egyértelműen csorbul a kerületben élők joga, és mely köszönő viszonyban sincs a bevezető
szövegben említett Erzsébetváros lakóival szemben érzett felelősséggel. Hadd pontosítsam mire is
gondolok. Jelen rendelet-módosítás lehetővé teszi a gépjárművek várakozó helyéül szolgáló
közterületre vendéglátó terasz, előkert elhelyezésére vonatkozó közterület-használati hozzájárulás
adását, vagyis bizonyos parkolóhelyeken a jövőben terasz létesítését. Habár fontosnak tartom a
helyi vállalkozások működésének támogatását, de csakis kizárólag abban az esetben, ha ezzel
nem csorbul a lakóközösségek érdeke. Márpedig ez esetben ez nem mondható el. Ha valaki
rendszeres kapcsolatot ápol a kerületben élőkkel, akkor tudja, hogy sokaknál az egyik legnagyobb
probléma ebben a kisterületű kerületben az itt élőknek a parkolóhelyek hiánya. Jelen módosítás,
ezt a helyzetet még inkább rontja, hiszen akár egy parkolóhely megszüntetésére is tovább romlik
az egyébként is siralmas helyzet. Éppen ezért kérem képviselőtársaimat, hogy gondolják meg
döntésüket, és ne támogassák a rendelet-módosítást. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő asszony hozzászólását. Alpolgármester úr, majd a végén tudok szót
adni előterjesztői válasz formájában. Moldován képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Bizottsági ülésen is elmondtam, ugyanezen érveket. Emellé azt az érvet is
hozzátenném, hogy szerintem egészségügyi okokból sem túl szerencsés, ha parkolóban, vagy
gépkocsi, tehát megálló gépkocsik melletti terasz létesül, mert amikor a parkoló gépkocsik
nyilván amikor megállnak, akkor a forgalom olyan környezetszennyezést okoz, hogy a várakozó
helyeken levő teraszon ülők nyilván nem pozitívan érzékelnek. Tehát mindenképpen támogatom
képviselőtársam mondatait, hozzátenném még az egészségügyi aggályaimat is. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. Több hozzászóló nincs, a napirend vitáját lezárom. Megadom a szót Alpolgármester
úrnak előterjesztői válaszadásra.”

Hutiray Gyula alpolgármester
„Köszönöm szépen. Természetesen mind a két kérdés felmerült a bizottság ülésén. Itt csak azt
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fogom tudni elmondani, lehet, hogy ott más volt ott, amit elmondtam. Egyrészt a kérdés bennem a
változás parkolóhelyeket a rendelet-módosításával terasszá alakítunk, hanem ennek a tiltását
szüntetjük meg. A döntés ebben a kérdésben a Városüzemeltetési Bizottság hatáskörében marad.
A tényleges engedélyt attól függően, hogy mi a helyzet konkrét adott helyen, földrajzi lokációban
mi a helyzet, engedélyezi, vagy nem engedélyezi. Természetesen az engedélyezési eljárásban ilyen
esetben be kell szerezni a BKK forgalomtechnikai véleményét, hozzájárulását, ami biztosítja azt,
hogy forgalomtechnikai problémákat ez a kérdés ne okozzon. A Moldován képviselő úr felvetésére
jeleztem, hogy ez a kerületünkben önként vállalt korlátozás az egyáltalán nem általános.
Példaként említettem, és most is azt említem, hogy a belvárosban a Sas utca mindként oldalán
végestelen végig éttermek, teraszok találhatók és ezen teraszok látogatottsága magas, kulturáltan
vannak elhelyezve, megfelelően el vannak választva a forgalomtól, tehát ez technikailag egy
megoldható kérdés. A következő dolog, amit meg kell említeni,hogy természetesen azt nem
cáfolom és egyetértek azzal, hogy ebben a tekintetben aggodalmakat lehet felvetni, csökkeni fog –
ha ilyet engedélyez majd konkrét kérelemben a bizottság – a rendelkezésre álló parkolóhelyek, de
ezt a csökkentést a 100 méteres körzetre irányulóan korlátozzuk a rendelkezésre álló – mármint ez
a rendelet – parkolóhelyek százalékában. Tehát nem korlátlan ez a lehetőség továbbra sem. A
motivációja ennek a szabályozásnak, új szabályozásnak, hogy rendkívül sok olyan helyzet van,
amikor a jelenlegi szabályozás mellett életszerű megoldás nincsen. A jelenlegi szabályozás a
járdákon való elhelyezést, egyebek mellett két feltételhez köti, az egyik feltétel, hogy
megmaradjon a másfél méter járdarész a gyalogosok számára, másrészt pedig az, hogy legalább
egy méter széles legyen a kialakított terasz. Amikor azzal kell vitatkozni, vagy abban a kérdésben
kell dönteni, álláspontot kialakítani, hogy vajon az a terület, ami járdán megmarad egy méter
negyvennyolc centi, vagy egy méter ötvenegy centi akkor nem kell magyaráznom senkinek, hogy
ennek a kérdésnek az eldöntése sok-sok vitára, eltérő nézetek, eltérő mérés eredmények
megvitatására vezet. Én azt gondolom, hogy az ilyen helyzetre sokkal bölcsebb azt mondani, amit
egyébként ez a rendelkezés tartalmaz, hogy márpedig itt ezen a járdaszakaszon nem adunk ki
semmilyen engedélyt. Ez is feltétele az, hogy a parkolóhelyre ki lehessen adni egy ilyet. Tessék ott
megcsinálni, ott pedig normálisan meg lehet csinálni. Még egy szempont, ami szerintem az utolsó
helyen említendő az érvelésemben, de mindenképpen egy szempont. Az ilyen típusú teraszok
díjszabása az lényegesen magasabb, mint az egyéb teraszoknak a négyzetméterenkénti díjszabása.
Ezt tudom elmondani, egyrészt indoklásként, másrészt fölvetült problémákra való reakcióként. Én
azt gondolom, hogy ezt a rendeletet elfogadjuk … (a mikrofon nem működött, nem lehet érteni)
Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Az előterjesztéshez dr. Kispál Tibor képviselő nyújtott be módosító indítványt,
de mivel Alpolgármester úr befogadta, indokolni nem kell, szavazni viszont fogunk róla. Tehát
akkor szavazunk dr. Kispál Tibor módosító indítványáról. Indítható a szavazás.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
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szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
380/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Dr. Kispál Tibor által „Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. (….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló
22/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztéshez benyújtott
módosító indítványát:
Tisztelt Képviselő-testület!
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben tárgyalt rendeletének
módosításában a Rendelet 4. § (2) bekezdés t) pontjában gépjárművek gumiabroncsainak
javításával foglalkozó vállalkozások működési szabályairól is rendelkezik. A Rendelet 1.
mellékletében - Közterület-használati díjtételek - I. Vendéglátó-, kereskedelmi-, és reklám célú
használat c. táblázatban határozza meg a „Gumiabroncs iparszerű javítása” havi díjtételét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 1. melléklet Közterület-használati díjtételek, I.
Vendéglátó-, kereskedelmi-, és reklám célú használat táblázatának módosítását az alábbiak szerint
fogadja el:
Közterület-használat célja
Óriás plakát legfeljebb 8-20 m2
Hirdetőoszlop
Hirdetőoszlop megvilágítással
Reklámtábla, hirdetőtábla, fényreklám, prizmás reklámberendezés
(talajon, oszlopon, építményen)
Homlokzati (építési) védőháló reklámmal
Homlokzati (építési) védőháló reklámmal társasházak esetén (ahol
a lakások tulajdoni hányad szerinti aránya meghaladja az 50%-ot)
Vetített reklám
Reklámzászló
Molinó
Közterületbe nyúló, vagy a felett elhelyezett reklámfeliratot
tartalmazó védőtető, előtető, ernyőszerkezet, napvédő ponyva
Pavilon
Árubemutató (3 m2-t meg nem haladó árusító fogasok, állványok)
Termékbemutató, kiállítás, egyéb elkerített terület
3 m2 alapterületet meg nem haladó árusítás (reklámozás) célját
szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány, sátor, mozgó
árusítás (napilap és hetilap, folyóirat, könyv, levelezőlap, virág,
léggömb, zöldség, gyümölcs, ásványvíz, üdítőital, stb., valamint
zárt szerkezetű kávéital, nyers tej, fagylalt, jégkrém pult)
Vitrin, guruló kirakat

Közterület-használat díja (Ft)
22 000
db/hó
8 000
db/hó
10 000
db/hó
7 000

m2/hó

1 200

m2/hó

díjmentes
5 000
5 000
5 000
800

m2/nap
db/hó
m2/hó
m2/hó

3 500
3 500
1 000

m2/hó
m2/hó
m2/nap

300

m2/nap

2 500

m2/hó
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Idényjellegű árusítás (dinnye, fenyőfa, stb.)
Ünnepek előtti alkalmi árusítás (karácsony, húsvét, szilveszter)
Az Erzsébetvárosi Önkormányzat saját szervezetei (intézmények,
közhasznú társaságok, közalapítványok), és az önkormányzat
közvetlen és közvetett 100%-os tulajdonában lévő gazdasági
társaságok által szervezett rendezvények a hozzá kapcsolódó
technikai terület biztosítása és eszközök tárolása
Heti vásár és piac
Helyi termelői piac
Szórólap, szendvicsember
Vendéglátó előkert, terasz
Károly körút – Király utca –
Erzsébet körút – Rákóczi út
által határolt terület
Erzsébet körút – Király utca –
Lövölde tér – Városligeti fasor
– Dózsa György út – Verseny
utca – Thököly út – Baross tér –
Rákóczi út által határolt terület

járdaszakaszon
gépjármű
várakozóhelyen
járdaszakaszon
gépjármű
várakozóhelyen

Mozgóbolt útján történő árusítás
A jelen rendelet 7. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott
rendezvényekhez
kapcsolódó
vendéglátó,
kereskedelmi,
szórakoztató és reklámtevékenység, valamint a rendezvényen részt
vevők elhelyezésével összefüggő eszközök (pl.: asztal, szék, pad,
állványzat, stb.)
Vendéglátó tevékenységhez kapcsolódó elárusító pult, sörcsap
Járműreklám
TV, projektor
Gumiabroncs iparszerű javítása

300
1 500

m2/nap
m2/nap

díjmentes
150
m2/nap
díjmentes
300
fő/nap
7 500
18 000
5 000

m2/hó

12 000
1 000

db/nap

300

m2/nap

30 000
20 000
1 000
2 500

db/hó
db/hó
db/nap
m2/hó

Kérem, a módosító indítvány megtárgyalását és elfogadását a tisztelt Képviselő-testülettől.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az immár módosított rendelet-tervezetet, elfogadásához minősített többség
szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
11 igen 3 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.)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2015.
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(IX.14.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(11 igen, 3 nem, 3 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

6. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015 (......) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő piacokról szóló 9/2015. (III.31.) önkormányzati
rendelete módosításáról
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a hatos számú napirendi pont. Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában lévő
piacokról szóló korábbi rendeletünk módosításának, dr. Bajkai István alpolgármester úr
előterjesztésében. Kérdezem, hogy az előterjesztő kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Nem. Az
előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, amely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. 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 17 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015
(IX.14.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának tulajdonában lévő piacokról szóló 9/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete
módosításáról
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

7. számú napirend:
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti- és Működési Szabályzatának
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a hetes számú napirendi pont. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és
SZMSZ-ének módosítása. Az előterjesztő jómagam vagyok. Az előterjesztést kiegészíteni nem
kívánom, szóban. Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. A napirend vitáját megnyitom.
Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így
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szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség
szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
381/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása (17 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
aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül
történő megküldéséről.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot. Szinten minősített többség szükséges az
elfogadásához. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
382/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítását az
előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetben 2015. szeptember 15-ei hatállyal
jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt
2015. szeptember 15.

8. számú napirend:
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Az Erzsébet Terv Fejlesztési Programmal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a nyolcas számú napirendi pontunkra. Erzsébet Terv Fejlesztési Programmal
kapcsolatos döntések. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az
előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, melyek tárgyalásra és elfogadásra javasolják. A
napirend vitáját megnyitom. Szücs Balázs képviselő úrnak adom meg a szót.”
Szücs Balázs képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr. Ennél a napirendnél egy kérdésem lenne csak, aminek két
része van. Látjuk ezeket a módosításokat az előterjesztéshez kapcsolat táblázatban. Szeretném
megkérdezni, hogy a Dohány utca 22-24. szám alatti galéria felújítása az miért fog körülbelül
dupla annyiba kerülni. 3,1 millió forintot szavaztunk meg, hogy lesz most ez 5,1 millió? Illetve a
légoltami szirénák felújítása 754 ezer forintból majdnem 1 millió forint, több mint 1 millió forint?
Erre szeretnék választ kapni. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Megadom a szót Hutiray Gyula alpolgármester úrnak.”
Hutiray Gyula alpolgármester
„Légoltalmi szirénákról szeretném megjegyezni, hogy mindenki tudjon róla. Kötelező a
felújításuk működőképes állapotba. Meg kell csinálni, nem lehet kérdéses.”
Vattamány Zsolt polgármester
„A költségvetésben szerepelnek ezek a tételek. A költségvetésben szereplő számokhoz igazítjuk
hozzá az Erzsébet Tervben szereplő számokat. Az Erzsébet Tervben, amikor meghatározzuk az
előttünk álló feladatokat, sokszor több évre, akkor ott bekerülnek bizonyos számok. Ezek
általában becslések. Utána, amikor az átalakítás más műszaki tartalommal történik-e meg, lehet,
hogy egy évvel később, vagy másfél évvel később döntünk róla. Azt hogy mennyi lesz, majd azt
pontosan nem tudjuk, hiszen az annyi lesz, amennyiért megcsinálják. Általában mindig sokkal
kevesebb, hisz itt ajánlatokat kell beadni, ajánlatokat kérünk be. Ez a maximális összeg, amibe
kerülhet, valószínűleg ez jóval kevesebbe fog kerülni. A légoltalmi szirénákkal kapcsolatban
pedig elmondta Alpolgármester úr az elmondandót. Köszönöm.
Az előterjesztéshez nem érkezett módosító indítvány. Így szavazásra teszem fel a határozati
javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
383/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébet Terv Fejlesztési Programmal kapcsolatos döntések (16 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, többször –
legutoljára a 296/2015 (VI.24.) számú Képviselő-testületi határozattal - módosított, a jelen
határozat mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt Erzsébet Terv Fejlesztési Programot.
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Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

9. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési
Tervének módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a kilences számú napirendi pontunk. A Közbeszerzési Tervünk módosítása.
Előterjesztőként az előterjesztést nem kívánom kiegészíteni. A Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság tárgyalta a javaslatot, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend vitáját
megnyitom. Moldován képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. A Közbeszerzési Terv módosításával nincsen bajom ezzel az új
közbeszerzéssel, hanem a közbeszerzés formájáról, eljárási formájáról. Soha nem fogok közzététel
nélküli tárgyalásos eljárást támogatni. Csak jelzem előre, most sem fogom támogatni emiatt a
Közbeszerzési Terv módosítását. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr. Több hozzászólás nincs. A napirend vitáját lezárom. Kettő dolog
van, ami miatt módosítjuk. Ez a Munkás utca teherhordó szerkezetének a felújítása. A Csőtörések
és a pályaszerkezetekről kiderült problémák miatt már egy elnyert közbeszerzést kellett teljesen
visszalőni, hiszen egy újabb tétellel bővült a Munkás utca. Meg kell neki csinálni az alapot, ami,
amikor készült, akkor nem készült el. És hát itt a falfirkákkal kapcsolatos munkálatok vannak
ebben a Közbeszerzési Terv módosításban. A gyorsaság nagyon fontos. Én értem Képviselő úrnak
a hozzászólását, de ezeket a munkákat el kell végezni, ez egy olcsó és gyors megoldás, amit az
önkormányzat választ. A Közbeszerzési Terv módosítás napirendhez nem érkezett módosító
indítvány. Így szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű
többség szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
384/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési
Tervének módosítása (15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Képviselő-testület által 18/2015. (II.18.) számú határozattal elfogadott, majd 294/2015.
(VI.24.) számú határozattal módosított Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának 2015. évi Közbeszerzési Tervét az alábbiak szerint módosítja, illetve
egészíti ki és jóváhagyja az Önkormányzat jelen határozat mellékletét képező
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Tervét:
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A 6. sorszám alatt már felvett, „Alsóerdősor utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
tartozó megjegyzés rovatban az Erzsébet Tervvel összhangban megjelölésre kerül, hogy a
beszerzés 2 évre vonatkozik, a 2015. és 2016. éveket érinti.
21. sorszám alatt felvételre kerül: Falfirka elhelyezését megakadályozó különleges festési,
illegálisan elhelyezett falfirka és falragasz eltávolítási munkálatok
 A beszerzés 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
22. sorszám alatt felvételre kerül: Budapest VII. kerület, Munkás utca, úttest teherhordó
pályaszerkezetének felújítása
 A beszerzés 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
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

10. számú napirend:
A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros területére vonatkozó településfejlesztési
koncepció, és az integrált településfejlesztési stratégia jóváhagyása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a tízes számú napirendi pont. Erzsébetváros területére vonatkozó településfejlesztési
koncepció, és az integrált településfejlesztési stratégia jóváhagyása. Előterjesztőként az
előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság tárgyalta, amely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend vitáját megnyitom.
Dr. Kispál Tibor képviselő úrnak adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő-testület! Ugyan a kerület településfejlesztési
stratégia ezt nem tartalmazza, mert nem is kell, hogy tartalmazza, de itt tudom újra elmondani,
azt, hogy a Munkás utca felújítása, hogy a stratégiában, a mi saját stratégiánk és esetleg más
kerületek Budapesthez csatlakozik, de mindenképpen a kerület utcafelújítás tekintetében illeti, én
azt gondolom, egy picit átgondoltabbnak kellene lenni. Egy egyeztetésen mi eszmét cseréltünk
Polgármester úrral, hogy vannak olyan utcák a kerületben, amelynek nem mi tehetünk róla még
csak nem is … nem jó az alap elkészítése, és ettől a pillanattól kezdve, ezeknek az utcáknak,
ahogy növekszik a terhelése látszik, hogy a felülete nem bírja. Ilyen a Dob utca, az Erzsébet körút
és a Rottenbiller közötti szakasz nagyon rosszul … a felújítása. Most a Dob utca 84. előtti háznál
megmutatkozik pontosan az a tétel, ami igaz persze sok más utcára is, de itt kifejezetten egy
veszélyes helyzetet mutat meg, nem tudni, ilyen jellegű velencei áradások, hasonló szituációk
esetleg komoly problémát. Kérem a képviselőtársakat is, Polgármester urat is, és ezen a területen
alpolgármesterként diszponál, a Dob utcát tartsuk meg a fejünkben és a következő alkalommal
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próbáljuk meg ütemezni … a felújítását. Köszönöm szépen.”(a pontozott részeknél nem lehet
érteni a szöveget)
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. Igyekszünk Képviselő úr így tenni. A napirend vitáját lezárom. A napirendhez
módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot. Egyszerű
többség szükséges az elfogadásához, mint az összes többinek. Nem fogom majd ismételgetni.
Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
385/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Településfejlesztési Koncepció elfogadása (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Pest-Budapest Konzorcium (HBHE- BFVT - HÉTFA- PESTTERV- Pro Régió Városkutatás)
tervezői által, a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 „Közép-Magyarországi Operatív Program –
Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban - Integrált Településfejlesztési
Stratégiák kidolgozása" című projekt keretében elkészült Budapest VII. ker. Erzsébetváros
közigazgatási területére vonatkozó, Településfejlesztési Koncepciót elfogadja és felkéri a
polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BM illetékes szervét.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2015. szeptember 30.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
386/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
-953/1997.(VII.03.) számú határozattal jóváhagyott Budapest VII. ker. Erzsébetváros
közigazgatási területére vonatkozó Településfejlesztési Koncepció hatályon kívül helyezése(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a 953/1997.(VII.03.) számú határozattal jóváhagyott Budapest VII. ker. Erzsébetváros
közigazgatási területére vonatkozó Településfejlesztési Koncepciót hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot. Kérem, szavazzanak!”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
387/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Pest-Budapest Konzorcium (HBHE- BFVT - HÉTFA- PESTTERV- Pro Régió Városkutatás)
tervezői által, a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 „Közép-Magyarországi Operatív Program –
Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban - Integrált Településfejlesztési
Stratégiák kidolgozása" című projekt keretében elkészült Budapest VII. ker. Erzsébetváros
közigazgatási területére vonatkozó, Integrált Településfejlesztési Stratégiát elfogadja és felkéri a
polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BM illetékes szervét.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2015. szeptember 30.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
388/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- 143/2008.(VI.18.) számú határozattal jóváhagyott Budapest VII. ker. Erzsébetváros
közigazgatási területére vonatkozó Integrált Városfejlesztési Stratégia hatályon kívül
helyezése (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a 143/2008.(VI.18.) számú határozattal jóváhagyott Budapest VII. ker. Erzsébetváros
közigazgatási területére vonatkozó Integrált Városfejlesztési Stratégiát hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

11. számú napirend:
Döntés feladat-ellátási szerződés megkötéséről Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT Kft. között zöldfelületek fenntartásával
kapcsolatos feladatok ellátására
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a tizenegyes számú napirendi pont. VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az
EVIKINT Kft. között zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladat ellátásra megkötendő
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szerződés tárgyában. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az
előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja.
A napirend vitáját megnyitom. Hozzászóló híján a napirend vitáját lezárom. Megállapítom az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot.
Egyszerű többség szükséges a megszavazásához. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
389/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés feladat-ellátási szerződés megkötéséről Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT Kft. között zöldfelületek fenntartásával
kapcsolatos feladatok ellátására (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata az EVIKINT Intézményi
Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1071
Budapest, Damjanich u. 12., Képviseli: Nyíri Dóra ügyvezető, adószáma: 24095275-2-42,
cégjegyzék száma: 01-09-990216) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
tulajdonában álló zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása tárgyában, 2015.
október 1. napjától kezdődő időszakra határozatlan időtartamú feladat-ellátási szerződést köt. A
zöldfelület-fenntartási feladat-ellátási díj egy éves időtartamra vonatkozóan évente 68.000.000,Ft +ÁFA keretösszeg.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2015. szeptember 30.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot. Egyszerű többség szükséges az elfogadásához.
Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
390/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés feladat-ellátási szerződés megkötéséről Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT Kft. között zöldfelületek fenntartásával
kapcsolatos feladatok ellátására (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozati javaslat 1. pontja szerinti szerződés tartalmának
elfogadására, és esetlegesen szükségessé váló módosításainak – ideértve az Éves Fenntartási Terv
felülvizsgálatának - jóváhagyására felhatalmazza Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottságát.
Felelős:

Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő:

2015. szeptember 30.

12. számú napirend:
Döntés az Erzsébetváros Kártya program bevezetéséről, koncepciójáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a tizenkettes számú napirendi pont. Döntés az Erzsébetváros Kártya program
bevezetéséről, illetve annak koncepciójáról. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem
kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. A napirend vitáját megnyitom.
Stummer képviselő úrnak adom meg a szót.”
Stummer János képviselő
„Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. A következő kérdésem lenne. Itt az előterjesztésben
olvasható, hogy első ütemben, első körben az informatikai infrastruktúra kerül kialakításra,
kártyák megtervezése, gyártása, a kártyaregisztráció és kártyalogisztika előkészítése; valamint a
szerződéses környezet kialakítására fog, sor kerülni. Az előterjesztésben olvasható az is, hogy
minderre, mindezekre 2015. éves költségvetésben 10 millió forint áll a rendelkezésre. Az lenne a
kérdésem, hogy van-e valamilyenfajta előzetes kalkuláció azzal kapcsolatban, arra vonatkozólag,
hogy mennyibe fog ez ténylegesen kerülni, ezért én elmondtam, hogy milyen feladatok várhatóak
itt első ütemben remélhetőleg 10 millió forint lesz ez az összeg, mennyi lesz az várhatóan.
Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„A napirend vitáját lezárom, és akkor válaszolnék az elhangzott kérdésekre. Nem lehet pontosan
megmondani, hogy mekkora összegről van szó, hiszen most lesz ez versenyeztetve. Volt már
korábban, ha jól emlékszem 2011-ben egy ilyen sorunk a költségvetésben, akkor, ha jól emlékszem
5 millió forint volt rá félretéve. Az az előkészületekre volt, tehát nem is ilyen széleskörű, a
megvalósítást közvetlenül megelőző folyamatoknak a finanszírozása lett volna. Én nagyon bízom
benne még mindig, hogyha egy összeget kijelölünk, akkor annak az összegnek egy csökkentett
verziójával tudunk a végén számolni. Maga az Erzsébet kártya kiváltaná az Ezüstévek kártyát is.
Itt azt próbáljuk igazából tető alá hozni, hogy minél szélesebb körhöz elérjen maga a kártya és
minél több partnert be tudjunk vonni. Egy városkártyán valahol ez jól működik, azokat a példákat
próbáljuk majd követni, én azt gondolom, hogy ez jó irány. És az, hogy ez mennyi pénzbe fog
kerülni, reméljük minél kevesebbe, de pontos választ fogok erről adni, amikor a versenyeztetés
lezárul. 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 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

391/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés az Erzsébetváros Kártya program bevezetéséről, koncepciójáról (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy bevezeti az Erzsébetváros Kártyát és elfogadja annak az előterjesztésben ismertetett
koncepcióját és felkéri a Polgármestert, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésre az ezt
szabályozó rendeletet készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

13. számú napirend:
Üres helyiségek nyilvános pályázat útján történő elidegenítése és hasznosítása
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Tizenharmadik számú napirendi pontunk következik. Üres helyiségek nyilvános pályázat útján
történő elidegenítése és hasznosítása tárgyában, dr. Bajkai alpolgármester úr előterjesztésében.
Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Nem. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend
vitáját megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez Benedek Zsolt képviselő úr a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke nyújtott be módosító indítványt, amelyet az
előterjesztő befogad. Így azt indokolni nem szükséges, de szavazni fogunk róla. Szavazásra teszem
fel Benedek képviselő úr módosító indítványát, melynek elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik. Kérem, szavazzunk róla!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
392/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Benedek Zsolt által „Üres helyiségek nyilvános pályázat útján történő elidegenítése és
hasznosítása” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványát:
Tisztelt Képviselő-testület!
A tisztelt Képviselő-testület 2015. szeptember 7-ei rendkívüli ülésére „Üres helyiségek nyilvános
pályázat útján történő elidegenítése és hasznosítása” címen 13. napirendi pontként benyújtott
előterjesztéshez az alábbi módosító indítványt teszem:
A tisztelt Képviselő-testület a 2014. június 12. napján tartott ülésén hozott 249/2014. (VI.12.)
számú határozatával döntött az önkormányzat tulajdonát képező, a Budapest VII. kerület Kis
Diófa u. 4. sz. alatti üres telket közösségi kert céljára történő hasznosításáról.
„249/2014. (VI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata, a 100%-os tulajdonát
képező, Budapest VII. kerület Kis Diófa u. 4. sz. alatti 34451 hrsz.-ú üres telket közösségi kert
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céljára hasznosítja.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a telek hasznosítása érdekében történő kiürítési munkálatait
az ERVA NZrt. végezze el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a teleknek a
hasznosítás érdekében történő kiürítése tárgyában az ERVA NZrt.-vel kötendő szerződés és a
Kortárs Építészeti Központtal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására.”
Figyelemmel arra, hogy a határozat tárgyát képező ingatlan, azaz a Budapest VII. ker. belterület
Kis Diófa u. 4. szám alatti ingatlan helyrajzi száma adminisztratív okból elírásra került, így a
pontosítás érdekében mindenképpen szükséges annak helyesbítése.
A képviselő-testületi határozatban az ingatlant azonosító helytelen helyrajzi szám: 34451, ezzel
szemben a tárgyi ingatlan helyrajzi száma helyesen: 34128.
Figyelemmel erre, kérem, hogy Tisztelt Képviselő-testület a kipostázott határozati javaslatsort
egészítse ki egy új 7. határozati javaslattal, amely pontosítás a fenti hibát célozza orvosolni az
alábbiak szerint:
7.
A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 249/2014. (VI.12.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, a 100%-os tulajdonát
képező, Budapest VII. kerület Kis Diófa u. 4. sz. alatti 34128 hrsz.-ú üres telket közösségi kert
céljára hasznosítja.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a telek hasznosítása érdekében történő kiürítési munkálatait
az ERVA NZrt. végezze el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a teleknek a
hasznosítás érdekében történő kiürítése tárgyában az ERVA NZrt.-vel kötendő szerződés és a
Kortárs Építészeti Központtal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására.”
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Hét határozati javaslat szavazása következik. Mind a hét határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükségeltetik, így ezt külön már nem fogom kiemelni mindegyik előtt.
Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

393/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Üres helyiségek nyilvános pályázat útján történő elidegenítése és hasznosítása - Klauzál u.
26-28. (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Budapest,
VII. kerület Klauzál u. 26-28. szám alatti 34296/0/A/2 hrsz hrsz.-on nyilvántartott 166 m2
alapterületű, 43 m2 galériával ellátott utcai bejáratú földszinti helyiségből és 130 m2
alapterületű pincehelyiségből álló nem lakás célú helyiség-együttest az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szóló Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012.(III.26.) számú rendelete 57. § (2) pontja szerint pályázat útján adja bérbe.
Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott (legfeljebb 5 év,
amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)
Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység azzal a kitétellel,
hogy vendéglátóipari tevékenység céljára a helyiség nem bérelhető.
Ha két, vagy több pályázó azonos mértékű bérleti díjra tesz ajánlatot, közülük a művészeti
kulturális célú hasznosítást folytatni kívánó pályázó ajánlata a többi ajánlatnál előnyösebb
ajánlatnak minősül.
Havi bérleti díj legkisebb összege: a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7), 9) és 12) h) és g)
pontjai szerint a utcai földszinti helyiségre 1.520,- Ft/m2/hó+ÁFA, a galéria részre 760,Ft/m2/hó+ÁFA, a pincére 760,- Ft/m2/hó+ÁFA.
A Képviselő-testület felkéri az ERVA Nonprofit Zrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a
pályázati eljárás lebonyolítására, valamint felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottságot a pályázati kiírás jóváhagyására, a pályázat elbírálására és az ajánlatok értékelését
követően a pályázat eredményének megállapítására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2015. november 30.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
394/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Üres helyiségek nyilvános pályázat útján történő elidegenítése és hasznosítása - Rákóczi út
80. (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Budapest,
VII. kerület Rákóczi út 80. szám alatti 33550/0/A/1 hrsz.-on nyilvántartott 162 m2
alapterületű + 26 m2 alapterületű galériával ellátott utcai földszinti és a 58 m2 alapterületű
udvari pince helyiségekből álló helyiség-együttest az Önkormányzat tulajdonában álló lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VII.
Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (III.26.) számú rendelete
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57. § (2) bekezdése szerint pályázat útján adja bérbe.
Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott (legfeljebb 5 év,
amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)
Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység azzal a kitétellel,
hogy vendéglátóipari tevékenység céljára a helyiség nem bérelhető.
Ha két, vagy több pályázó azonos mértékű bérleti díjra tesz ajánlatot, közülük a művészeti
kulturális célú hasznosítást folytatni kívánó pályázó ajánlata a többi ajánlatnál előnyösebb
ajánlatnak minősül.
Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7), 9), 12) f) és h) pontjai szerint az utcai fsz.-i helyiségre
1.520,- Ft/m2/hó+ÁFA, a galériára 760,-Ft/m2/hó+ÁFA, az udvari pincehelyiségre 456,Ft/m2/hó+ÁFA.
A Képviselő-testület felkéri az ERVA Nonprofit Zrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a
pályázati eljárás lebonyolítására, valamint felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottságot a pályázati kiírás jóváhagyására, a pályázat elbírálására és az ajánlatok értékelését
követően a pályázat eredményének megállapítására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2015. november 30.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
395/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Üres helyiségek nyilvános pályázat útján történő elidegenítése és hasznosítása - Rózsa u.
38/A (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Budapest,
VII. kerület Rózsa u. 38/A szám alatti 33993/0/A/1 hrsz.-on nyilvántartott 208 m2 (67 m2
utcai földszint + 13 m2 galéria + 128 m2 udvari pince) alapterületű nem lakás célú helyiséget
az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének 12/2012. (III.26.) sz. rendelete 57. § (2) bekezdése szerint pályázat útján
adja bérbe.
Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott (legfeljebb 5 év,
amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)
Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység azzal a kitétellel,
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hogy vendéglátóipari tevékenység céljára a helyiség nem bérelhető.
Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7), 9) és 12) f) és h) pontjai szerint az utcai földszinti részre
1.520,- Ft/m2/hó + ÁFA, a galériára 760,- Ft/m2/hó + ÁFA, az udvari pince részre pedig 456,Ft/m2/hó + ÁFA.
A Képviselő-testület felkéri az ERVA Nonprofit Zrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a
pályázati eljárás lebonyolítására, valamint felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottságot a pályázati kiírás jóváhagyására, a pályázat elbírálására és az ajánlatok értékelését
követően a pályázat eredményének megállapítására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2015. november 30.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
396/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Üres helyiségek nyilvános pályázat útján történő elidegenítése és hasznosítása - Wesselényi
u. 21. (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Budapest,
VII. kerület Wesselényi u. 21. szám alatti 34464/0/A/1 hrsz.-on nyilvántartott 55 m2
alapterületű udvari pinceszinti, a 34464/0/A/8 hrsz.-ú 194 m2 alapterületű utcai földszinti,
valamint a 34464/0/A/9 hrsz.-ú 17 m2 alapterületű udvari földszinti egybenyitott nem
lakáscélú helyiségeket az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (III.26.) számú rendelete 57. § (2) bekezdése
szerint pályázat útján együttesen hasznosítja.
Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott (legfeljebb 5 év,
amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)
Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység azzal a kitétellel,
hogy vendéglátóipari tevékenység céljára a helyiség nem bérelhető.
Ha két, vagy több pályázó azonos mértékű bérleti díjra tesz ajánlatot, közülük a művészeti
kulturális célú hasznosítást folytatni kívánó pályázó ajánlata a többi ajánlatnál előnyösebb
ajánlatnak minősül.
Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 144/2015.(III.25.) sz. Kt. határozat 7), 9) és 12) e) és f) pontjai szerint az udvari pincére 456,Ft/m2/hó+ÁFA, az utcai fsz.-i helyiségre 1.520,- Ft/m2/hó+ÁFA, az udvari földszinti helyiségre
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pedig 912,- Ft/m2/hó+ÁFA.
A Képviselő-testület felkéri az ERVA Nonprofit Zrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a
pályázati eljárás lebonyolítására, valamint felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottságot a pályázati kiírás jóváhagyására, a pályázat elbírálására és az ajánlatok értékelését
követően a pályázat eredményének megállapítására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2015. november 30.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 5. számú javaslatot, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
397/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Üres helyiségek nyilvános pályázat útján történő elidegenítése és hasznosítása - Wesselényi
u. 57. (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Budapest,
VII. kerület Wesselényi u. 57. szám alatti 33699/0/A/35 hrsz.-on nyilvántartott 183 m2 (143 m2
utcai fsz. + 40 m2 udvari fsz.) alapterületű földszinti nem lakáscélú helyiséget az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2012. (III.26.) számú rendelete 57. § (2) bekezdése szerint pályázat útján adja
bérbe.
Bérbeadás időtartama: határozatlan idejű, vagy a pályázó kérésére határozott (legfeljebb 5 év,
amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható)
Tevékenység: a pályázó által megjelölt, de a kiíró által elfogadott tevékenység azzal a kitétellel,
hogy vendéglátóipari tevékenység céljára a helyiség nem bérelhető.
Havi bérleti díj legkisebb összege:
a 144/2015. (III.25.) sz. Kt. határozat 7), 9) és 12) e) pontjai szerint az utcai fsz.-re 1.520,Ft/m2/hó+ÁFA, az udvari fsz.-i részre pedig 912,- Ft/m2/hó+ÁFA.
A Képviselő-testület felkéri az ERVA Nonprofit Zrt.-t a pályázati dokumentáció elkészítésére, a
pályázati eljárás lebonyolítására, valamint 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:
2015. november 30.
Vattamány Zsolt polgármester
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„Szavazásra teszem fel a 6. számú javaslatot, kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
398/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Üres helyiségek nyilvános pályázat útján történő elidegenítése és hasznosítása - Rumbach
Sebestyén u. 10. (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy nyilvános versenyeztetés útján történő együttes értékesítésre kijelöli a Budapest VII.
Rumbach Sebestyén u. 10. sz. 34217/2/A/ helyrajzi szám alatt lévő, az alábbiakban felsorolt
nem lakás céljára szolgáló helyiségeket:
A/1 udvari pince 159 m2,
A/2 udvari pince 180 m2,
A/3 udvari pince 60 m2,
A/7 udvari fsz. 4 m2,
A/8 udvari fsz. 2 m2,
A/10 53 m2 udvari fsz.,
A/13 udvari fsz. 12 m2,
A/12 udvari fsz. 23 m2,
A/14 udvari fsz. 15 m2,
A/15 udvari fsz. 54 m2,
A/16 udvari fsz. 6 m2,
A/17 udvari fsz. 12 m2,
A/18 udvari fsz. 143 m2,
A/60 udvari fsz. 16 m2,
A/63 udvari fsz. 191 m2.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a versenyeztetési felhívás
elfogadására, valamint a versenyeztetési eljárás eredményének elfogadására.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felkéri az ERVA NZrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására.
Amennyiben a nyilvános árverés útján történő értékesítés 2016. március 1-ig eredménytelenül
telik el, úgy azt követően a Képviselő-testület felkéri dr. Bajkai István alpolgármestert a jelen
helyiségek hasznosítására vonatkozó javaslatának újbóli Képviselő-testület elé történő
előterjesztésére.
Felelős:

Vattamány Zsolt polgármester
dr. Bajkai István alpolgármester
Határidő:
2016. március 31.
Vattamány Zsolt polgármester
„Végül szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 7. számú javaslatot, kérem,
szavazzanak!”
39 / 55

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
399/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Üres helyiségek nyilvános pályázat útján történő elidegenítése és hasznosítása - Kis Diófa
u. 4. (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 249/2014. (VI.12.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata, a 100 %-os tulajdonát
képező, Budapest VII. kerület Kis Diófa u. 4. sz. alatti 34128 hrsz.-ú üres telket közösségi kert
céljára hasznosítja.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a telek hasznosítása érdekében történő kiürítési munkálatait
az ERVA NZrt. végezze el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a teleknek a
hasznosítás érdekében történő kiürítése tárgyában az ERVA NZrt.-vel kötendő szerződés és a
Kortárs Építészeti Központtal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására.”
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

14. számú napirend:
Beregrákosi Református Egyházközség támogatása
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a tizennégyes számú napirendi ponttá előugrott Beregrákosi Református
Egyházközség támogatása, Bajkai alpolgármester úr előterjesztésében. Az előterjesztő nem
kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottság tárgyalta, a bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend vitáját
megnyitom. Moldován László képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Miközben is a leírt célokkal abszolút egyetértek. A magyar közösség
megtartása, a különböző programok megvalósítása tényleg abszolút támogatandó valami, de csak
az problémám nekem, hogy ezeket a célokat Erzsébetváros Önkormányzatának kell-e támogatnia.
Én azt gondolom, hogy ez állami feladat, miközben nagyon szívesen segítenék ezen a kárpátaljai
közösségen. Szeretném, ha kapnának, tényleg az nagy problémám, hogy ez a mi feladatunk-e.
Ezen az alapon bármely a határon kívüli közösség fordulhatna hozzánk, kérem Alpolgármester
urat, hogy győzzön meg. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. Mivel több képviselő nem jelezte hozzászólását,
így a napirend vitáját lezárom és megadom Bajkai István alpolgármester úrnak a szót
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válaszadásra.”
Dr. Bajkai István alpolgármester
„Köszönöm szépen Polgármester úr. Igazából nem tudom, hogy meg tudom-e győzni
képviselőtársamat, tán azzal, hogy … támogassunk. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy …
(nem lehet érteni, nagyon halkan beszél) … erejéhez képest, költségvetési helyzetéhez képest … csak
jelzem képviselőtársamnak, hogy … nincs elzárva, hogy támogassák a közösséget … de ez elől
nem zárom el képviselőtársam, nyugodtan csatlakozzon ehhez a természetes személyekből álló
közösséghez. Köszönöm szépen.” (nem lehet érteni a szöveget)
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem
fel a határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
400/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Beregrákosi Református Egyházközség támogatása (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy 200.000,- Ft összegben támogatási szerződés köt a Beregrákosi Református
Egyházközséggel. A támogatás kizárólag az előterjesztés mellékletében leírt célok
megvalósítására használható fel.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges forrást a költségvetésben
biztosítsa. a „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre” címen.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

15. számú napirend:
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Erzsébet krt. 6. szám alatti helyszínének és
kerületi hőseinek emlékét megörökítő tábla elkészítésének és elhelyezésének támogatása
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a tizenötös számú napirendi pontra. Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
Erzsébet krt. 6. szám alatti helyszínének és kerületi hőseinek emlékét megörökítő tábla
elkészítésének és elhelyezésének támogatása tárgyában, Hutiray alpolgármester úr
előterjesztésében. Alpolgármester úr nem kívánja szóban az előterjesztést kiegészíteni, amelyet
tárgyalt a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, a bizottság tárgyalásra és elfogadásra
javasolja. A napirend vitáját megnyitom. Devosa Gábor képviselő úrnak adom meg a szót.”
Devosa Gábor képviselő
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„Köszönöm szépen Polgármester úr. Csak kérdeznék, hogy jól értettem-e azt az előterjesztés
kapcsán, hogy az önkormányzat innentől fogva az ’56-os megemlékezéseit, azt gyakorlatilag itt a
hivatal épületénél kívánja lebonyolítani? Csak azért kérdezem, mert ugye a két emlékmű, tisztelet
’56-os hősök előtt a Rózsák terén, illetve van egy kihelyezett emléktáblánk a Klauzál térnél. Én
azt gondolom, hogy az volna életszerű, hogyha ezeket az emlékhelyeket nem hagynák el, hiszen
azért egy a Rózsák terén is egy körbejárható szobor ad emléket, azután az emléktábla a Klauzál
téren.
Én azt gondolom, hogy az volna a jó, ha nem ragaszkodnánk mindig egy helyszínhez, hiszen azért
vannak ezek az emlékhelyek, hogy ezeket különböző alkalmakkor fölkereshessük és ezeken az
emlékhelyeken természetesen, amikor kell, emlékezzünk és elhelyezzük a tisztelet virágait,
koszorúit. Én csak azt kérdezem, hogy ugye nem az fog történni, hogy gyakorlatilag, hogy
magára hagyjuk ezeket az emlékhelyeket majd a következő időszakban és átvonulunk ide és csak
itt lesznek a megemlékezések. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm a napirend vitáját lezárom és megadom a szót Hutiray Gyula alpolgármester úrnak
válaszadásra.”
Hutiray Gyula alpolgármester
„Köszönöm szépen. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy én, nincs szándékom, és
föltételezem, hogy azon sokak szándéka, akik ezt egyébként kezdeményezték, nem irányult arra,
hogy az egyéb kerületünkben lévő ’56-os emlékhelyeket hanyagoljuk el, vagy váltsuk ki. Az, hogy
szól ez az előterjesztés arról, hogy egyebek mellett október 23-án meg kell koszorúzni ezt a táblát
az nem jelenti azt, hogy akkor feltétlen itt kell a kerületi ünnepségnek, vagy emlékezésnek
megtörténnie. Hozzáteszem, hogy az sem jelenti feltétlenül, hogy az idők végezetéig kötelező
koszorúzás van. Én azt hiszem, hogy minden kötelezettség nélkül mindegyik október 23-án valaki
majd csak megkoszorúzza ezt a táblát, ha már egyszer itt van a Városházán. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel a
határozati javaslatot. Egyszerű többség szükséges az elfogadásához. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
401/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Erzsébet krt. 6. szám alatti helyszínének és
kerületi hőseinek emlékét megörökítő tábla elkészítésének és elhelyezésének támogatása (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy emléktáblát készíttet és helyez el 1073 Budapest VII. kerület, Erzsébet krt. 6. szám alatti
épületben az 1956-os Forradalom és Szabadságharc ezen helyszínének és hőseinek emléket
állítva.
A fedezet bruttó 400 000 Ft összeghatárig a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.23.)
önkormányzati rendeletben az 5707 Turizmussal kapcsolatos feladatok 2015. évi tervezett
előirányzatai; Emléktáblák címsoron az átcsoportosítás után biztosított.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2015. október 20.

16. számú napirend:
A magyar rádiózás megindulásának emlékét megörökítő tábla elhelyezésének támogatása
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a tizenhatos számú napirendi pont. A magyar rádiózás megindulásának emlékét
megörökítő tábla elhelyezésének támogatása tárgyában, dr. Vető Marietta alpolgármester asszony
előterjesztésben. Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, a bizottság tárgyalásra és elfogadásra
javasolja. A napirend vitáját megnyitom. Dr. Kispál Tibor képviselő úrnak adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő-testület! Ez a javaslat ez nagyjából kicsivel több
mint egy évvel ezelőtt került … A házban a 2. emeleten lakik a … László, aki gyakorlatilag az
ügynek volt a kezdeményezője. Én nagyon örülök annak, hogy … én is támogatom ezt az
előterjesztést. Köszönöm szépen.” (nem lehet érteni a szöveget a kipontozott résznél)
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. A napirend vitáját lezárom. Megállapítom, hogy az előterjesztéshez módosító
indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű
többség szükséges. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
402/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A magyar rádiózás megindulásának emlékét megörökítő tábla elhelyezésének támogatása(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a magyar rádiózás emlékére a Budapest VII. kerület, Rákóczi út 22. szám alatti ház
megújult homlokzatán elhelyezésre kerülő emléktábla készítésének és kihelyezésének
költségeihez 144.716 Ft-tal járul hozzá, a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.23.)
önkormányzati rendeletében 5701 „Emlékőrző köztéri emléktáblák” előirányzat terhére.
Az emléktábla elkészítésének összege kizárólag a Budapest VII. kerület, Rákóczi út 22. szám
alatti ház homlokzatán elhelyezésre kerülő emléktábla készítésének és kihelyezésének költségeire
fordítható.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Erzsébetvárosi Hagyományápoló, Városvédő, fejlesztő Kulturális Egyesülettel kötendő, az emléktábla állításával kapcsolatos támogatási
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szerződés aláírására. A támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás határideje 2015.
december 31.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

17. számú napirend:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a tizenhetes számú napirendi pont. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása, dr.
Vető Marietta alpolgármester asszony előterjesztésben. Az előterjesztő nem kíván szóbeli
kiegészítést tenni. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, mely
tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend vitáját megnyitom. Dr. Kispál Tibornak
megadom a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő-testület! Az Esélyegyenlőségi Programnak a
felülvizsgálatáról illetve értékelését elolvastam a közel 40 oldalnyi anyag igen részletesen
mutatja be a társadalmi vetületét a kerületnek. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet.
Esélyegyenlőségi Programról van szó, de nem olvastam sem a vakokról, sem a nagyot hallókról,
esetleg akik nem tudnak beszélni, tehát ilyen fogyatékkal rendelkeznek, egy szót sem. Én azt
szeretném javasolni, hogy támogatom ezt az előterjesztést, de Alpolgármester asszonynak szívesen
felajánlom az együttműködésemet, abban, hogy ezen a fogyatékkal rendelkező rétegekre is
próbáljunk meg odafigyelni, és van jó néhány javaslat, amit, ezt korábban is előhoztam a
képviselő-testületi üléseken és bizottsági üléseken is. Ne feledkezzünk meg ezekről az
embertársainkról, mert iszonyú nehéz helyzetben vannak. Megköszönném, hogyha … ezt a
javaslatomat. Köszönöm szépen.”(a kipontozott résznél nem lehet érteni a szöveget)
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. A napirend vitáját lezárom. Megállapítom, hogy 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 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

403/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a módosított Helyi Esélyegyenlőségi Programot a mellékelt tartalommal elfogadja.
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Felkéri a Polgármestert, hogy a Programot a helyben szokásos módon tegye közzé, és küldje meg
a Türr István Képző és Kutató Intézet számára.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

18. számú napirend:
A 100 Tagú Cigányzenekar Országos Kulturális és Közművelődési Egyesület és az
Önkormányzat között fennálló közszolgáltatási szerződés módosítása
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a tizennyolcas számú napirendi pont. A 100 Tagú Cigányzenekar Országos
Kulturális és Közművelődési Egyesület illetve az Önkormányzatunk között fennálló
közszolgáltatási szerződés módosítása tárgyában, dr. Vető Marietta alpolgármester asszony
előterjesztésben. Az előterjesztő nem kívánja szóban az előterjesztést kiegészíteni. Az
előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. A napirend vitáját megnyitom. Szücs Balázs képviselő úrnak adom meg a
szót.”
Szücs Balázs képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr. A 100 Tagú Cigányzenekar művészeti és kulturális értékeit …
örülök ennek a közhasznú szerződésnek, viszont az előterjesztésben szeretnék egy kérdést tisztázni.
Itt az előterjesztés végén a 2.1. pontban azt írja, hogy a 4.4. pont szerint előzetesen egyeztetetten,
9 alkalommal, 5-20 fős formációval lép fel a zenekar. Ha jól emlékszem, akkor a Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottság ülésén feltettem a kérdést, hogy négy ilyen fellépésről volt szó,
ami idén azt hiszem csak egy ilyen alkalom sikerült, élvezhettük az ő zenéjüket, és a 9 alkalom
nem lesz-e sok, tehát hogy ez hogyan fog majd alakulni? Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
Köszönöm. A napirend vitáját lezárom és megadom a szót. Illetve közben azt el tudom mondani
ugyan egy konkrét fellépés volt az idén, de a többire már lekötött szerződés van.”
Dr. Vető Marietta alpolgármester
„Irodavezető asszony kisegített. Eddig egy rendezvényen szerepeltek valóban. Most még meg lesz
kettő ebben az évben, ezzel meg lesz a három. Itt alapvetően azt néztük, hogy mikor ezt a
szerződést megkötöttük nem gondoltunk arra, hogy nem feltétlenül nagy létszámú, tehát nem
feltétlenül arról van, hogy nagy létszámban jelennek meg a művészek, hanem inkább kisebb
rendezvényeken tudjuk ezt a lehetőséget kihasználni. Ott viszont számos rendezvényünkre
egyébként el tudjuk őket hívni. Viszont nyilvánvalóan kisebb rendezvényeken nincs lehetőségünk
arra, hogy nagy számban megjelenjenek, hanem egy kisebb, néhány fős 4-5, tehát itt az 5 fő, amit
ugye alapvetően, tehát 10 fő alatti számban tudnák magukat képviselni és ezt jobban ki is
tudnánk használni a jövőben.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem
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fel a határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
404/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 100 Tagú Cigányzenekar Országos Kulturális és Közművelődési Egyesület és az
Önkormányzat között fennálló közszolgáltatási szerződés módosítása (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100
Tagú Cigányzenekar Országos Kulturális és Közművelődési Egyesület és az Önkormányzat
között fennálló közszolgáltatási szerződés 2.1. pontjának alábbiak szerinti módosítását
jóváhagyja és felkéri a polgármester a szerződésmódosítás aláírására.
„2.1. Az Önkormányzat és a Szolgáltató között létrejövő jelen megállapodás tartalma a
következő. Szolgáltató vállalja, hogy az Önkormányzat rendezvényein a 4.4. pont szerint
előzetesen egyeztetetten, 9 alkalommal, 5-20 fős formációval fellép.”
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

19. számú napirend:
Bóbita Óvoda „Zöld Óvoda”és „Örökös Zöld Óvoda” pályázaton való részvételének
támogatása
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a tizenkilences számú napirendi pont. Bóbita Óvoda „Zöld Óvoda”és „Örökös Zöld
Óvoda” pályázaton való részvételének támogatása tárgyában, dr. Vető Marietta alpolgármester
asszony előterjesztésben. Kiegészítés nincs. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend vitáját megnyitom.
Moldován László képviselő úr a zöld ügyek nagy támogatójának megadom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm. Ennek következtében nagyon jó, hogy Bóbita Óvoda szeretne pályázni, viszont az a
problémám itt azt olvasom, hogy a pályázat beadásának határideje: a tárgyév szeptember 5-ig
postára adott pályázatokról döntenek a november 20-áig. De hát, szeptember 7-e van, 5-én nehéz
lesz beadni ezt a támogatást. Mi van ilyenkor? Illetve olvasom, hogy ez a szeptember 5. után
beérkezett kérelmek automatikusan a következő naptári évre beadott pályázatként kerülnek
elbírálásra, akkor ezt úgy kell értelmeznem, hogy a következő naptári évre fogunk tulajdonképpen
pályázni?”
Vattamány Zsolt polgármester
„Beadták én úgy tudom. Ilyenkor az van, amikor nincsen nyáron Képviselő-testület, hogy
beadják, ha netán most nem fogadnák el, akkor írnak egy levelet, hogy sajnos stornó az a levél,
amit írtunk. Akkor válaszoltam is Alpolgármester asszony helyett. A napirend vitáját lezárom. Az
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előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem fel a határozati
javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
405/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bóbita Óvoda „Zöld Óvoda”és „Örökös Zöld Óvoda” pályázaton való részvételének
támogatása (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
a Bóbita Óvoda (1072 Budapest, Akácfa u. 32.) részvételét a „Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld
Óvoda” pályázati eljárásban, egyben felhatalmazza Vattamány Zsolt polgármestert a támogató
nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

20. számú napirend:
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VII. kerületi tagintézménye vezetői pályázatának
működtetői véleményezése
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a húszas számú napirendi pontunkra. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VII. kerületi
tagintézménye vezetői pályázatának működtetői véleményezése tárgyában, dr. Vető Marietta
alpolgármester asszony előterjesztésben. Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az
előterjesztést tárgyalta a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság, mely tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. A napirend vitáját megnyitom. Moldován László képviselő úrnak adom
meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Az lenne a kérdésem, – nem láttam az előterjesztésben, lehet, hogy elkerülte a
figyelmemet – hogy a pályázó eddig is a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa volt,
hogy magának ennek a VII. kerületi Szakszolgálatnak közössége mit szól az ő pályázatához?
Támogatja, nem támogatja, mit lehet erről tudni, ez az egyik. A másik meg hasonló kérdésem
lenne, mint az előbb egy súlyosabb. Ha jól olvastam a KLIK-nek a levelét, augusztus 25-ig várják
az önkormányzat válaszát ebben az ügyben. Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. A napirend vitáját lezárom és megadom a szót néhány mondatban
Alpolgármester asszonynak.”
Dr. Vető Marietta alpolgármester
„Bizonyára ez így van, de nekünk csak véleményezési jogkörünk van, tehát ez semmiben nem
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erősíti őket, és gondolom nem is akadályozza. Egyébként úgy tudom, hogy támogatják, de nekünk
ehhez igazából – ez egy formális dolog, hogy mi ezt támogatjuk. Nyilvánvalóan átnéztük az
elküldött dokumentációt és ezek alapján, semmilyen kifogást nem szeretnénk emelni.
Tulajdonképpen ennyiről van szó.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Már lezártam a vitát, ez az előterjesztői válasz volt. De ígérem, hogy nem vonom meg a szót, ha
a következő előterjesztésben egy mondat erejéig erre is kitér Képviselő úr. Az előterjesztéshez
módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, az
elfogadáshoz egyszerű többség szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
406/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VII. kerületi tagintézménye vezetői pályázatának
működtetői véleményezése (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VII. Kerületi Tagintézményének működtetője úgy dönt, hogy
támogatja Majtánné Farkas Andrea pályázatát.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

21. számú napirend:
Családok és gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Most térünk át a huszonegyes számú napirendi pontunkra. Családok és gyermekek átmeneti
otthona szolgáltatás biztosítása tárgyában, dr. Vető Marietta alpolgármester asszony
előterjesztésben, aki nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság, illetve a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta. A
bizottságok tárgyalásra és elfogadásra javasolják az előterjesztést. A napirend vitáját megnyitom.
Megadom a szót Moldován László képviselő úrnak.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm. Akkor az előzőhöz. Én értem, hogy gyakorlatilag formális a hozzájárulás, de azért
jobban örültem volna, – így is támogattam – de jobban örültem volna, ha úgy tudom támogatni,
ha tudom, hogy a közösség is támogatja a pályázatot. Köszönöm.”
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Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a hozzászólást. A napirend vitáját lezárom. Az előterjesztéshez az előterjesztő
nyújtott be módosító indítványt, amit természetszerűen befogad, így indokolni azt nem szükséges,
szavazni viszont fogunk róla. Szavazásra teszem fel a módosító indítványt, elfogadásához
egyszerű többség szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
407/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Tisztelt Képviselő-testület!
A fenti számú, Családok, gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása tárgyú napirendi
ponthoz kapcsolódóan az alábbi módosító indítványt kívánom benyújtani:
A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2015. szeptember 7. napján 10 órakor tartott
rendkívüli ülésén hozta meg a Családok, gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntéseit. A Bizottság 964/2015 (IX.7.) számú döntése
alapján az I. részajánlat nyertese a Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány, a II. részajánlat nyertese
pedig a Magyar Vöröskereszt Fővárosi Szervezet. A Bizottság az eljárás III. részét (gyermekek
átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása) a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel
963/2015 (IX.7.) sz. határozatával eredménytelenné nyilvánította, mivel erre a részre nem
érkezett ajánlat.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a módosító indítvány megtárgyalására
és a postán kiküldött előterjesztés határozati javaslatai helyett a módosító indítvány határozati
javaslatainak az elfogadására.
Budapest, 2015. szeptember 7.
dr. Vető Marietta
alpolgármester
HATÁROZATI JAVASLATOK
1.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő testülete úgy
dönt, hogy a „Családok, gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása” tárgyú
közbeszerzési eljárás I. részajánlatának nyertesével, a Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvánnyal
családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására ellátási szerződést köt és felkéri a
Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2.
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő testülete úgy
dönt, hogy a „Családok, gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása” tárgyú nyílt
közbeszerzési eljárás II. részajánlatának nyertesével, a Magyar Vöröskereszt Budapest
Fővárosi Szervezettel családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására ellátási szerződést köt
és felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő testülete úgy
dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzatával családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására kötött és a szolgáltatás
jelenlegi biztosításának alapjául szolgáló ellátási szerződések megszüntetésére vonatkozó
intézkedések megtételére.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Három határozati javaslatról fogunk szavazni. Mindegyik elfogadása egyszerű többséghez
kötött, így azt már külön nem fogom kiemelni. Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal
elfogadott 1. számú javaslatot. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
408/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Családok és gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása - Lámpás ’92 Közhasznú
Alapítvány (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő testülete úgy
dönt, hogy a „Családok, gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása” tárgyú
közbeszerzési eljárás I. részajánlatának nyertesével, a Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvánnyal
családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására ellátási szerződést köt és felkéri a
Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 2. számú javaslatot. Kérem,
szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
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határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
409/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Családok és gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása - Magyar Vöröskereszt
Budapest Fővárosi Szervezet (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő testülete úgy
dönt, hogy a „Családok, gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása” tárgyú nyílt
közbeszerzési eljárás II. részajánlatának nyertesével, a Magyar Vöröskereszt Budapest
Fővárosi Szervezettel családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására ellátási szerződést köt
és felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 3. számú javaslatot. Kérem,
szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
410/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Családok és gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása – jelenlegi ellátási
szerződések megszüntetése (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő testülete úgy
dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzatával családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására kötött és a szolgáltatás
jelenlegi biztosításának alapjául szolgáló ellátási szerződések megszüntetésére vonatkozó
intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

22. számú napirend:
Javaslat az önkormányzat társasházi pályázati rendszerének felülvizsgálatára
Előterjesztő: Molnár István
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Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a huszonkettes számú napirendi pontunkra. Javaslat az önkormányzat társasházi
pályázati rendszerének felülvizsgálatára tárgyban, Molnár István képviselő úr előterjesztésében.
Kérdezem, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? Nem. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt. A napirend
vitáját megnyitom. Nagy Andrea képviselő asszonynak adom meg a szót.”
Nagy Andrea képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr. Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy üdvözlöm és
egyetértek képviselőtársam előterjesztésével, hiszen beszélgetéseink során nem egyszer felmerülő
témát. Úgy gondolom, hogy a pályázati rendszert át kell gondolni, hogy a jövőben gördülékenyen
tudjon működni, és ha átvehetünk jól működő dolgokat más kerületektől, akkor ezt tegyük meg.
Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. Hutiray Gyula alpolgármester úrnak adom meg a szót.”
Hutiray Gyula alpolgármester
„Köszönöm szépen. Én maradéktalanul támogatom a megfogalmazott határozati javaslatokat. Az
előterjesztésben leírtakkal is majdnem teljes mértékben egyetértek. Egy dolgot szeretnék már
húzni. Különösen egyetértek azzal, hogy az a bürokrácia amit TVI megkeresésekkel, a de minimis
támogatásokkal kapcsolatban folytatunk, az teljesen értelmetlen és teljesen fölösleges. Ha
valamilyen okból ehhez a továbbiakban is ragaszkodni kívánunk, akkor pedig az a javaslatom,
hogy a továbbiakban arra hivatkozva, hogy egyszer ezt már megkértük, többet ne kérjük.
Semmilyen lényeges körülmény ebben a tekintetben nem változik csak arra jó az egész, hogy
néhány oldal papírt fölöslegesen elfogyasszunk itt és a minisztériumban és túlbuzgósági akciónak
minősítem ezeket a dolgokat. Ez a javaslatom, hogy ezzel ne foglalkozzunk a továbbiakban, és
valóban gyorsítsuk meg. Érdemben azt gondolom, hogy még az éves költségvetés elfogadása előtt
meg lehet akár az informális döntést hozni arról, hogy körülbelül mennyit kívánunk erre fordítani
2016-ban, 2017-ben stb., hogy ennek alapján el lehet készíteni, el lehet kezdeni az előkészítést, a
pályázat előkészítését. Legfeljebb a tényleges számot a költségvetés jóváhagyása …” (nem érthető)
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Alpolgármester úr hozzászólását. Moldován László képviselő úrnak adom
meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Én is abszolút támogatom és örülök képviselőtársam előterjesztésének, kicsit más okból, mint
ami itt elhangzottak. Elsősorban azért, mert, hogy többször is jeleztem, hogy az önkormányzati
társasházi pályázati rendszer eléggé ad hoc jellegűnek találtam mindig is. Most talán van néhány
hónapunk, hogy komplex módon közelítsük meg a problémát, erre lehetősége ad ez az
előterjesztés, úgy hogy én mindenképpen támogatni fogom.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Szücs Balázs képviselő úrnak adom meg a szót.”
Szücs Balázs képviselő
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„Köszönöm a szót Polgármester úr. Szeretném megköszönni Alpolgármester úr szavait, teljesen
egyetértünk vele. Pontosan ezért szorgalmaztuk februárban a rendkívüli testületi ülést, hogy a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság azt a bizonyos hosszú távú koncepciót dolgozza ki a
társasházak felújításával kapcsolatosan. Nagyon örülök, hogy végre Alpolgármester úr is
támogatja ezt. Nagyon-nagyon várom már ezt a hosszú távú koncepciót, amelynek azt gondolom,
hogy Molnár képviselőtársam előterjesztése előfutáraként tud lenni. Továbbra is várjuk ezt a
koncepciót. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. Dr. Kispál Tibor képviselő úrnak adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő-testület! Egyetértve képviselőtársaimmal pusztán
annyiban szeretném mind ezt a sort kiegészíteni, hogy elsősorban arról szól a történet, hogy
akkor alkossuk meg, hogy milyen koncepció szerint írjuk ki a pályázatot, amikor már tudjuk az
összeget a költségvetési sorban. Tudjuk, hogy a társasházak gyakorlatilag januártól, május 31-e a
határidő csinálják az éves társasházi közgyűléseiket. Az igazi kavart az okozza, hogy ha egy
társasház egyébként menetrendszerűen megcsinálja akár márciusban, vagy áprilisban a
közgyűlését és egy hét múlva, vagy egy hónap múlva, vagy két hónap múlva újra le kell ülni,
pedig már a költségvetést el kellett volna, hogy fogadják, amibe ugye egyébként egy ilyen
pályázatnak az önrészt biztosítani benne kell, hogy legyen. Tehát én azt gondolom, hogy mivel ezt
tudjuk, akik itt ülnek képviselőként is pontosan tudjuk ezt. Legyen ez a vezérfonala, annak,
amikor mi erről beszélünk. A koncepciót akár már az idén is meg tudjuk fogalmazni. Az, hogy
mellé milyen számokat rendelünk, azon pedig mi majd meggyomrozzuk még egy kicsit egymást a
költségvetési vitánál és utána hadd szóljon a történet. Volt már erre példa a korábbi ciklusokban.
… Én azt gondolom, hogy ez csak szándék kérdése … Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Hutiray Gyula alpolgármesternek adom meg másodjára egy percben a szót.”
Hutiray Gyula alpolgármester
„Kiegészíteném azt, amit mondtam. Októberben lehet tárgyalni. Amiben lényeges kérdést látok
én, hogy ezt a visszatérítendő és vissza nem térítendő …” (nem lehet érteni)
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a hozzászólásokat. A napirend vitáját lezárom. Kérdezem az előterjesztőt,
hogy kíván a végén egy összegzést adni, válaszadást. Igen. Megadom Molnár István képviselő
úrnak a szót.”
Molnár István képviselő
„Annak külön örülök, hogy … év után … se támogatás … csak nálunk …” (nem lehet érteni)

Vattamány Zsolt polgármester
„Megállapítom, hogy az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem
fel az 1. számú határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik. Kérem,
szavazzanak!”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
411/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat az önkormányzat társasházi pályázati rendszerének felülvizsgálatára (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
Vattamány Zsolt polgármestert, hogy vizsgáltassa meg az Önkormányzat által kiírandó
társasház felújítási pályázatok gyorsabb kiírásának, elbírálásának és egyszerűbbé tételének
lehetőségét. Az egyeztetésekbe vonja be a Képviselő-testületnek a téma iránt érdeklődő tagjait, és
a kialakult álláspontról tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2015. december 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot. Egyszerű többség szükséges az
elfogadásához. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
412/2015. (IX.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat az önkormányzat társasházi pályázati rendszerének felülvizsgálatára (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr.
Gotthard Gábor jegyzőt, hogy az 1. pont tárgyában tartandó egyeztetések alkalmával
gondoskodjon a hivatal témában érintett dolgozóinak, szakértőinek jelenlétéről.
Felelős:
Határidő:

Dr. Gotthard Gábor jegyző
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Mielőtt áttérnénk a zárt ülésre kettő dologról szeretnék szólni. Az első részben a köszönet. Barta
Erzsébet irodavezető asszony, ma ül itt ebben a minőségében utoljára a képviselő-testületi ülésen.
Szeretném megköszönni mindenki előtt az elmúlt évek áldozatos munkáját. Egy tapsot
megérdemel Irodavezető asszony. Köszönjük. A másik, hogy tájékoztatnom kell ilyenkor a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 47. szakasz (4) bekezdése alapján, hogy a két ülés között
hoztam-e döntést. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy nem, és gyorsan tovább tudunk lépni, de
most mintegy másfél oldalt kellene felolvasnom. Egyéb egy ügyről van szó, így igyekszem röviden
elmondani, hogy milyen döntést hoztam. Magyarország Kormányának az egyes, a Környezet és
Energia Operatív Program 2011-2013. évre szóló akcióterve 5. prioritásával összefüggő
kormányhatározatok módosításáról szóló 1507/2015. számú határozata 1. számú mellékletének 4.
pontja teremtette meg a lehetőséget arra, hogy indulhasson a „Középületek kiemelt jelentőségű
épületenergetikai fejlesztése” című (KEOP-2015-5.7.0 kódszámú) pályázaton. A Bischitz
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Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Peterdy utca 16. szám alatti idősek bentlakásos
otthona energetikai felújítása című projekttel, mely pályázat szerinti támogatás formája vissza
nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke, az összes elszámolható költség 100 %-a. 2015.
július 27. napján kihirdetett kormányhatározat szerint az irányító hatóság eláll a támogatási
szerződéstől, ha a projekt megvalósításához szükséges vállalkozási szerződés 2015. augusztus 31.
napjáig nem lép hatályba. Ezzel kapcsolatban kellett nekem döntést hoznom. A jogszabályi
kívánalmaknak eleget tettem. Ha fontos a részletezés, akkor szerintem a kollegáim a
rendelkezésre bocsátják bárkinek a döntés részleteiről.
Megállapítom, hogy nyílt ülésünk végére értünk. Innen a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja
munkáját, ezért felkérem vendégeinket, hagyják el az üléstermet.
Zárt ülés keretében:
23.

Követelés
elengedésére
vonatkozó
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester

24.

A 34541/0/A/22 helyrajzi számú, természetben VII. ker. Rákóczi út 30. magasföldszint
1.
szám
alatti
ingatlanra
vonatkozó
elővásárlási
jog
gyakorlása
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester

25.

Közterület-használattal kapcsolatos ügyekben I. fokon hozott döntések ellen benyújtott
fellebbezések
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

26.

Szociális ügyekben első fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

dr. Gotthard Gábor
jegyző

döntés

végrehajtási

ügyben

Vattamány Zsolt
polgármester
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