Iktatószám: KI/42834-72/2015/XV.
JEGYZŐKÖNYV
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. december 15-én 10 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

Meghívottak:

dr. Csomor Sándor az ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Bencze György
EVIKVÁR Kft. ügyvezető igazgatója

Hivatali vezetők: dr. Fey Dorottya, Fitosné Z. Zsuzsanna, dr. Hajdu Kitti, Hegyi Krisztián,
Lantos Péter, dr. Máté Katalin, dr. Mészáros Zoltán, Nagyné Kovács Martina,
Simonné Müller Katalin, Szabó György, dr. Várhelyi Zsuzsanna Gabriella
irodavezetők
Az ülést vezette:

Vattamány Zsolt polgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Jékli Mariann, Nagyné Szánti Gabriella
Vattamány Zsolt polgármester
„Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselő hölgyeket, urakat,
vendégeinket.
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 15-ei rendkívüli ülését
megnyitom. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy jelen van 17 fő, az ülés
határozatképes.
A tisztelt képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatomat a mai ülés napirendjére.
Mielőtt azonban szavaznánk, a napirendről megadnám Szücs Balázs képviselő úrnak ügyrendiben
a szót.”
Szücs Balázs képviselő
„Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület! Szeretném a képviselő-testületet tájékoztatni,
hogy Nagy Andrea és Németh Gábor képviselő-társaim függetlenként folytatják munkájukat.
Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Folytatnánk a napirend megszavazását.
Szavazásra teszem fel a napirendi javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik.
Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a napirendi
pontokat 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
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
467/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Napirendi pontok elfogadása (16 igen, 0 nem, 1 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 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

3.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
egyes
helyi
adórendeleteinek
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

4.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (…) önkormányzati rendelete a közszolgálati jogviszonyban állókat megillető
szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, támogatásokról szóló 14/2012. (III.26.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

5.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (.....) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetvárosi
Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évre megállapított
illetménykiegészítéséről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
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6.

Döntés az EVIKVÁR Kft. jogutód
megszüntetéséről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

7.

Az ERVA NZrt. működésének racionalizálásával
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester

8.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015.(….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati
rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester

9.

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

10.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (….) önkormányzati rendelete a felügyeleti díjról, valamint az üzletek
működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének
rendjéről szóló 46/2013. (IX.06.) önkormányzati rendelet, továbbá ehhez kapcsolódóan
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

11.

Döntés a Holokauszt Emlékév Erzsébetvároshoz kapcsolódó feladatainak ellátására
vonatkozó
szerződésről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

12.

Döntés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA
Nonprofit Zrt. között az Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő
közterületek köztisztasági és településtisztasági feladatainak ellátására vonatkozó
feladatellátási
szerződésről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

13.

Javaslat a 2016. évi társasház felújítási pályázatok tartalmi és formai
szempontrendszerére
Előterjesztő: Molnár István képviselő, Benedek Zsolt képviselő, Dr. Kispál Tibor
képviselő, Hutiray Gyula képviselő, Nagy Andrea képviselő

14.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2016. évi belső
ellenőrzési
tervének
jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Gotthard Gábor jegyző

15.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Közbeszerzési és
Beszerzési
Szabályzatának
módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

nélküli,

végelszámolás

kapcsolatos

útján

történő

döntéshozatal
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16.

A Budapest VII. kerület, Bajza u. 11. szám alatt található, 33502/1 hrsz. alatt
nyilvántartott
közpark
elnevezésére
benyújtott
kezdeményezés
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

17.

A 443/2015.(X.21.) számú Kt. határozat alapján előkészített szerződések jóváhagyása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

18.

Rendőrségi túlszolgálat finanszírozása 2016. év január hónap 1. napjától 2016. év
december
hónap
31.
napjáig
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

19.

A
Szolgáltatástervezési
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

20.

Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület támogatása téli krízishelyzet kialakulása
esetén
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

21.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására vonatkozó szerződés megkötése
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

22.

Együttműködési megállapodás a Myrai
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

23.

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központtal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

24.

Óvodákkal
kapcsolatos
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

25.

Óvodai és iskolai teniszoktatásra vonatkozó
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

26.

Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2015. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

27.

Működtetői vélemény köznevelési intézmény magasabb vezetői megbízásához
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

28.

Emléktáblák
elhelyezésének
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester

29.

Állami
ingatlanok
ingyenes
önkormányzati
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester

30.

Önkormányzati
vagyonnal
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester

31.

Az
ERöMŰVHÁZ
Nonprofit
Kft.
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

működésével

32.

Az

tagok

Evikint

Kft.

felügyelő

bizottsági

Koncepció

Vallási

felülvizsgálata

Közhasznú

Egyesülettel

döntések
keretmegállapodás

jóváhagyása

támogatása
tulajdonba

kapcsolatos

döntések

kapcsolatos

személyében

kérése

történő

döntések
változás
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Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

33.

Javaslat
Erzsébetváros
2017
Emlékbizottság
Előterjesztő: Szücs Balázs Egyházügyi és civil szervezetek tanácsnok

felállítására

34.

Együttműködési
megállapodás
a
Heim
Pál
Előterjesztő: Szücs Balázs Egyházügyi és civil szervezetek tanácsnok

Alapítvánnyal

35.

Ács
Előterjesztő: Németh Gábor

János

emlékpad

Zárt ülés keretében:
37.

A településképi kötelezés polgármesteri döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

38.

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

1. számú napirend:
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
Vattamány Zsolt polgármester
„Az előterjesztő jómagam vagyok. Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az
előterjesztést mind a három bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A
napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászólásra jelentkezett Moldován László képviselő úr
megadom a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Az első kérdésem az, hogy gyakorlatilag most veszem észre, hogy nincsen tv,
rejtett kamerás a felvétel? Itt azt látom, hogy különböző oktatási intézményeinket csökkentjük,
illetve alapítványainkat támogatjuk, hogy mi ennek az oka, hogy az alapítványokat támogatjuk,
lehet, hogy én vagyok a naiv, hogy nem tudom. Ezeket a pontos összegeket ki állapította meg?
Köszönöm.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Közben kaptam a jelzést, hogy jön a videós. Reméljük, hogy minél hamarabb ideér. A konkrét
kérdésre a válasz, ha jól értem.. Az iskolákat, alapítványokon keresztül tudjuk támogatni, hiszen
az iskolák most már nem hozzánk tartoznak, mint fenntartóhoz, és vannak olyan típusú
támogatások, melyek a KLIK-en keresztül bonyolultak lennének, ezért az alapítványokat
támogatjuk. Azt, hogy a melyik iskolát milyen mértékben támogatjuk, ezt pedig a bizottság dönti
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el. Ott szokott lenni erről szó. Csak mivel alapítványt támogatunk ezért a bizottság csak
javaslatot tehet, hiszen alapítványi támogatásról mindig a képviselő-testület dönt. De eddigi
gyakorlat szerint mindig a bizottság döntését a képviselő-testület jóváhagyta. Mivel több
hozzászóló nincs, a napirend vitáját lezárom. Megállapítom, hogy érkeztek módosító indítványok.
Módosító indítványt nyújtott be dr. Bajkai István alpolgármester úr, és jómagam is, mint
előterjesztő. Mindkét módosító indítványt befogadom, így azokat indokolni nem szükséges.
Szavazni viszont fogunk róluk. Szavazásra teszem fel először a módosító indítványokat. Kérem,
hogy szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 13 igen 0 nem 4 tartózkodással elfogadta.
468/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítványok elfogadásáról (13 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Vattamány Zsolt polgármester úr és Dr. Bajkai István alpolgármester úr által a „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 indítványaikat:
Vattamány Zsolt:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztés összeállítását követően módosító indítvány benyújtása vált szükségessé
előirányzat-átcsoportosítások érdekében.
1. A „8103 Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása” címen a Személyes
szabadság korlátozása miatt kárpótlás címen történt kifizetések, B113. Települési
önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
előirányzatot 18 ezer Ft-tal javasolom megemelni, ezzel egyidejűleg az „5604 Eseti pénzbeli
szociális ellátások” címen a Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címen történt
kifizetések, K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések előirányzatot azonos összeggel
megemelni.
2. A „8103 Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása” címen a Család- és
Gyermekjóléti Központok támogatásáról, B113. Települési önkormányzatok szociális,
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzatot 2.000 ezer Ft-tal
javasolom megemelni, ezzel egyidejűleg a „6201 Központi, irányító szervi támogatás
folyósítása” és az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ” címen a
felhalmozási támogatást, valamint a K6. Beruházások előirányzatot azonos összeggel
megemelni.
3. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Rendkívüli önkormányzati kiadások
biztosítása, K513. Tartalékok előirányzatot 1.712 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
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egyidejűleg az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen a
Városmarketing kiadások, K3. Dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
4. A „6103 Sportegyesületek és szervezetek támogatása” címen a Sportegyesületek és
szövetségek támogatása, K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
előirányzatot 1.411 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a
VITAKID Sportegyesület támogatása, K512. Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzatot 1.111 ezer Ft-tal, az Ászgárd Sport Klub támogatása,
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot 300 ezer Fttal megemelni.
5. A „7305 Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok” címen a Gázvezeték
felújítási és kazáncsere, kazán felújítási kölcsön, K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre előirányzatot 1.200 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6501 Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása” címen a
Rózsa utca 27. szám alatti társasház gázvezeték-felújítási kölcsön K86. Felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzatot
azonos összeggel megemelni.
6. Az „5201 Környezetvédelmi feladatok, parkosítás” címen a Zöldfelület-fenntartás, K3. Dologi
kiadások előirányzatot 372 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg az „5208
Beruházások előkészítése és lebonyolítása” címen a Szakértői (műszaki, jogi, egyéb)
feladatok, K3. Dologi kiadások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
7. Az „5201 Környezetvédelmi feladatok, parkosítás” címen a Zöldfelület-fenntartás, K3. Dologi
kiadások előirányzatot 10.785 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „7201
Központilag kezelt ágazati feladatok” címen Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása,
K513. Tartalékok előirányzatot azonos összeggel megemelni.
8. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az Ellátottak élelmezési tartalék kerete
K513. Tartalékok előirányzatot 1.641 ezer Ft-tal, a Köznevelési intézmények működtetés
vállalásával kapcsolatos támogatás K513. Tartalékok előirányzatot 2.898 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a Rendkívüli önkormányzati
kiadások biztosítása, K513. Tartalékok előirányzatot 4.539 Ft-tal megemelni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!
Dr. Bajkai István:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztés összeállítását követően módosító indítvány benyújtása vált szükségessé
előirányzat-átcsoportosítások érdekében.
A Klauzál téri csarnok üzemeltetési költségei önkormányzatot terhelő rész címen 15.264 ezer Ft
előirányzatot javasolom biztosítani, a „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a
Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása, K513. Tartalékok előirányzat azonos összegű
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csökkentése mellett.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 13 igen 0 nem 4 tartózkodással elfogadta.
469/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatása(13 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Alsó erdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium - Gyermekeink Jövőjéért
Alapítványát 1.020.000 Ft összeggel támogatja az iskola által szervezésre kerülő rendezvények,
programok megvalósítása céljából, továbbá 170 ezer Ft összeggel kordon beszerzése céljából.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert a Gyermekeink Jövőjéért Alapítvánnyal kötendő támogatási
szerződés aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 13 igen 0 nem 4 tartózkodással elfogadta.
470/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása (13 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Baross Gábor Általános Iskola - Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért
Alapítványát 1.900.000 Ft összeggel támogatja az iskola által szervezésre kerülő rendezvények,
programok megvalósítása céljából.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert a Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvánnyal
kötendő támogatási szerződés aláírására.
Felelős:

Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 3 tartózkodással elfogadta.
471/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Alma-Mater - Madách Imre Gimnázium Alapítvány támogatása (14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Madách Imre Gimnázium - Alma-Mater Madách Imre Gimnázium Alapítványát
2.100.000 Ft összeggel támogatja az iskola által szervezésre kerülő rendezvények, programok
megvalósítása céljából.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert az Alma-Mater - Madách Imre Gimnázium Alapítvánnyal
kötendő támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 3 tartózkodással elfogadta.
472/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Boldog Iskolásévekért Alapítvány támogatása (14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola - A
Boldog Iskolásévekért Alapítványát 660.000 Ft összeggel támogatja az iskola által szervezésre
kerülő rendezvények, programok megvalósítása céljából.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert A Boldog Iskolásévekért Alapítvánnyal kötendő támogatási
szerződés aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 5. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 3 tartózkodással elfogadta.
473/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- "XXI. század zenéje" Alapítvány támogatása (14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Molnár Antal Zeneiskola - "XXI. század zenéje" Alapítványát 1.542.600 Ft összeggel
támogatja az iskola által szervezésre kerülő rendezvények, programok megvalósítása céljából.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert a "XXI. század zenéje" Alapítvánnyal kötendő támogatási
szerződés aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítványokkal elfogadott rendelet-tervezetet, melynek
elfogadásához minősített többség szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
10 igen 0 nem 7 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015.
(XII.18.) rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi
költségvetésről szóló 2/2015. (II.23.) rendeletének módosításáról
(10 igen, 0 nem, 7 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

2. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 2. számú napirendi pontunkra, önkormányzatunk rendelete a 2016. évi átmeneti
gazdálkodás szabályairól. Az előterjesztő jómagam vagyok, előterjesztőként az előterjesztést
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szóban nem kívánom kiegészíteni. Mindhárom bizottság tárgyalta az előterjesztést, és mindhárom
bizottság elfogadásra és tárgyalásra javasolja. A napirend vitáját megnyitom. Stummer képviselő
úrnak adom meg a szót.”
Stummer János képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Három kérdésem lenne. A négyes szakasz négyes pontjával
kapcsolatban a rendelet-tervezetnél. Urbanisztikai tanácsadásra 3 millió 48 ezer forintos
kötelezettség előírás szerepel az előterjesztésben. Kommunikációs tanácsadásra 2 millió 292 ezer.
A hetes szakaszban, van egy 26 millió forintos kötelezettségvállalás a VII. Kerületi
Rendőrkapitányság részére közterületek és nyilvános helyek megerősített rendőri ellenőrzésével
kapcsolatban. Kérdésem lenne, ez utóbbinál, hogy mely pontjai kerülnek ebből a pénzből
fokozottabb ellenőrzés alá? Az első kettőnél mi ez pontosan, mi az az urbanisztikai tanácsadás,
mi az kommunikációs tanácsadás. Illetve a kommunikációs tanácsadás ez az ötös paragrafus
kettes pontjában lévő kommunikációval feladatok, városmarketing, lakossági szolgáltatások ez 3
millió 621 ezer forintot jelent, a kettő ez milyen kapcsolatban áll egymással? Ennyi lenne.
Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Ujvári-Kövér Mónikának adom meg a szót.”
Ujvári-Kövér Mónika képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület! Én is néhány tétel kapcsán
szeretnék kérdést feltenni. Előre szeretném bocsátani, hogy nem arról van szó, hogy esetlegesen
ezekkel a tételekkel mit kezdjek, hogy a megalapozottságukat nem látom, nem tudom azt, hogy
milyen döntések előzték meg ezeket a tételeket. Mondanám pontosan. Az egyik az Erzsébetvárosi
gyorsszerviz létrehozása, illetve a 15-ös tömb közpark létesítés előkészítő feladatai. Főként a 15ös tömbre azért kérdeznék rá, mert az én körzetemben van és jó néhány társasházat érint az ott
lakó civileket tekintve. Korábban egyeztetéseket folytattam ebben a kérdésben, továbbá Máté
Katalin irodavezető asszony levelét nemrégiben kaptam néhány napja kézhez, amiben arról
tájékoztat, hogy a továbbiakban is átfogó vizsgálatok szükségeltetnek ahhoz, hogy a nagy
esőzések miatt kialakult helyzetet rendezni tudják. Ehhez képest, hogy már közpark létesítéséről
beszélünk, mi alapozta meg ez a kérdést, illetve társadalmi egyeztetés volt-e a lakossággal, mert
ezt mennyire igénylik az ott élők. Másrészt egy másik kérdésem egy kicsit tovább mutatna,
Polgármester úr figyelmét egy dologra szeretném felhívni. Éppen ezekben a percekben folyik a
parlamentben … melyet párttársai nyújtottak be. Ebből, Erzsébetváros szempontjából igen fontos
dolgot szeretnék kiemelni. A javaslat alapján a fővárost és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megillető adóbevételekből származó részesedési arányok változik 2016-ban másfél
százalékpontnyi, 2017-ben további másfél százalékpontnyi forráselvonásra számíthatunk.
Kérdezem azt, hogy az átmeneti szabályozásnál ezt figyelembe vette-e már az előterjesztő ezeket a
változásokat és milyen egyeztetéseket folytatattak kormányzati illetékesekkel az ügyben, hogy
ilyen nagy terhet ne rójon ránk a kormányzat. Végül az Erzsébet kártya katalógussal kapcsolatos
módosító indítványban van egy utalás egy 20 milliós kötelezettségvállalásra. Itt ez a
kártyakatalógusban az áll, amit néhány napja kézhez kaptak a lakosok, egy 8-10 oldalas színes
kiadványról van szó, esetleg további katalógusok kiadására számíthatnak-e, mert ilyen magas
összeg a 20 milliós tétel? Köszönöm szépen.”
(Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
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„Moldován képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm. Képviselő-társaim nagy részét elmondták a kérdéseimnek. De azért van két
kérdésem. Az egyik az erzsébetvárosi ingyen taxi szolgáltatás gépjármű beszerzésére 25 ezer
forint és 15 ezer forint működési kiadásokra … A másik pedig a gépjárművek beszerzése 8 millió
500 ezer forint, megint kinek veszünk gépjárművet? Még egy kérdésem lenne pályázatok
előkészítésére, pályázatírásra 25 millió forint kötelezettség vállalható. Én örülök, ha pályázunk,
csak akkor külön kéne kérnem tájékoztatást, hogy hova pályáztunk, hova adtuk be, mikor nyertük,
mert erről teljes csend van, csak az összegeket költjük. Mondom, én nagyon örülök, hogy az
önkormányzatok pályázatokon is fejlesztéseket tud megvalósítani, de ezekről kérnék tájékoztatást.
Köszönöm.”
(Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Rendben. Köszönöm a hozzászólást. A kérdésre megadom dr. Bajkai István alpolgármester
úrnak a szót.”
Dr. Bajkai István alpolgármester
„Köszönöm szépen Polgármester úr. … gyorsszerviz … a kerület polgárainak egy szolgáltatás,
amely … ilyen a lakások szervize, csaptelepek javítása … gyorsszolgálatot … kerület polgárai
számára … szervezni A másik kérdés … szeretnénk biztosítani egy olyan idéző jelbe téve taxi
szolgáltatást, ingyenes, az arra rászorulóknak orvoshoz, egészségügyi intézmény, bevásárlás …
Ezt korábban egyszer a képviselő-testület … fogadott el. Az előkészítése folyik … A pályázat
előkészítése folyamatban, megfelelő szakemberek … egyáltalán a feltételeket kidolgozni, a
feltételekhez …”
(Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm, megadom a szót Hutiray Gyula alpolgármester úrnak.”
Hutiray Gyula alpolgármester
„Köszönöm szépen. A 26 milliós önköltséget fizetendő összegnek az önrészt, mert igazából a
szabályai közé. Tisztelt Képviselő úr! Ebben az évben pontosan ugyanennyit költöttünk erre a
feladatkörre, ez a plusz szolgálatnak a finanszírozása. A mai ülésen tárgyaljuk azt a szerződést,
amit a rendőrséggel szeretnénk kötni, fogunk kötni ebben a tárgykörben. Annyi a különbség, hogy
a korábbi években két szerződésben jegyeztük ezt az egy problémát, külön az első negyedévre, és
külön szerződést kötöttünk a második, harmadik, negyedik negyedévre. Én azt gondolom, hogy
ennek különösebb értelme nem volt ugyanannyi. Egy szerződésben kellene ezt rendezni ezt a
kérdést, hiszen semmi különös, erről szól ez a gépjármű. A másik kérdés gondolom, amire én
szeretnék reflektálni a Képviselő asszony említette a forrásmegosztás szabályainak a változását,
ami pillanatnyilag a parlament előtt fekszik. Föltételezem, hogy mindnyájan tudjuk, hogy a fő
hatása ennek a budapesti tömegközlekedéshez kapcsolódik. Azt szeretném mondani – nem ebben
akarnék most előadást tartani, hanem csak abban, – hogy ez a kérdés nem az átmeneti
gazdálkodást érinti. Az átmeneti gazdálkodásban azokat az előre látható kiadásokat rendezzük,
amit vélhetően teljesíteni kell február előtt, amikor a költségvetésünket el fogjuk fogadni.
Legritkább esetben szól az átmeneti gazdálkodásról …”
(Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)
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Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Alpolgármester úr hozzászólását. A napirend vitáját lezárom. Akkor
válaszolnék a fennmaradó kérdésekre. Igyekeztem kipipálni azokat a kérdéseket, amelyekre
Hutiray alpolgármester úr, illetve Bajkai alpolgármester úr válaszolt. Ujvári-Kövér Mónika 15ös tömb. Pont tegnap voltam nézni a 15-ös tömbnél nézni a munkálatokat. Most egy feltárás
folyik. Az ezzel megbízott szakemberek mutatták a rendelkezésükre álló térképet, ott 5 darab nagy
tömbház volt, amit valamikor gyakorlatilag leromboltak. Az alattuk levő pincéket pedig hát
belegórták – nem tudom ezt szép szóval, szebben elmondani – az ott levő törmeléket, és ráhordtak
egy kis földet. Most az évtizedek alatt az esők utat találtak maguknak, és ezért van az, hogy
életveszélyes a terület, ezért van az, hogy ha valaki kimegy oda kutyát sétáltatni, akkor esetleg
eltűnhet a kutyával együtt egy két-három méteres mély lyukban. Most azt szeretnénk, ha ez a
terület teljesen fel lenne tárva, azért dolgoznak ott a munkások. Azt szeretnénk, hogyha ott, most
úgy látszik, hogy ott nagyon-nagyon komoly és nagyon nagy munkálatokat igénylő földmunka
után kicserélnénk az egész területet, hiszen ki kell szedni minden törmeléket, akár több méter
mélyen és fel kell tölteni a helyet, és amikor ez megtörténik, akkor ott egy szép parkot ott
létrehoznánk. Nyilván ez nem fog megtörténni az ott lakók megkérdezése nélkül, meg a körzet
képviselőjének megkérdezése és a bevonása nélkül. Most a feltárások zajlanak. Szerintem, hogy
ez körülbelül mennyibe kerülhet majd, ez ki fog derülni a költségvetés tárgyalására. Nem lesz
valószínűleg olcsó, mert nagyjából egy hektár területről van szó és borzalmas az, amit ott tegnap
nekem mutattak. A másik, amire Hutiray alpolgármester úr már nagyjából válaszolt a
forrásmegosztás. Nyilván nem most a költségvetés tárgyaljuk, hanem az átmeneti néhány hetet
tárgyaljuk, hiszen nem kaptuk meg pontosan azokat a számokat, amit akár fővárostól, akár állami
alapon, majd be tudunk tervezni a költségvetésbe. Mi fix számokkal dolgozunk, tehát nem
hasunkra ütünk és kitalálunk bevételi forrásokat, hanem csak azokkal a számokkal dolgozhatunk,
amiket kapunk egyébként. Erre a fajta változásra fel vagyunk készülve, hiszen tudtuk ezt a fajta
változást, tehát tudjuk kezelni és a költségvetés tervezése ebbe az irányba fog menni, hogy a
költségvetést tudjuk ezzel is együtt tervezni, nem fog benne fennakadásokat okozni. Moldován úr
szerintem a taxira és a pályázati kötelezettségvállalásra is nagyjából választ kapott. Nagyon
fontos, hogy itt, ami pénzt beírunk, hogy mekkora kötelezettség vállalható ez arra az esetre
vonatkozik, hogyha netán lenne, egy olyan kiírás mondjuk a két ülés között, amikor dönteni kell,
és forrásnak rendelkezésre kell állni. Tehát, ha ezt a pénzt fel tudnánk használni, ha ez a pénz
elfogyna és arról kéne beszámolnom a következő ülésen, hogy ezt a pénzt felhasználtuk az lenne a
lehetséges legjobb opció. Az is elképzelhető, hogy ebből egy forintot nem fogunk tudni elkölteni
most év elején, de az lenne a legjobb, ha ez mégis meg tudnánk tenni. Stummer képviselő úrnak
szerintem válaszolt a rendőrkapitányság ügyében Alpolgármester úr. 4/4 igaz? A kommunikációs
2,9. Az urbanisztikai fejlesztések azok a kerületfejlesztéssel kapcsolatban vannak betervezve. Az
átmenetibe pedig azok az összegek vannak betervezve, amelyek egy éves lebontásban ezt teszi ki a
másfél, két hónap. Tehát van egy éves keretünk és ez ennek a négy-hat hétnek, amíg elfogadjuk a
költségvetést, a fennálló szerződéseknek a fedezetére kell ez az összeg. Mi volt, amire nem
válaszoltam Képviselő úr, mert lehet, hogy ellapozgattam, szerintem nagyjából mindenre, de
állunk rendelkezésére a nagy bármely szakában, bármilyen kérdéssel kapcsolatban.
Akkor nem marad más hátra, mint megállapítsam, hogy az előterjesztéshez érkezett módosító
indítvány, amelyet Bajkai alpolgármester úr és jómagam nyújtottunk be. Ezeket az indítványokat
befogadom, így azokat, indokolni nem szükséges, szavazni viszont fogunk róluk. A módosítók
elfogadásához minősített többség szükséges. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a módosító
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indítványt 13 igen 1 nem 3 tartózkodással elfogadta.
474/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítványok elfogadásáról (13 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Vattamány Zsolt polgármester úr és Dr. Bajkai István alpolgármester úr által „Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (...) önkormányzati
rendelete a 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól” című előterjesztéshez benyújtott
módosító indítványaikat:
Vattamány Zsolt:
Tisztelt Képviselő-testület!
Fenti számú napirendi ponthoz az alábbi módosító indítványt nyújtom be:
1. Az Ör. 4. § az alábbi (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetésre 3.000 ezer Ft összegben
kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.”
2. Az Ör. 5. § az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9)

Az Erzsébetváros Kártyakatalógus nyomdai költségeire és terjesztésére 19.500 ezer Ft
összegben kötelezettség vállalható és a teljesítéssel arányosan kifizetés teljesíthető.”

3. Az Ör. 6. § az alábbi (20) bekezdéssel egészül ki:
„(20) A Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája és
Csipkebokor Óvodája részére közüzemi és egyéb szolgáltatások átalányösszegére havi
200 ezer Ft összegben, továbbá visszamenőlegesen egyszeri 5.200 ezer Ft összegben
kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.”
4. Az Ör. 8. § az alábbi (14)-(15) bekezdésekkel egészül ki:
„(14) Az ELO programhoz licence vásárlásra, követési díjra és karbantartásra 8.294 ezer
Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.”
„(15) A Complex cég- és jogtár program használatára 4.300 ezer Ft összegben
kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.
Dr. Bajkai István:
Tisztelt Képviselő-testület!
14 / 102

Az előterjesztéshez az alábbi módosító indítványt nyújtom be:
5. Az Ör. 3. § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4)

A „Klauzál tér – Kreatív Belváros Szíve” program megvalósítása érdekében 464.281
ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.”

6. Az Ör. 4. § az alábbi (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A Klauzál téri vásárcsarnok üzemeltetésére 2016. január 1 –június 30. időszakra
16.050 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott rendelet-tervezetet. Elfogadásához
minősített többség szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
10 igen 0 nem 7 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2015.
(XII.18.) önkormányzati rendelete a 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
(10 igen, 0 nem, 7 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

3. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének egyes
helyi adórendeleteinek módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 3. számú napirendi pontunkra. Egyes helyi adórendeleteinek módosításáról, az
előterjesztő én vagyok, jómagam. Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az
előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, a bizottság elfogadásra és
tárgyalásra javasolja. A napirend vitáját megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel a rendeletettervezetet, melynek elfogadásához minősített többség szükséges. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
15 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2015.
(XII.18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének egyes helyi adórendeleteinek módosításáról
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot. Egyszerű többség szükséges az
elfogadásához. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
475/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Helyi adók, építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó alkalmazásáról (15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a kerületben bevezetett helyi adókat, az építményadót, a telekadót, az idegenforgalmi
adót továbbra is alkalmazza, annak bevezetését Budapest Főváros Önkormányzata részére nem
kívánja átengedni.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Fővárosi
Önkormányzat Főpolgármesterét.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot. Elfogadásához szintén egyszerű többség
szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
476/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Kommunális adóról (15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
járul hozzá ahhoz, hogy Budapest Főváros Önkormányzata Erzsébetváros közigazgatási
területén a magánszemély kommunális adóját bevezesse.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Fővárosi
Önkormányzat Főpolgármesterét.
Felelős:

Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő:

azonnal

4. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (…) önkormányzati rendelete a közszolgálati jogviszonyban állókat megillető
szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, támogatásokról szóló 14/2012. (III.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 4. számú napirendi pont. Önkormányzatunk rendelete a közszolgálati
jogviszonyban állókat megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, támogatásokról
szóló korábbi rendeletünk módosításáról. Előterjesztőként az előterjesztés szóban nem kívánom
kiegészíteni. A napirend vitát megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel a rendeletettervezetet, 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 42/2015.
(XII.18.) önkormányzati rendelete a közszolgálati jogviszonyban állókat megillető szociális,
jóléti és egészségügyi juttatásokról, támogatásokról szóló 14/2012. (III.26.) 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 Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetvárosi
Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évre megállapított
illetménykiegészítéséről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk az 5. számú napirendi pontra. Önkormányzatunk rendelete a Polgármesteri
Hivatalnál és az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők 2016.
évre megállapított illetménykiegészítéséről. Előterjesztőként az előterjesztést szóban kiegészíteni
nem kívánom. A napirend vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez
megállapítom, hogy módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel a rendeletettervezetet, elfogadásához minősített többség szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!
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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 43/2015.
(XII.18.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetvárosi Rendészeti
Igazgatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évre megállapított illetménykiegészítéséről
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

6. számú napirend:
Döntés az EVIKVÁR Kft. jogutód nélküli, végelszámolás útján történő megszüntetéséről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 6. számú napirendi pontra. Döntés az EVIKVÁR Kft. jogutód nélküli, végelszámolás
útján történő megszüntetéséről. Jómagam vagyok az előterjesztő, szeretnék egy rövid kiegészítést
tenni. Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a 2014-es mérlegadatokkal számolunk,
de fontos tudni, hogy itt készült egy közbelső mérleg 2015-ben, ez tartalmazza már az időközben
bekövetkező változásokat. Ennek ellenére mi 2014-es adatokat tartottuk kívánatosnak alkalmazni
a különböző határozati javaslatoknál. A közbelső mérleg egyébként bármikor megtekinthető és
majd be is fogunk róla számolni a következő ülésen, amikor a cégügyekre ismét visszatérünk. Az
előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, a bizottság tárgyalásra és
elfogadásra javasolja azt. A napirend vitáját megnyitom. Még szeretném kiegészíteni, mielőtt
megadom a szót. A módosító indítványban van egy elírásunk. Mindenhol január 31-e szerepel és
ez a helyes dátum. Az 1. számú határozati javaslatban is január 31-e szerepel az első helyen.
Utána viszont a hármas kimaradt, tehát amikor azt írja az egyes határozati javaslat negyedik,
vagy ötödik sor kezdetén, hogy január 31. napját jelöli meg, majd folytatja, hogy 2016. január 1.
napjától, az ügyvezető egyidejű felmentésével ezt kérem úgy érteni és ezt jegyzőkönyvbe is
mondom, hogy ez január 31. Itt elírás történt, tehát a határidők itt minden esetben január 31. Ezt
a kiegészítést szerettem volna hozzátenni. A napirend vitáját megnyitom és megadom Moldován
képviselő úrnak a hozzászólás lehetőségét.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm. Amikor létrehozták ezt a holdingot, akkor sem támogattam, mert … Tehát
mindenképpen azt támogatom, hogy megszűnjön a holding. … szakmai okai vannak, de külön
szakmai okai vannak, de meglátjuk, hogy hogy lesz, tehát tényleg ezt a holding … nem láttam
soha, hogy mire képes, de nem látunk a jövőbe, hogy így működik-e. Tehát támogatni fogom
mindenképpen, hogy megszűnjön a holding.”
(Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen, és a napirend vitáját lezárom, és akkor válaszolnék Moldován úr felvetésére.
2010-ben, amikor elkezdődött a 2010-es ciklus, akkor átvizsgáltuk, ez 2011-re áthúzódott,
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átvizsgáltuk a működő cégeket. Átvilágítottuk és az a vélemény volt bennünk, és az átvilágítókban
is, hogy nem profil tisztán működnek a cégek, nem jó szerkezetben működnek. Többfajta lehetőség
volt, hogy milyen irányban induljunk el. Annak az irányban indultunk, hogy próbáltunk profilt
tisztítani. Létrehozunk egy kis holding céget és alatta EVIKVÁR, EVIKLAK és EVIKINT néven
olyan cégeket, amelyek különböző tevékenységi területeket látnak el és nem közvetlenül
kapcsolódnak az önkormányzathoz, hanem fölöttük van egy kis holdingcég. Ez működő rendszer
volt az országban elég sok helyen és több helyen működött jól. Azóta a törvényi változások is,
meg a továbbfejlődésnek az igénye is azt mondatja velünk, meg a tapasztalatok is azt mondatják,
hogy nem feltétlenül vált be ez a fajta elképzelés. Igazából tovább is szeretnénk sok minden
tekintetben lépni. Amikor 2010, 2011-ben ezek a kérdések felmerültek és dönteni kellett, akkor
még egészen más feladatai voltak egy önkormányzatnak. Például, hogy mást ne mondjak, az utca
takarítás, ami több száz millió forintos nagyságrend az nem is önkormányzatnál volt, hanem ki
volt szervezve külsős cégnek. Nem voltak itt a közmunkások. Nem vállaltunk be olyan feladatokat,
mint például amiket bevállalt az EVIKVÁR, működtetni az éjszakai őrséget nyáron, egyfajta
kerületőrséget, zajkommandót stb. Tehát rengeteg olyan feladatot vállaltuk be a cégeknek a
terhére, de például, a holokauszt emlékévben is akár az ERVA, akár az EVIKVÁR komoly
szerepeket vállalt, amelyek még nem voltak kalkulálhatóak akkor, amikor magába 11-ben letettük
a holdingnak a javaslatát. Változnak a lehetőségek, változnak a feladatok, és tapasztalatokat is
gyűjtünk. Egy nagyon rosszul működő ERVA-ból csináltunk egy viszonylag működő, időnként jól
is működő holdingot, most azonban úgy látjuk, hogy ezt a cégstruktúrát át kell alakítani. Ehhez a
napirendhez egyként szervesen kapcsolódik Bajkai alpolgármester úrnak a következő napirendje,
amelyben tovább is gondolkodunk majd. Az a fontos, hogy a cégek mindenben ki tudják elégíteni
az erzsébetvárosiakat, igazi szolgáltató cégként tudjanak működni. Ebben azt gondolom, hogy
folyamatosan át kell alakulni. Én nem hiszem, azt, hogyha most kialakítunk egy cégrendszert,
hogy az majd 10-20-30-40 év múlva is ugyanaz fog maradni. Időnként mindig ehhez hozzá kell
nyúlni. Nem azért, mert rosszul működik, vagy valakik feltétlenül rosszul működtetik, hanem
azért, mert változnak az önkormányzati feladatok, változnak az igények és változnak a
tapasztalatok is, de mindazonáltal köszönöm Képviselő úrnak, hogy támogatja az előterjesztést.
Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett, legalábbis az előterjesztőtől mindenféleképpen és
más módosító indítvány nem is érkezett, így azt az előterjesztést, amit magam nyújtottam be a
módosító indítványt az előterjesztéshez, azt befogadok, indokolni így nem szükséges, szavazni
viszont fogunk róla. Szavazásra teszem fel a módosító indítványt, elfogadásához minősített
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.
477/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Vattamány Zsolt polgármester úr által „Döntés az EVIKVÁR Kft. jogutód nélküli, végelszámolás
útján történő megszüntetéséről” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványát:
Vattamány Zsolt:
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Tisztelt Képviselő-testület!
A „Döntés az EVIKVÁR Kft. jogutód nélküli, végelszámolás útján történő megszüntetéséről”
című előterjesztéshez az alábbi módosító indítványt kívánom benyújtani.
1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény (Ctv.) alapján a cég jogutód nélküli, végelszámolással történő megszüntetésére
vonatkozó határozat meghozatalakor dönteni kell a végelszámoló személyéről és díjazásáról is.
Bármely, a feladat ellátására alkalmas természetes, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság végelszámolóvá választható, aki a vezető tisztségviselőkkel szemben
támasztott követelményeknek megfelel, és a megbízatást elfogadja. Egy, a holdingot vezető
gazdasági társaság megszüntetéséhez indokolt végelszámolásokkal kiemelt színvonalon,
tevékenységszerűen foglalkozó társaság végelszámolóvá történő kijelölése.
A fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztéshez kapcsolódó 1. számú
határozati javaslat helyett a jelen módosító indítvány 1. számú határozati javaslatát fogadja el!
2. A Képviselő-testülethez beterjesztésre került az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő,
közterületek takarítására vonatkozó előterjesztés, mely előterjesztés és kapcsolódó határozati
javaslata értelmében az ERVA Nonprofit Zrt. a településtisztasági feladatait a jövőben nem
közszolgáltatóként, hanem hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szervezetként végzi 2016. január 31. napjától. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület 2013.
október 31-i ülésén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége miatt döntött az ERVA
Zrt. nonprofit zrt.-vé történő átalakításáról, indokolt a nonprofit státus felülvizsgálata, ami az
osztalékfizetésre vonatkozó döntés szempontjából is relevanciával bír.
A részvény, illetve üzletrész átruházási megállapodások aláírására vonatkozó, Polgármesternek
adott felhatalmazás mellett az aláírásra célszerű továbbá ún. alapítói utasítást adni az EVIKVÁR
Kft. ügyvezetője részére.
Az EVIKLAK Kft. „v.a.” végelszámolójának személyét érintően célszerű változást eszközölni,
attól függetlenül, hogy üzletrészének tulajdonlása kapcsán ez már nem indokolt.
A fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztéshez kapcsolódó 2. számú
határozati javaslat helyett a jelen módosító indítvány 2. számú határozati javaslatát fogadja el!
A módosító indítvány az előterjesztéshez kapcsolódó 3. és 4. határozati javaslatot nem érinti,
kérem a Képviselő-testületet, azokat szíveskedjen változatlan tartalommal elfogadni!
Budapest, 2015. december 15.
Vattamány Zsolt
polgármester
Határozati javaslatok
1.
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az EVIKVÁR Erzsébetvárosi Vagyon- és Ingatlankezelő Városgondnoksági Korlátolt
Felelősségű Társaságot (székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., Cg. 01-09-974169,
adószáma: 23699618-2-42, statisztikai számjele: 23699618-6420-113-01) jogutód nélkül
megszünteti, elrendeli a végelszámolását, a végelszámolás kezdő napjaként 2016. január 31.
napját jelöli meg, 2016. január 31. napjától az ügyvezető egyidejű felmentésével végelszámolóvá
választja az Intendáns Kft.-t (Cg: 13-09-164927, székhelye: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40.), és
végelszámolói díjazását havi nettó 390.000,- Ft +áfa összegben határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot írja alá, az alapító képviseletében a végelszámolóval kösse meg a megbízási
szerződést, felkéri továbbá a végelszámolót, hogy a változásbejegyzési eljáráshoz szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2016. január 31. napjától folyamatos
2.

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich utca 12., Cg.01-10-043258,
adószáma: 12194528-2-42, statisztikai számjele: 12194528-6832-573-01 ) részvényeit megszerzi
azok névértékén, részvény átruházási szerződés útján.
2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
ERVA Nonprofit Zrt. részvényeinek névértéken történő megszerzésére tekintettel úgy dönt,
hogy az ERVA Nonprofit Zrt. tekintetében osztalékfizetésre vonatkozó döntést hoz a 2015. évre
vonatkozó, 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámoló adatainak ismeretében, az ERVA
Nonprofit Zrt. nonprofit státusának felülvizsgálatát követő döntés függvényében.
3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich utca 12., Cg.01-09-990216,
adószáma: 24095275-2-42, statisztikai számjele: 24095275-8110-113-01 ) üzletrészét megszerzi a
2014. évi beszámoló szerinti saját tőke értékének megfelelő 2.475.000,- Ft összegért, üzletrész
átruházási szerződés útján.
4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság részvényeinek, valamint az EVIKINT Intézményi Műszaki
Gondnoki és Településüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének
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megszerzéséhez szükséges megállapodások aláírására felhatalmazza a Polgármestert, továbbá
ezen megállapodások aláírására az EVIKVÁR Kft. ügyvezetője részére alapítói utasítást ad ki.
5. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az EVIKLAK Erzsébetvárosi Önkormányzati Lakás- és Helyiséggondnoksági
Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich
utca 12., Cg.01-09-987619, adószáma: 23981502-2-42, statisztikai számjele: 23981502-6832113-01 ) jelenlegi végelszámolóját, Bencze Györgyöt (anyja neve: Tóth Zsuzsanna)
végelszámolói tisztségéből visszahívja 2016. január 31. napjával, helyette az Intendáns Kft.-t
(Cg: 13-09-164927, székhelye: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40.), és végelszámolói díjazását havi
nettó 200.000,- Ft +áfa összegben határozza meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
az 1., 3., 4., 5. pontok tekintetében: 2016. január 31., a 2. pont
tekintetében: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti, 2015. évi éves beszámoló
elfogadásával egyidejűleg.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 1. számú határozati javaslatot,
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.
478/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés az EVIKVÁR Kft. jogutód nélküli, végelszámolás útján történő megszüntetéséről (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az EVIKVÁR Erzsébetvárosi Vagyon- és Ingatlankezelő Városgondnoksági Korlátolt
Felelősségű Társaságot (székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., Cg. 01-09-974169,
adószáma: 23699618-2-42, statisztikai számjele: 23699618-6420-113-01) jogutód nélkül
megszünteti, elrendeli a végelszámolását, a végelszámolás kezdő napjaként 2016. január 31.
napját jelöli meg, 2016. január 31. napjától az ügyvezető egyidejű felmentésével végelszámolóvá
választja az Intendáns Kft.-t (Cg: 13-09-164927, székhelye: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40.), és
végelszámolói díjazását havi nettó 390.000,- Ft +áfa összegben határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot írja alá, az alapító képviseletében a végelszámolóval kösse meg a megbízási
szerződést, felkéri továbbá a végelszámolót, hogy a változásbejegyzési eljáráshoz szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2016. január 31. napjától folyamatos
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Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 2. számú határozati javaslatot, itt is
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.
479/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés az EVIKVÁR Kft. jogutód nélküli, végelszámolás útján történő megszüntetéséről (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich utca 12., Cg.01-10-043258,
adószáma: 12194528-2-42, statisztikai számjele: 12194528-6832-573-01 ) részvényeit megszerzi
azok névértékén, részvény átruházási szerződés útján.
2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
ERVA Nonprofit Zrt. részvényeinek névértéken történő megszerzésére tekintettel úgy dönt,
hogy az ERVA Nonprofit Zrt. tekintetében osztalékfizetésre vonatkozó döntést hoz a 2015. évre
vonatkozó, 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámoló adatainak ismeretében, az ERVA
Nonprofit Zrt. nonprofit státusának felülvizsgálatát követő döntés függvényében.
3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich utca 12., Cg.01-09-990216,
adószáma: 24095275-2-42, statisztikai számjele: 24095275-8110-113-01 ) üzletrészét megszerzi a
2014. évi beszámoló szerinti saját tőke értékének megfelelő 2.475.000,-Ft összegért, üzletrész
átruházási szerződés útján.
4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság részvényeinek, valamint az EVIKINT Intézményi Műszaki
Gondnoki és Településüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének
megszerzéséhez szükséges megállapodások aláírására felhatalmazza a Polgármestert, továbbá
ezen megállapodások aláírására az EVIKVÁR Kft. ügyvezetője részére alapítói utasítást ad ki.
5. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az EVIKLAK Erzsébetvárosi Önkormányzati Lakás- és Helyiséggondnoksági
Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich
utca 12., Cg.01-09-987619, adószáma: 23981502-2-42, statisztikai számjele: 23981502-6832113-01 ) jelenlegi végelszámolóját, Bencze Györgyöt (anyja neve: Tóth Zsuzsanna)
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végelszámolói tisztségéből visszahívja 2016. január 31. napjával, helyette az Intendáns Kft.-t
(Cg: 13-09-164927, székhelye: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40.), és végelszámolói díjazását havi
nettó 200.000,- Ft +áfa összegben határozza meg.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:
az 1., 3., 4., 5. pontok tekintetében: 2016. január 31., a 2. pont
tekintetében: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti, 2015. évi éves beszámoló
elfogadásával egyidejűleg.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. 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.
480/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés az EVIKVÁR Kft. jogutód nélküli, végelszámolás útján történő megszüntetéséről (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az EVIKVÁR Erzsébetvárosi Vagyon- és Ingatlankezelő Városgondnoksági Korlátolt
Felelősségű Társaság végelszámolási eljárásával összefüggő kiadások fedezetét az ERVA
Nonprofit Zrt. részvényeinek, valamint az EVIKINT Kft. üzletrészének megvásárlása útján
biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2016. január 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú 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.
481/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés az EVIKVÁR Kft. jogutód nélküli, végelszámolás útján történő megszüntetéséről (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az EVIKVÁR Erzsébetvárosi Vagyon- és Ingatlankezelő Városgondnoksági Korlátolt
Felelősségű Társaság végelszámolási eljárásával összefüggő további döntések meghozatalára és
intézkedések megtételére felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot.
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Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
folyamatos

7. számú napirend:
Az ERVA NZrt. működésének racionalizálásával kapcsolatos döntéshozatal
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a hetes számú napirendi pontra. Az ERVA NZrt. működésének racionalizálásával
kapcsolatos döntéshozatal. Előterjesztő, dr. Bajkai István alpolgármester úr. Szóbeli kiegészítést
az előterjesztő nem kíván tenni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
tárgyalta, a bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt. A napirend vitáját megnyitom.
Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra
teszem fel a 1. számú 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.
482/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERVA NZrt. működésének racionalizálásával kapcsolatos döntéshozatal (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich utca 12., Cg.01-10-043258,
adószáma: 12194528-2-42, statisztikai számjele: 12194528-6832-573-01 ) átalakításával
kapcsolatos döntés előkészítő anyag elkészítésére dr. Bajkai István alpolgármestert kéri fel azzal,
hogy a fentiek végrehajtásához szükséges lehetséges megoldásokat, költségvetési javaslatokat és
azok közül a jogi és gazdasági és egyéb szakmai szempontok szerint az önkormányzat számára
legmegfelelőbbet terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

Dr. Bajkai István alpolgármester
2016. február 15.

8. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015.(….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal
való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
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„Áttérhetünk a nyolcas számú napirendi pontunkra. Önkormányzatunkat megillető tulajdonosi
jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
rendeletünk módosítása tárgyában, Dr. Bajkai István alpolgármester előterjesztésében. Az
előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság tárgyalta, a bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt. A napirend vitáját
megnyitom. Dr. Kispál Tibornak adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület. A rendelet-tervezettel
kapcsolatban módosító indítványt … Amit maga a rendelet szabályozása szándéka ellenére
akadályozza … a társasházaknál valamilyen olyan döntés kell, hogy szülessen, időben viszonylag
gyorsan kell, hogy lépjen a társasház, úgy Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság az
összehívását, az ezzel kapcsolatos döntés meghozását majd természetesen ennek a továbbítását
megfelelő irat formájában a társasház felé. Önmagában ezt a rendszert működés közben … és ez
nem azért van, mert rosszul működik itt bárki, hanem egyszerűen maga az önkormányzatnak a
rendszere így működik. Viszont, ha már ezzel kapcsolatban hozunk egy … akkor erre oda kellene,
hogy figyeljünk. Én azt gondolom, hogy … e tekintetben a 7. §-nál ami az eredeti rendes 21.
szakasza lenne, adna a polgármesternek egy olyan lehetőséget, amivel nem kell megvárni a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság összehívását, hanem tájékoztatja. Nyilván itt nem olyan
jellegű esetekről van szó, ami önmagában az önkormányzatnak, mint intézményrendszernek a
működését veszélyeztetné, hanem a társasházéban hozna döntést a polgármester. Köszönöm
szépen.”
(Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. Több hozzászóló nincs. Tájékoztatom Képviselő urat, hogy az előterjesztő befogadja
a módosító indítványt, és akkor meg is adom a szót Bajkai István alpolgármester úrnak.”
Dr. Bajkai István alpolgármester
„Köszönöm szépen. Polgármester úr jelezte, hogy ezt a módosító indítványt befogadom. A
bizottsági döntési rend, illetve eljárás … Polgármester úrhoz való telepítése, az gyorsabbá teszi a
… könnyebbé teszi …” (Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a
kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. Tehát az előterjesztéshez érkezett módosító indítványt az előterjesztő befogadja, így
az indokolni nem kell, de szavazni viszont fogunk róla. Dr. Kispál Tibor által tett módosító
indítványról fogunk szavazni. Természetszerűen a két módosító indítványról egyben szavazunk,
hiszen az előterjesztő is nyújtott be módosító indítványt. Szavazásra teszem fel a befogadott
módosító indítványokat, az elfogadáshoz minősített többség szükséges. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
483/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítványok elfogadásáról (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr.
Bajkai István alpolgármester úr és Dr. Kispál Tibor képviselő úr által a „Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015.(….) önkormányzati
rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi
jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012.
(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztéshez benyújtott módosító
indítványaikat:
Dr. Bajkai István:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület elé beterjesztésre került a „Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015.(….) önkormányzati rendelete a
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok
gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012.
(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztés, melyhez kapcsolódóan
módosító indítványt nyújtok be.
A rendeletmódosítás a nem nevesített tulajdonosi nyilatkozatok köréből kiemeli (nevesíti) az
elővásárlási jog gyakorlása tárgyában történő nyilatkozattételt, célszerű azonban az előbérleti jog
gyakorlása tárgyában történő nyilatkozattételt is külön nevesíteni.
A fentiekre tekintettel kérem, hogy a Tisztet Képviselő-testület az előterjesztéssel kiküldött
rendelettervezet 9.§-ának szövege helyett az alábbi szövegrészt fogadja el:
9. §
A Rendelet 24.§-a helybe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 22. § (1) bekezdése hatály alá nem tartozó, hatósági eljárásokban az
Önkormányzat tulajdonosi nyilatkozatai tárgyában a Polgármester dönt.
(2) Az e rendeletben nem nevesített tulajdonosi nyilatkozatok tárgyában a Polgármester
dönt, amennyiben
a) a nyilatkozat jog vagy tény fennállását igazolja, vagy
b) a nyilatkozat megtétele nem jár pénzügyi kötelezettség vállalásával.
(3) Amennyiben a Polgármester úgy ítéli meg, hogy az (1) - (2) bekezdések alapján általa
tett nyilatkozat jelentős mértékben érinti az Önkormányzatot, vagy az adott ügy jellegére
tekintettel azt szükségesnek tartja, az (1) – (2) bekezdés szerinti nyilatkozat kiadására
vonatkozó javaslat megtételét kezdeményezi a Képviselő-testület illetékes bizottsága, vagy
a Képviselő-testület részéről.”
(4) Az Önkormányzatot megillető elővásárlási, vagy előbérleti jog gyakorlása tárgyában
a) amennyiben a vételi, vagy bérleti ajánlat összege nem haladja meg a nettó
ötvenmillió forintot, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság,
b) amennyiben a vételi, vagy bérleti ajánlat összege meghaladja a nettó ötvenmillió
forintot, a Képviselő-testület dönt.”
27 / 102

Dr. Kispál Tibor:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015.(….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való
gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A módosító rendelet 7.§ új (5) bekezdéssel egészül ki:
(1) A Rendelet 21. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„A (3) a.) esetben a hozzájárulás megadására a rendelkezésre álló idő rövidségére, vagy más
egyéb kényszerítő körülményre tekintettel az Önkormányzat képviseletében a Polgármester
jogosult a hozzájárulást megadni. Ebben az esetben a Polgármester köteles a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottságot a hozzájárulás megadásáról, annak tartalmának ismertetésével
tájékoztatni.”
indoklás: a Társasházat egy rendkívüli körülmények miatti (pl. gázvezeték felújítás) – nem
tervezhető – célbefizetés elfogadásában ne hátráltassa a PKB ülésezési-előterjesztési rendje. A
módosító rendelet 8.§ meghatározott rendkívüli esetre felhatalmazást ad a Polgármesternek. Jelen
probléma hasonlóan kezelhető.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet módosító indítványomat elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok
gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012.
(III.26.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi módosítással fogadja el:
A Rendelet 21. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„A (3) a.) esetben a hozzájárulás megadására a rendelkezésre álló idő rövidségére, vagy más
egyéb kényszerítő körülményre tekintettel az Önkormányzat képviseletében a Polgármester
jogosult a hozzájárulást megadni. Ebben az esetben a Polgármester köteles a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottságot a hozzájárulás megadásáról, annak tartalmának ismertetésével
tájékoztatni.”
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Most szavazásra tesztem fel a módosító indítványokkal elfogadott rendelet-tervezetet, melynek
elfogadásához minősített többség szükséges. Kérem, szavazzanak!”
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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
44/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való
gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

9. 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 kilences számú napirendi pont. Önkormányzat tulajdonában lévő piacokról szóló
korábbi rendeletünk módosításának tárgyában, dr. Bajkai István alpolgármester
előterjesztésében. Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést a Pénzügyi
és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, a bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt. A
napirend vitáját megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez az előterjesztő nyújtott
be, amelyet befogad, így azt indokolni nem szükséges, szavazni viszont fogunk róla. Szavazásra
teszem fel először is a módosító indítványt, melynek 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.
484/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr.
Bajkai István alpolgármester úr által a „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” című előterjesztéshez benyújtott
módosító indítványát:
Dr. Bajkai István:
Tisztelt Képviselő-testület!
29 / 102

A tisztelt Képviselő-testület 2015. december 15-ei rendkívüli ülésére „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” címen 9. napirendi
pontként benyújtott előterjesztéshez az alábbi módosító indítványt teszem:
1., A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában lévő
piacokról szóló 9/2015. (III.31.) önkormányzati rendeletének (Rendelet) módosításával
jogszabályi szinten lehetős nyílik a Vásárcsarnok még szélesebb körű hasznosítására. A Rendelet
módosításával szükséges a Vásárcsarnok használatának, hasznosításának részletszabályait
tartalmazó Piac üzemeltetési rendet is módosítani. A Piac üzemeltetési rendet és annak
módosításait a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága hagyta jóvá.
Az illetékes kereskedelmi hatóság a Vásárcsarnok ún. piac üzemeltetési engedélyét a KI/364775/2015/VI. ügyiratszámú, 2015. szeptember 30. napján kelt határozatával megadta.
A Vásárcsarnok több mint két hónapos működésének tapasztalatai alapján felvetődtek olyan
kérdések, amelyek a jövőbeni prosperáló hasznosítást, a kihasználtságot célozzák, úgy, hogy
egyúttal a vásárlók igényeihez is jobban illeszkedő funkcióknak (kereskedelmi és szolgáltató
tevékenységi körök kibővítése) biztosítana szervezett és szabályozott keretek közötti lehetőséget.
A hasznosítási feltételek kibővítése mellett – hasonlóan a Nyugat-Európában már régóta, és az
utóbbi időkben már számos hazai példa szerint is követett gyakorlathoz – felmerült a
Vásárcsarnok ún. „kutyabarát” jellegének kimondása.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) 193.§ (1) bek. d) pontja alapján, aki a felügyelete alatt álló
kutyát élelmiszer-elárusító üzletbe beenged, illetőleg bevisz, szabálysértést követ el. Az
szabálysértés miatt a közterület-felügyelő szabhat ki helyszíni bírságot.
A Piac üzemeltetési rendben olyan korlátozó szabályokat szükséges beépíteni, amelyek a
Vásárcsarnok rendeltetésszerű működését, a higiéniai követelményeket, az ott tartózkodók
biztonságát, de ugyanúgy a kutyák testi épségét is szem előtt tartja.
A már korábban a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság által szövegszerűen elfogadott 1. és 2.
számú, valamint a jelen előterjesztésben célzott 3. számú módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Piac üzemeltetési rend a jelen módosító indítvány mellékletét képezi, amelyben a
módosítandó részek dőlt betűvel szedetten kerültek megjelölésre.
2., A Vásárcsarnok 2015. október 2. napjától üzemel. Az ilyen jellegű újonnan megnyitott
létesítmények (piacok, vásárcsarnokok, üzletházak) működése során ismert, hogy a bérbeadók,
fenntartók, üzemeltetők a nyitástól számított első időszakban, az ún.”nyitási időszak”-ban
kedvezményeket biztosítanak a bérlők részére. A Klauzál téri Vásárcsarnok kapcsán is
rögzíthető, hogy az elmúlt több mint két hónapos működés tapasztalataiból levonható az a
következtetés, hogy a Vásárcsarnok bérlői számára is indokolt a bérleti díjak vonatkozásában
kedvezményt biztosítani egy átmeneti időszakra, célzottan a nyitástól 2016. március 31. napjáig
terjedő időtartamra. E körben nagy hangsúllyal esik latba, hogy egyrészt a mind az üzlet-, mind a
raktárbérlők jelentős összegű egyszeri használatba vételi díjat fizettek a bérleti jog
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ellenértékeként, másrészt az üzletek kialakítása is jelentős befektetést jelentett a bérlők részére,
harmadrészt a Vásárcsarnok mint újonnan megnyitott létesítmény látogatottsága, forgalma még
nem érte el a prognosztizált szintet, és a kiskereskedelmi szektor tendenciáit ismerve várhatóan a
karácsonyi időszakot követő néhány hónapban sem várható a forgalom növekedése. Az
Önkormányzatnak is az az érdeke, ha bérleti díjkedvezmény biztosításával egyrészt szem előtt
tartja a meglévő bérlők megtartását, másrészt előmozdítja a további bérlők, kereskedők
Vásárcsarnokba való betelepülését, ezzel is pezsdítve a kínálatot, és vonzóbbá téve a vásárlók
számára a Vásárcsarnokot. A kedvezmény hangsúlyosan csak a bérleti díjak vonatkozásában
illetné meg a bérlőket, tekintve, hogy az üzemeltetési költséget, és a saját energia költséget a
Vásárcsarnok forgalmától függetlenül teljesíteni kell.
A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok
gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (III.26.)
önkormányzati rendeletének 5. § (5) bekezdése alapján a t. Képviselő-testület jogosult bármely
az Önkormányzatot illető tulajdonosi jog gyakorlására vonatkozó hatáskört egyedi határozatával
magához vonni, és azt egyedi határozatával gyakorolni. Figyelemmel arra, hogy a célzott Piac
üzemeltetési rend módosítása - különösen a hasznosítási feltételek kibővítése -, valamint a bérlők
részére biztosítandó bérleti díj kedvezmény tárgyában való döntéshozatal jelentősnek tekinthető,
így indokolt, hogy a tárgyban a tisztelt Képviselő-testület döntsön.
Figyelemmel a jelen módosító indítványban előadottakra, kérem, hogy Tisztelt Képviselő-testület
a kipostázott előterjesztésben szereplő határozati javaslat mellett az alábbi új, 2.-3. számú
határozati javaslatot is szíveskedjék elfogadni:
„2.
1., Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Akácfa utca 42-48. szám alatti Klauzál téri
Vásárcsarnok ingatlan működését szabályozó Piac üzemeltetési rend módosítása tárgyában való
döntést magához vonja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

2., Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, a Budapest Főváros VII. kerület
Akácfa utca 42-48. szám alatti Klauzál téri Vásárcsarnok ingatlanra vonatkozó 1. és 2. valamint a
3. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Piac Üzemeltetési Rend elnevezésű
dokumentumot, és felkéri a polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő piacokról szóló 9/2015. (III.31.) önkormányzati
rendelete módosításáról szóló Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 15. napján
elfogadott önkormányzati rendeletének hatályba lépése”

„3.
1., Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
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dönt, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Akácfa utca 42-48. szám alatti Klauzál téri
Vásárcsarnokban lévő üzletekre vonatkozó bérleti szerződések kapcsán a bérlők részére átmeneti
időre biztosítandó bérleti díjkedvezmények tárgyában való döntést magához vonja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

2., Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata bérbeadóként a
Budapest Főváros VII. kerület Akácfa utca 42-48. szám alatti Klauzál téri Vásárcsarnokban lévő
üzletek bérlői részére átmeneti időre bérleti díjkedvezményt biztosít az alábbi feltételek szerint:
- kedvezménnyel érintett időszak kezdete: az üzlet megnyitásának napja;
- kedvezménnyel érintett időszak vége: 2016. március 31. napja;
- kedvezmény mértéke: havi nettó bérleti díj 50%-a, azaz ötven százaléka, azzal hogy
amennyiben a kedvezmény törthónap után illeti meg a bérlőt, úgy naptári napok szerint
arányosítva kell számolni;
- kedvezményre jogosult bérlő: aki az esedékes bérleti díjat szerződésszerűen teljesítette és a
bérleti szerződés szerint az üzletét megnyitotta 2015. október 2. napja és 2016. március 31. napja
közötti időszakban;
- a bérlőt több üzlet bérlése esetén egyidejűleg valamennyi üzlet után megilleti a kedvezmény;
- elszámolás módja a 2015. október 2. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időszakra eső
kedvezményt illetően: a kedvezmény összege havonta a 2016. április 1. napjától 2016. június 30.
napjáig terjedő időszakban a bérleti díjról havonta kiállított számlában kerül jóváírásra;
- elszámolás módja a 2016. január 1. napjától 2016. március 31. napjáig terjedő időszakra eső
kedvezményt illetően: az esedékes bérleti díjról havonta kiállított számlában kerül levonásra,
azzal, hogy a kedvezmény megvonásra kerül, amennyiben a bérlő a kedvezménnyel csökkentett
esedékes bérleti díjat határidőben nem teljesíti.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal”

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel magát a rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához minősített többség
szükséges. 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 38/2015.
(XII.15.) 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 7. számú melléklete.
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Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot, melynek 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.
485/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 104/2015. (III.25.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a
104/2015. (III.25.) számú Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
az Önkormányzat tulajdonát képező a Budapest, VII. kerület Klauzál tér 11. - Akácfa utca 41-48.
szám alatt elhelyezkedő Klauzál téri Vásárcsarnok önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanhányadon az alábbi bérleti díjak, illetve őstermelői és egyéb helyhasználati díjak
alkalmazandók:
Bérleti díj (nettó összegben, azaz ÁFA nélkül értendő) mértéke:
a) Üzlet:
3.200.- Ft/m2/hó
b) Raktár:
2.000.- Ft/m2/hó
Őstermelői helyhasználati díj (nettó összegben, azaz ÁFA nélkül értendő) mértéke:
a) Napi:
1.000.- Ft/nap
b) Havi:
22.000.- Ft/hó
c) Évi:
200.000.- Ft/év.
Egyéb helyhasználati díj (nettó összegben, azaz ÁFA nélkül értendő) mértéke:
1. Nyitvatartási időn belül:
a) karitatív tevékenységre:
10.-Ft/m2/nap
b) kulturális tevékenységre:
20.-Ft/m2/nap
c) gazdasági, szolgáltatási tevékenységre: 75.-Ft/m2/nap.
Havijegy esetén az adott naptári hónapban a helyhasználattal érintett napok számának és a
napidíjnak (Ft/m /nap) a szorzata.
Éves helyhasználat megváltása esetén az adott naptári évben a helyhasználattal érintett napok
számának és a napidíjnak (Ft/ m2/nap) a szorzata.
2. Nyitvatartási időn túl:
a) karitatív rendezvény:
500.-Ft/ m2/alkalom
b) kulturális, közösségi rendezvény:
1.000.-Ft/m2/alkalom
c) magánjellegű rendezvény:
3.000.-Ft/m2/alkalom.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő
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piacokról szóló 9/2015. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
önkormányzati rendelet hatályba lépése
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 2. számú határozati javaslatot, itt is
egyszerű többség szükségeltetik az elfogadáshoz. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
486/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Piac üzemeltetési rend módosítása (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1., Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Akácfa utca 42-48. szám alatti Klauzál téri
Vásárcsarnok ingatlan működését szabályozó Piac üzemeltetési rend módosítása tárgyában való
döntést magához vonja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

2., Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, a Budapest Főváros VII. kerület
Akácfa utca 42-48. szám alatti Klauzál téri Vásárcsarnok ingatlanra vonatkozó 1. és 2. valamint a
3. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Piac Üzemeltetési Rend elnevezésű
dokumentumot, és felkéri a polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
tulajdonában lévő piacokról szóló 9/2015. (III.31.) önkormányzati
rendelete módosításáról szóló Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 15. napján
elfogadott önkormányzati rendeletének hatályba lépése

Vattamány Zsolt polgármester
„Végül szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 3. számú határozati javaslatot,
egyszerű többség szükségeltetik az elfogadáshoz. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
487/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bérlők részére átmeneti időre biztosítandó bérleti díjkedvezmények tárgyában való döntés
- (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
34 / 102

1., Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Akácfa utca 42-48. szám alatti Klauzál téri
Vásárcsarnokban lévő üzletekre vonatkozó bérleti szerződések kapcsán a bérlők részére átmeneti
időre biztosítandó bérleti díjkedvezmények tárgyában való döntést magához vonja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

2., Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata bérbeadóként a
Budapest Főváros VII. kerület Akácfa utca 42-48. szám alatti Klauzál téri Vásárcsarnokban lévő
üzletek bérlői részére átmeneti időre bérleti díjkedvezményt biztosít az alábbi feltételek szerint:
- kedvezménnyel érintett időszak kezdete: az üzlet megnyitásának napja;
- kedvezménnyel érintett időszak vége: 2016. március 31. napja;
- kedvezmény mértéke: havi nettó bérleti díj 50%-a, azaz ötven százaléka, azzal hogy
amennyiben a kedvezmény törthónap után illeti meg a bérlőt, úgy naptári napok szerint
arányosítva kell számolni;
- kedvezményre jogosult bérlő: aki az esedékes bérleti díjat szerződésszerűen teljesítette és a
bérleti szerződés szerint az üzletét megnyitotta 2015. október 2. napja és 2016. március 31. napja
közötti időszakban;
- a bérlőt több üzlet bérlése esetén egyidejűleg valamennyi üzlet után megilleti a kedvezmény;
- elszámolás módja a 2015. október 2. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időszakra eső
kedvezményt illetően: a kedvezmény összege havonta a 2016. április 1. napjától 2016. június 30.
napjáig terjedő időszakban a bérleti díjról havonta kiállított számlában kerül jóváírásra;
- elszámolás módja a 2016. p1. napjától 2016. március 31. napjáig terjedő időszakra eső
kedvezményt illetően: az esedékes bérleti díjról havonta kiállított számlában kerül levonásra,
azzal, hogy a kedvezmény megvonásra kerül, amennyiben a bérlő a kedvezménnyel csökkentett
esedékes bérleti díjat határidőben nem teljesíti.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

10. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (….) önkormányzati rendelete a felügyeleti díjról, valamint az üzletek
működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről
szóló 46/2013. (IX.06.) önkormányzati rendelet, továbbá ehhez kapcsolódóan a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
2/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 10. számú napirendi pont. Önkormányzati rendeletünk a felügyeleti díjról,
valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények
ellenőrzésének rendjéről szóló korábbi rendeletünk módosításáról, illetve a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló másik korábbi
rendeletünk módosításáról. Előterjesztő Hutiray Gyula alpolgármester úr. Az előterjesztő, nem
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kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta, mely
bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend vitáját megnyitom. Dr. Kispál
Tibornak adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület. A rendeletünk a
módosítása már váratott magára. Én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Én azt
szeretném mondani … elsősorban a képviselő-testületnek, hogy önmagában a felügyeleti díjnak a
bevezetése nem helyettesíti a … zaj által okozott … illetve a terasz kialakításának használatának
szabályaival is komoly gondok vannak. Ami a köztisztaságot jelenti – nem tudom, aki ma reggel a
Kertész utca és a Dob utca sarkán járt, … rosszul lett … helyettesíti, hanem annak az ellenőrzését
… Köszönöm szépen a szót.” (Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást
a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. A vitát lezárom és akkor megadom a szót Alpolgármester úrnak
válaszadásra.”
Hutiray Gyula alpolgármester
„Köszönöm szépen. Egyetértek Képviselő úrral. Az egyéb … mint a takarítás, vagy engedély
kérése, egyéb kérdéseket függetlenül attól, hogy milyen felügyeleti díj komolyan kell venni, …
ezzel kapcsolatban … Köszönöm szépen.”
(Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm. Megállapítom, hogy 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
16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2015.
(XII.18.) önkormányzati rendelete a felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével
összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről szóló 46/2013.
(IX.06.) önkormányzati rendelet, továbbá ehhez kapcsolódóan a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.

11. számú napirend:
Döntés a Holokauszt Emlékév Erzsébetvároshoz kapcsolódó feladatainak ellátására
vonatkozó szerződésről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
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Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 11. számú napirendi pont. Döntés a Holokauszt Emlékév Erzsébetvároshoz
kapcsolódó feladatainak ellátására vonatkozó szerződésről. Az előterjesztő jómagam vagyok. Az
előterjesztést nem kívánom szóban kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság tárgyalta, és mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend vitáját megnyitom.
Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így
szavazásra teszem fel az 1. 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.
488/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés a Holokauszt Emlékév Erzsébetvároshoz kapcsolódó feladatainak ellátására
vonatkozó szerződésről (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata, valamint az ERVA
Nonprofit Zrt. és az EVIKVÁR Kft. közötti háromoldalú, a 2014. évi Holokauszt Emlékév
Erzsébetvároshoz kapcsolódó eseményeinek, helyszíneinek előkészítő, szervező és egyéb
feladatainak végrehajtására vonatkozó szerződés közös megegyezéssel kerüljön
megszüntetésre.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2016. január 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 16 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
489/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés a Holokauszt Emlékév Erzsébetvároshoz kapcsolódó feladatainak ellátására
vonatkozó szerződésről (16 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit
Zrt. a Holokauszt emlékévhez kapcsolódó, még elvégzendő feladatok ellátása érdekében
szerződést köt az alábbi lényegi feltételek mellett:
- a szerződés a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata, valamint az
ERVA Nonprofit Zrt. és az EVIKVÁR Kft. közötti háromoldalú, a 2014. évi Holokauszt
Emlékév Erzsébetvároshoz kapcsolódó eseményeinek, helyszíneinek előkészítő, szervező
és egyéb feladatainak végrehajtására vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő
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megszüntetésének napján lép hatályba
a Budapest, VII. kerület Csányi utca 5. szám alatti műemlék ingatlan felújítására
vonatkozó teljesítési határidő (műszaki átadás-átvétel): 2016. június 30.
- az egyéb feladatok ellátásával az Önkormányzat az ERVA Nonprofit Zrt.-t 2016. június
30. napjáig bízza meg
- az ERVA Nonprofit Zrt.-t kizárólag a Budapest, VII. kerület Csányi utca 5. szám alatti
műemlék ingatlan felújítására tekintettel illeti meg bonyolítói jutalék, melynek mértéke:
a felújításra vonatkozó kivitelezési szerződés szerinti (tartalékkeret nélküli) nettó
vállalkozó díj 3%-a +áfa
- a szerződés megkötéséhez az Önkormányzat br. 456.282.191,-Ft keretösszeget biztosít,
mely az ERVA Nonprofit Zrt. bonyolítói jutalékát is magába foglalja.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA
Nonprofit Zrt. közötti, fenti lényeges feltételek szerinti szerződés aláírására.
-

Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2016. január 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot. Egyszerű többség szükséges az elfogadásához.
Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
490/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés a Holokauszt Emlékév Erzsébetvároshoz kapcsolódó feladatainak ellátására
vonatkozó szerződésről (16 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az ERVA Nonprofit Zrt. a 2016. évi költségvetés tervezéséhez aktualizálja, illetve
állítsa össze a „TÉR_KÖZ”- pályázat megvalósításához szükséges tételes, részletes
feladatokat, azok megvalósítására készítsen ütemtervet, valamint mutassa be azok
pénzügyi vonzatát annak érdekében, hogy a Holokauszt emlékévhez kapcsolódó, még
elvégzendő feladatok ellátása érdekében Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és az ERVA Nonprofit Zrt. között megkötésre kerülő szerződés pénzügyi
fedezete felülvizsgálatra, szükség esetén módosításra kerülhessen a megfelelő költségvetési
források biztosítását követően.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2016. január 31.

12. számú napirend:
Döntés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA
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Nonprofit Zrt. között az Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő
közterületek köztisztasági és településtisztasági feladatainak ellátására vonatkozó
feladatellátási szerződésről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 12. számú napirendi pont. Döntés Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA
Nonprofit Zrt. között az Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő közterületek
köztisztasági és településtisztasági feladatainak ellátására vonatkozó szerződésről. Az előterjesztő
jómagam vagyok, azt szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság, illetve a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta. Mindkét bizottság
tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt. A napirend vitáját megnyitom. Dr. Kispál Tibornak
adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület. Részben ezt a témát a
Hutiray alpolgármester úr az előterjesztésében érintettük, de azt szeretném itt is megjegyezni, azt
és a képviselő-testület figyelmét is felhívni arra, hogy nyilván erre sok 10 millió forintot költött el
arra, hogy a kerületben a közterületek normális állapotba hozzuk, tehát a normális tisztaságot
fenntartsuk. A … válás és maga ennek a hozadéka gyakorlatilag látható … minden szinten …
problémát jelent ez számunkra. Igazából még ennek a fedezete nincs meg. A fővárosnál sokszor
elmondják azt, hogy a belvárosi kerületek örüljenek annak, hogy az adóbevételeikből ennek a
fedezetét tudja biztosítani, ami a turizmusból származik. Én azt szeretném mondani itt a
képviselő-testületnek, másoknak is, hogy igazából véve a … bevételen kívül nincs más közvetlen
bevételünk … következésképpen azzal, hogy több turista van csak a feladataink növekednek és …
forrását meg kell, hogy teremtsük. Tulajdonképpen én ezért is támogatom ezt az előterjesztést,
miközben tudom, hogy … költségvetési problémát jelent. Valahol egy olyan megoldás,
Polgármester úr ott van a fővárosi testületben, hogy tegye meg, hogy jelzi a belvárosi kerületek
érdekében. Köszönöm szépen.” (Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a
hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. A napirend vitáját lezárom. Megállapítom, hogy
az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel a határozati
javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
491/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA
Nonprofit Zrt. között az Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő
közterületek köztisztasági és településtisztasági feladatainak ellátására vonatkozó
feladatellátási szerződésről (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
39 / 102

hogy Erzsébetváros Önkormányzata az ERVA Nonprofit Zrt.-vel az Erzsébetváros
Önkormányzata közigazgatási területén lévő közterületeken végzendő köztisztasági
feladatok ellátása tárgyában Feladatellátási szerződést köt az alábbi lényegi feltételek mellett:
- a szerződés tartama: 2016. január 01.-2016. március 31.
- a feladatellátás keretösszege (tartalékkerettel együtt): 54.395.006 Ft,-Ft+áfa
- a szerződéses feladatok és azok díja: a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint
- az ERVA Nonprofit Zrt.-t szervezési díj nem illeti meg
- ERVA Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szervezetként látja el feladatait.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

13. számú napirend:
Javaslat a 2016. évi társasház felújítási pályázatok tartalmi és formai szempontrendszerére
Előterjesztő: Benedek Zsolt képviselő, Hutiray Gyula képviselő, Dr. Kispál Tibor képviselő,
Molnár István képviselő, Nagy Andrea képviselő
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 13. számú napirendi pont. Javaslat a 2016. évi társasház felújítási pályázatok
tartalmi és formai szempontrendszerére. Az előterjesztést Molnár István képviselő úr, Benedek
Zsolt képviselő úr, dr. Kispál Tibor képviselő úr, Nagy Andrea képviselő asszony, illetve Hutiray
Gyula alpolgármester úr jelzi. Ha jól tudom Alpolgármester úr fog szóbeli kiegészítést tenni az
előterjesztők nevében.”
Hutiray Gyula alpolgármester
„Köszönöm szépen. Első technikai megjegyzés, hogy a hivatalnak a rendszere az nem alkalmas
arra, hogy az abc-t kövesse. Úgy döntöttünk, hogy abc sorrendbe jegyezzük mind az öten ezt az
előterjesztést. A szeptember 7-ei képviselő-testületi döntés nyomán létrejött ad-hoc bizottság négy
ülést tartott. Egyet októberben, kettőt novemberben, egyet decemberben. Ennek az eredménye ez
az előterjesztés. Ami nem foglalkozik az előterjesztés a társasház felújítási rendelet
átalakításával, ami bizonyos mértékig szükséges. De úgy döntöttünk, hogy ezt majd a februári
költségvetés elfogadásával azonnal javasoljuk előterjeszteni. Ennek ellenére mivel
kötelezettségvállalásról döntünk, költségvetési kötelezettségvállalásról az ez évi költségvetésbe
foglalt összeggel azonos mértékben. Ezt javasoljuk és ha ezek döntések megszületnek, akkor a
képviselő-testület, így fog dönteni. Ez lehetővé teszi, hogy a pályázatok kiírását haladéktalanul
megszövegezni a PKB dönt, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság nyilvánvalóan a főépítészi
iroda előkészítésében. Ezzel lehetővé válik, reményeink szerint az, hogy a pályázatok első
fázisában, a pályázatok beadására március hónapban, március 31-éig sor kerüljön. Én azt
gondolom, hogy lényegesen föl tudjuk ezeket a pályázatokat gyorsítani. Azt kérem a tisztelt
képviselő-testülettől, hogy támogassa az öt képviselő által idehozott előterjesztést. És
természetesen azt is kérem, majd, hogy amikor a költségvetésről döntünk akkor az itteni
kötelezettségvállalásnál ne akarja senki felülírni egyfelől, másfelől, ha szükséges a rendeletmódosítás a társasház-felújítási rendelet-módosítás, akkor abban támogassák majd az akkori
előterjesztést. Egyúttal jelzem, hogy pontosan emiatt az ad-hoc bizottság nem tekinti a munkáját
befejezettnek, a rendelet fölülvizsgálata, majd ezután fog bekövetkezni szándékaink szerint a
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februári ülésre. Annyit ebből előre hoztunk, hogy a nyílászáró pályázatot a generál rendeletből
kiemeltük és ezért most erről fogunk dönteni, ennek a megváltoztatásáról. A változtatás
lényegében annyit jelent, hogy kivettük a másik rendeletből. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Alpolgármester úr kiegészítését. Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.
A napirend vitáját megnyitom. Moldován képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Én ezt a … ezt a napirendet mindenképpen fogom támogatni, mert …
mindenképpen támogatni fogom. Két megjegyzésem van. Az egyik az, hogy sajnálom, hogy
energiahatékonysági beruházási támogatás egyáltalán nem szerepel itt a koncepcióban. Én azt
gondolom, hogy az igazi rezsicsökkentést úgy lehet elérni a társasházaknál is, ha például a
nyílászáró pályázat irányát kiegészítve azzal, energia hatékony beruházást is támogatnánk.
Tudom, hogy ez nem egy egyszerű dolog, és pénz kell hozzá, de koncepcióban meg sem jelenik.
Másik pedig, a társasház-felújítási pályázat máskor nem tudom megkérdezni, az önkormányzat
tulajdonában levő házakkal mi lesz a felújításával. Vannak és nagyon rossz állapotban vannak.
Köszönöm.” (Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott
résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm a hozzászólást. Miután több hozzászóló nincs, napirend vitáját lezárom és akkor az
előterjesztők nevében Alpolgármester úr fog válaszolni az elhangzott kérdésekre. Megadom a
szót.”
Hutiray Gyula alpolgármester
„Köszönöm szépen. Egyrészt az energiahatékonysággal kapcsolatban, a generált társasházfelújítási szegmensben szerepelhet az energiahatékonyság kérdése. Nem zárja ki a kiírás. A
konkrét kiírás pedig ezután fog elkészülni. Nem állítom azt, hogy a koncepció most jelentősen
megváltozott volna és egyre nagyobb hangsúlyt szeretnénk ennek a feladatnak szentelni, de
mindenesetre tény… A másik kérdésre az ad-hoc bizottság nevében nem tudok reagálni arra, hogy
mi a szándéka az önkormányzat tulajdonában, 100 %-os tulajdonában lévő házakkal
kapcsolatban, de alpolgármesterként ismerem azt a helyzetet, amiről Képviselő úr is beszélt.
Minden évben költségvetésünkben jelentős összeget fordítunk az ilyen típusú felújításokra. Kb.
annyit, amennyi a szükségesnek a negyede. Köszönöm szépen.” (Nagyon rossz a hangfelvétel
minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a választ. Megállapítom, hogy módosító indítvány nem érkezett. Így
szavazásra teszem a rendelet-tervezetet, mely elfogadásához minősített többség szükségeltetik.
Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
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
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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 46/2015.
(XII.18.) önkormányzati rendelete a magánszemélyeknek nyújtható visszatérítendő kamatmentes
és vissza nem térítendő nyílászáró-felújítási támogatásról
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
A rendelet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, egyszerű többség szükséges az
elfogadásához. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 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
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
492/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a 2016. évi társasház felújítási pályázatok
szempontrendszerére – koncepció elfogadása (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

tartalmi

és

formai

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja az előterjesztésben leírt társasházak felújításhoz nyújtandó támogatások
odaítéléséről szóló koncepciót.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, elfogadásához itt már minősített többség
szükséges. Kérem, szavazzanak!”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 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
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
493/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a 2016. évi társasház felújítási pályázatok
szempontrendszerére (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

tartalmi

és

formai

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2016. évi költségvetésében, a társasházak felújításához nyújtandó támogatások
biztosítására kiírt pályázatokhoz 165 millió Ft-ot biztosít az alábbi bontásban:
 a közvetlen életveszélyt megszüntető, az életveszélyt megelőző és hatósági kötelezések
alapján elvégzendő felújítások megsegítéséhez kiírt pályázatokra 90 millió forintot
biztosít melynek 60%-a visszatérítendő kamatmentes, 40 %-a pedig vissza nem térítendő
támogatás
 általános felújítási munkák támogatásához kiírt pályázatra 75 millió forintot biztosít
melynek 100%-a visszatérítendő kamatmentes támogatás
Felkéri a Polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetési rendelt-tervezet készítésekor a fenti
összegeket vegye figyelembe.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú határozati javaslatot, 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 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
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szerint alakul.)
494/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a 2016. évi társasház felújítási pályázatok
szempontrendszerére (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

tartalmi

és

formai

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy az előterjesztésben leírt koncepció megvalósulásához szükséges döntéseket,
rendelet-tervezeteket terjessze a Képviselő-testület elé a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet
beterjesztésével egyidőben.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú határozati javaslatot, 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 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
495/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a 2016. évi társasház felújítási pályázatok
szempontrendszerére (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

tartalmi

és

formai

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy a 2016. évi költségvetésben, a
társasházak támogatására biztosított előirányzaton belüli jogcímek között átcsoportosíthasson.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 5. számú határozati javaslatot, elfogadáshoz egyszerű többség
szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 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
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
496/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat a 2016. évi társasház felújítási pályázatok
szempontrendszerére (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

tartalmi

és

formai

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Jegyzőt, hogy vizsgálja meg milyen szervezeti átalakítások és vagy belső szabályzati
módosítások szükségesek, hogy a közvetlen életveszélyt megszüntető, az életveszélyt megelőző
és hatósági kötelezések alapján elvégzendő felújítások megsegítéséhez kiírt felhívásra beérkezett
pályázatokat a Polgármesteri Hivatal szakirodája 15 munkanapon belül döntésre a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság elé terjessze.
Felelős:
dr. Gotthard Gábor jegyző
Határidő: 2016. január 31.

14. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2016. évi belső
ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Gotthard Gábor jegyző
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 14-es számú napirendi pont. A 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.
Előterjesztő dr. Gotthard Gábor jegyző úr. Nem kíván az előterjesztő szóbeli kiegészítést tenni. Az
előterjesztést mind a három bizottság tárgyalta. Mind a három bizottság elfogadásra és
tárgyalásra javasolja. A napirend vitáját megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom.
Megállapítom az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel a
határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik. Kérem,
szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
497/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2016. évi belső
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ellenőrzési tervének jóváhagyása (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Polgármesteri Hivatalára vonatkozó 2016. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.
Felelős:
Dr. Gotthard Gábor jegyző
Határidő: azonnal

15. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 15-ös számú napirendi pont. Önkormányzatunk Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának módosítása. Jómagam vagyok az előterjesztő. Szóban az előterjesztést nem
kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta. A
bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt. A napirend vitáját megnyitom. Ujvári-Kövér
Mónika képviselő asszonynak adom meg a szót.”
Ujvári-Kövér Mónika képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr. Polgármester úrhoz egy rövid kérdésem lenne, mégpedig itt
az első, második módosító indítványban, a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó
értékhatár megemelése indokolt, megemelése szükséges. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy
mikor, mekkora összeget tartana indokoltnak, mert attól tartok – nem akarom elbagatellizálni a
kérdést – hogy még … módosító javaslatban 2 millió az értékhatár, 200 ezer, 500 ezer, vagy 1
millió. Tehát a gyakorlatban el tudom azt képzelni, hogy az összeg emelése szükségeltetik, de
mikor ... Köszönöm.” (Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a
kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Rendben, dr. Kispál Tibornak adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület. Ezzel az előterjesztéssel
kapcsolatban is beadtam egy módosító indítványt, hiszen a szabályzatnak a módosításáról van
szó. Nem fölülírva, nyilván a magasabb jogszabályokat és egyébként a rendeletalkotónak a
szándékát, pusztán ebben az előterjesztésben is szerepel egy melléklet. Ebben a mellékletben a
módosítást szeretném a tisztelt képviselő-testület szíves figyelmébe ajánlani, miszerint
közbeszerzési eljárással kapcsolatos információ azt ne, amennyiben nem lehetséges másként
nyilvánossá tenni, hogy az önkormányzat honlapján is szerepeljen, hanem egyébként minden más
kötelezettség az önkormányzat honlapján automatikusan szerepeljen, hiszen hozzánk kötődik a
közbeszerzéssel kapcsolatos eljárás meghirdetése, lebonyolítása és az eredmény kihirdetése. Erről
szól a módosító indítványom, az előterjesztést így fogom majd támogatni. Köszönöm.”
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Vattamány Zsolt polgármester
„Itt szeretném is jelezni, hogy miután egyet gondolunk erről, és nincsenek eltérő szándékaink,
ezért fogom támogatni a Képviselő úr módosító indítványát. Moldován László képviselő úrnak
adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Nekem nem azzal van problémám, hogy három ... valósítható meg ... az
előterjesztés ... új lehetőséget. A szerzői jog ... tevékenység ... három árajánlatot bekérni. Nyílván
... A másik pedig becsempészve ugyancsak ide ... az előterjesztés elővezetésében nem is szerepel,
de valahogy ide becsempésződött, hogy ... indokolná ... Köszönöm.”
(Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Tisztelt Képviselő úr. Jogszabályok változtak ezeknek a szövegeit emeltük be, de Bajkai
alpolgármester úr mindjárt megválaszolja a szerzői jogot, ha jól tudom. Megadom a szót
Alpolgármester úrnak.”
Dr. Bajkai István alpolgármester
„Köszönöm szépen Polgármester úr. ... arra, hogy a szerzői jognak az a definíciója, ... gondolat
... szerzői jogokkal foglalkozó ... speciális gondolat szövegét ... Azt gondolom, hogy olyan
esetben, ahol a szerzői jog ... nagyon nehéz összehasonlítani két önálló gondolat szövegét, éppen
ezért különleges ... ezt összhangba kell hozni a szabályzatunkkal. Azt kell, hogy mondjam, hogy ...
ez a magyar ... szabályozás ... Köszönöm.”
(Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Alpolgármester úr válaszát. Megadom a szót Moldován képviselő úrnak.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm. Ha Bajkai úr, ha jól értem. Értem, hogy nyilvánvaló, hogy minden szerzői jogi
produktum az egy egyedi valami. Nem tudom, hogy mit keres egy közbeszerzésnél. Itt arról van
szó, hogy ha az önkormányzat akarna szerezni valakitől valamilyen művészi alkotást, akkor ne
kelljen erről három árajánlatot bekérni. ...”
(Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Mert értékhatárok szerepelnek. Ha bármit beszerzünk, az valamilyen értékhatárba beleesik
Képviselő úr, és ha ez szerzői jogot érint, akkor is beleesik. Nem tudjuk, hogy ez a szerzői jog
mekkora, de valahova a rendszerünkbe el kell tudnunk helyezni, és ezért van ez, amit Bajkai
alpolgármester úr mondott.”

Moldován László képviselő
„Értettem. Felelős ... feladatoknál továbbra is fenntartom, hogy ez nagy valószínűséggel nagyonnagyon sok. Értem, hogy az új törvény létrehozta ezt a kategóriát. ... nyilvánvalóan ebben az
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országban, nem értem, hogy miért ... végezni.” (Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet
érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Nem tudják nagyon sokan végezni és jól végezni meg végképp kevesen tudják. Ez egy teljesen
külön szakma. Ez egyébként az előzőben is benne volt, ez nem új eleme ennek az anyagnak, amit
előterjesztettünk. Akkor viszont lezárnám a vitát, akkor válaszolnék a meg nem válaszolt
dolgokra. Ujvári-Kövér Mónika, hogy miért lett 200, 500 és 1 millió. Ez 2 millió volt még 2010ben. Akkor 2011-ben benyújtottunk egy teljesen új beszerzési és közbeszerzési szabályzatot, ami a
közbeszerzési eljárást is teljesen megreformálta. Például bevonta a bizottságot a közbeszerzések
elbírálásába, hiszen addig nem volt bizottság előtt semmilyen közbeszerzés, hanem egy
személyben döntött a polgármester róla. Ami egyébként nem volt szabályellenes, de mi úgy
döntöttünk, hogy mégis csak bizottság elé kerüljön, és mégiscsak mindenki tudjon a közbeszerzési
ajánlatokról és a legfontosabb, egyik legfontosabb működési eleméről az önkormányzatnak. És
akkor döntöttünk úgy, hogy rendkívül szigorú 200 ezer forintban határozzuk meg azt az összeget,
ami alapján három árajánlat kérése nélkül beszerezhetünk bármit. Ugye most 8 millió az alsó
határ, ami felett már közbeszerzést kell kiírni. az alatti összegeknél mi határozzuk meg, hogy
kérünk-e be árajánlatokat, vagy nem. A 200 ezer forint annyira idejét múlt, hogy gyakorlatilag a
működést nehezíti meg. Ezt az irodák jelzik, hiszen 200 ezer forintért ma gyakorlatilag semmit
nem lehet megvenni, megrendelni. Borzasztóan megnehezíti a munkavégzést, hogyha ezt a határt
fenntartjuk. Volt egy frakcióvezetői megbeszélésünk, aminek a végén – pont Moldován úr már
eljött, nem direkt akkor – dobtam be ezt az ötletet, hogy mi lenne, ha 500 ezerre emelnénk, és
akkor arról volt egy konszenzusos javaslat, hogy akár ez elmehet 1 millióig is. Az eredendő ötlet
az úgy volt, hogy legalább 500-ra emeljük meg, mivel ott elhangzott az, hogy akár 1 millió is
lehet, mert az sem ördögtől való, ezért ez jött be módosításként. Nagyjából azt gondolom, hogy ez
meg fog állni. Egyébként kontrollálva van, tehát az irodavezetők, akik erre jogosultak, hogy
ajánlatokat kérjenek be, ők ezt nem kontroll nélkül teszik, tehát ennek több lépcsője van az
önkormányzat hivatali mechanizmusában. Tehát ezentúl is mindig felügyelheti, honnan, mikor,
kitől kérjük be az árajánlatokat. Ennyi. Én kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy támogassák
az előterjesztést.
Az előterjesztéshez érkezett módosító indítvány. Dr. Kispál Tibor tett módosító indítványt, amit
már jeleztem a testület vitájában is, hogy befogadok, így erről szavazni nem szükséges. Viszont én
is tettem egy módosító indítványt, amit szintén teljesen meglepően befogadok, így azt sem
indokolni, viszont szavazni arról is fogunk. De egybe fogunk szavazni a két módosító
indítványról. Most kérem a szavazást!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
498/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítványok elfogadásáról (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Vattamány Zsolt polgármester úr és Dr. Kispál Tibor képviselő úr által a „Budapest Főváros VII.
Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítása”
című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványaikat:
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Vattamány Zsolt:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testülethez beterjesztésre került Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítása
elnevezésű döntési javaslat, amelyhez kapcsolódóan az alábbi módosító indítványt kívánom
benyújtani:
Jelenleg a közbeszerzési eljárást lezáró ajánlatkérői döntés meghozatala, és a közbeszerzési
eljárás létrejövő szerződés jóváhagyása a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság átruházott
hatáskörébe tartozik, mely döntését a Bizottság a külső lebonyolító szakértő javaslatán alapuló
bírálóbizottsági javaslatot ismertető hivatali előterjesztés alapján hozza meg. Célszerű a
Városgazdálkodási Iroda által előkészített, érdemi döntésre vonatkozó hivatali előterjesztéshez
csak az Önkormányzat és a Hivatal által megkötendő szerződés végleges szövegének tervezetét
mellékelni.
Az előterjesztésben rögzített törvényi változás miatti átvezetéseken túli Kbt. hatálya alá nem
tartozó beszerzésekre vonatkozó értékhatár nettó 1.000.000,- Ft-os megemelése indokolt továbbá
annak érdekében, hogy az alacsonyabb értékű beszerzések lefolytatása gördülékenyebben
történhessen kis értékű beszerzésként, ami jelentősen csökkenti az adminisztrációs terheket, és a
kis értékű beszerzések ügyintézési folyamatát is jelentősen meggyorsítja.
A jelen módosító indítványhoz mellékelem a módosításokat dőlt betűvel jelző egységes
szerkezetbe foglalt Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Közbeszerzési
és Beszerzési Szabályzatának módosítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eredetileg kipostázott határozati javaslat
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat helyett jelen módosító
indítvány mellékletét fogadja el.
Dr. Kispál Tibor:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Lakosság és az egyes közbeszerzési kiírás iránt érdeklődők gyors és hiteles tájékoztatása
Önkormányzatunk célja.
A jelen előterjesztés mellékletében és az előterjesztés határozataiban az alábbi módosítást
javaslom:
A II. rész 1.5 pontja helyébe a következő lép:
„A Képviselő-testület által elfogadott közbeszerzési terv nyilvánosságáról a Városgazdálkodási
Iroda gondoskodik akként, hogy a közbeszerzési tervet, illetve annak módosítását a terv,
illetve a módosítás elfogadását követően haladéktalanul közzéteszi a Közbeszerzési Hatóság
által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, vagy amennyiben ez nem lehetséges, és az
Önkormányzat honlapján.”
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A II. rész 4.3 pontja után új 4.3/A pont lép:
„A Városgazdálkodási Iroda az eljárások megindításáról tájékoztatást tesz közzé az
Önkormányzat honlapján is.”
indoklás: az Önkormányzat fontosnak tartja, hogy Erzsébetváros lakossága és más érdeklődők
egyszerű, közvetlen módon is tájékozódhassanak közbeszerzéseinkről.
Az előterjesztés eredeti határozati javaslatát változatlanul javaslom elfogadni a 2. határozati
javaslatként.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet módosító indítványomat elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
1.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy jóváhagyja a 100/2012. (II.27.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott, majd
232/2012 (IV. 26.), 517/2012 (IX.20.), 693/2013 (X.31.) és 124/2014 (IV.29.) számú
határozataival módosított Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának II. rész 1.5 pontja helyébe a következő lép:
„A Képviselő-testület által elfogadott közbeszerzési terv nyilvánosságáról a Városgazdálkodási
Iroda gondoskodik akként, hogy a közbeszerzési tervet, illetve annak módosítását a terv, illetve a
módosítás elfogadását követően haladéktalanul közzéteszi a Közbeszerzési Hatóság által
működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, és az Önkormányzat honlapján.”, továbbá a II. rész
kiegészül a 4.3/A ponttal:
„A Városgazdálkodási Iroda az eljárások megindításáról tájékoztatást tesz közzé az
Önkormányzat honlapján is.”.
2.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 100/2012. (II.27.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott, majd 232/2012 (IV. 26.),
517/2012 (IX.20.), 693/2013 (X.31.) és 124/2014 (IV.29.) számú határozataival módosított
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának módosítását - a jelen határozat mellékletét képező, módosításokat dőlt
betűvel jelző, egységes szerkezetbe foglalt szöveg elfogadásával – jóváhagyja.
A jelen határozat szerinti módosítás 2016. január 1. napján lép hatályba. A Szabályzat
módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. január 1.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítványokkal elfogadott, melynek elfogadásához egyszerű
többség szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
499/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Közbeszerzési és
Beszerzési Szabályzatának módosítása (15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy jóváhagyja a 100/2012. (II.27.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott, majd
232/2012 (IV. 26.), 517/2012 (IX.20.), 693/2013 (X.31.) és 124/2014 (IV.29.) számú
határozataival módosított Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának II. rész 1.5 pontja helyébe a következő lép:
„A Képviselő-testület által elfogadott közbeszerzési terv nyilvánosságáról a Városgazdálkodási
Iroda gondoskodik akként, hogy a közbeszerzési tervet, illetve annak módosítását a terv, illetve a
módosítás elfogadását követően haladéktalanul közzéteszi a Közbeszerzési Hatóság által
működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, és az Önkormányzat honlapján.”, továbbá a II. rész
kiegészül a 4.3/A ponttal:
„A Városgazdálkodási Iroda az eljárások megindításáról tájékoztatást tesz közzé az
Önkormányzat honlapján is.”.
2.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 100/2012. (II.27.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott, majd 232/2012 (IV. 26.),
517/2012 (IX.20.), 693/2013 (X.31.) és 124/2014 (IV.29.) számú határozataival módosított
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának módosítását - a jelen határozat mellékletét képező, módosításokat dőlt
betűvel jelző, egységes szerkezetbe foglalt szöveg elfogadásával – jóváhagyja.
A jelen határozat szerinti módosítás 2016. január 1. napján lép hatályba. A Szabályzat
módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2016. január 1.

16. számú napirend:
A Budapest VII. kerület, Bajza u. 11. szám alatt található, 33502/1 hrsz. alatt nyilvántartott
közpark elnevezésére benyújtott kezdeményezés
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 16-os napirendi pontra. Bajza utca 11. szám alatt található közpark elnevezésére
benyújtott kezdeményezés. Az előterjesztő jómagam vagyok. Nem kívánom az előterjesztést szóban
kiegészíteni. Az előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta. A bizottság tárgyalásra és
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elfogadásra javasolja. A napirend vitáját megnyitom. Dr. Kispál Tibornak adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület. ... előterjesztésről van szó.
... 2008. május 12-én Pünkösd napján volt, amikor itt Erzsébetvárosban ezt a ... az akkori
képviselő-testület egy ökumenikus tiszteletadás keretében,, és úgy tűnik, hogy megnéztem az
akkori dokumentumokat, nálam maradt annak a közparknak az elnevezése, így örömmel vettem,
hogy ez az előterjesztés előkerült. Ugyan a képviselő-testület tagjaként ... Köszönöm szépen.”
(Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm a hozzászólást. Moldován László képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm. ... nincsen semmilyen melléklet hozzá. Biztos, hogy Reformációi Emlékparknak
akarják nevezni?” (Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a
kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Jogos a felvetés. Nem reformáció. Elírás. A jegyzőkönyv számára kérem rögzíteni, hogy elírás
történt. Tehát igaza van Képviselő úrnak Reformáció Emlékpark. Tehát erről fogunk szavazni.
Ehhez nem kell módosító indítványt benyújtani, hiszen elütés történt. De köszönöm Képviselő
úrnak az észrevételét, vagy hozzászólását. Módosító indítványunk nem érkezett, a vitát lezártam.
Módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel a határozatot, azzal, hogy Reformáció
Emlékpark névről szavazunk. Ez kezdeményezés, erről még most nem tudunk dönteni. Ez
kezdeményezés, elfogadásáról egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
500/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Budapest VII. kerület, Bajza u. 11. szám alatt található, 33502/1 hrsz. alatt
nyilvántartott közpark elnevezésére benyújtott kezdeményezés (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala által benyújtott, és a
Budapest VII. kerület Bajza u. 11. szám alatt található, 33502/1 hrsz. alatt nyilvántartott közpark
„Reformáció Emlékpark” elnevezésére vonatkozó kezdeményezést támogatja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

17. számú napirend:
A 443/2015.(X.21.) számú Kt. határozat alapján előkészített szerződések jóváhagyása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
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Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 17-es számú napirendi pont. A 443/2015. (X.21.) számú Kt. határozat alapján
előkészített szerződések jóváhagyása tárgyában. Az előterjesztő jómagam vagyok. Szóban az
előterjesztést nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság tárgyalta. A bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt. A napirend vitáját
megnyitom. Hozzászóló híján lezárom a vitát. Megállapítom, hogy az előterjesztéshez módosító
indítvány nem érkezett. Nyolc határozati javaslatról fogunk dönteni, mind a nyolc elfogadásához
egyszerű többségre lesz szükség, ezért ezt külön már nem fogom kiemelni. Szavazásra teszem fel
az 1. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
501/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 443/2015.(X.21.) számú Kt. határozat alapján előkészített szerződések jóváhagyása –
Bóbita Óvoda (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Bóbita Óvoda (Budapest VII., Akácfa u. 32.) épületgondnoksági feladatai ellátására a
határozat melléklete szerinti vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződést jóváhagyja. Felkéri a
jegyzőt a szerződés aláírására.
Felelős:
Dr. Gotthard Gábor
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
502/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 443/2015.(X.21.) számú Kt. határozat alapján előkészített szerződések jóváhagyása –
Brunszvik Teréz Óvoda (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Brunszvik Teréz Óvoda (Budapest VII., Rózsák tere 6-7.) épületgondnoksági feladatai
ellátására a határozat melléklete szerinti vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződést
jóváhagyja. Felkéri a jegyzőt a szerződés aláírására.
Felelős:
Dr. Gotthard Gábor jegyző
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
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„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.
503/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 443/2015.(X.21.) számú Kt. határozat alapján előkészített szerződések jóváhagyása –
Csicsergő Óvoda (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Csicsergő Óvoda (Budapest VII., Dob u. 102.) épületgondnoksági feladatai ellátására a
határozat melléklete szerinti vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződést jóváhagyja. Felkéri a
jegyzőt a szerződés aláírására.
Felelős:
Dr. Gotthard Gábor jegyző
Határidő: azonnal
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.
504/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 443/2015.(X.21.) számú Kt. határozat alapján előkészített szerződések jóváhagyása –
Dob Óvoda (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Dob Óvoda (Budapest VII., Dob u. 95.) épületgondnoksági feladatai ellátására a határozat
melléklete szerinti vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződést jóváhagyja. Felkéri a jegyzőt a
szerződés aláírására.
Felelős:
Dr. Gotthard Gábor jegyző
Határidő: azonnal
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.
505/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 443/2015.(X.21.) számú Kt. határozat alapján előkészített szerződések jóváhagyása –
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(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Kópévár Óvoda (Budapest VII., Murányi u. 27.) épületgondnoksági feladatai ellátására a
határozat melléklete szerinti vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződést jóváhagyja. Felkéri a
jegyzőt a szerződés aláírására.
Felelős:
Dr. Gotthard Gábor jegyző
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„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.
506/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 443/2015.(X.21.) számú Kt. határozat alapján előkészített szerződések jóváhagyása –
Magonc Óvoda (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Magonc Óvoda (Budapest VII., Városligeti fasor 39-41.) épületgondnoksági feladatai
ellátására a határozat melléklete szerinti vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződést
jóváhagyja. Felkéri a jegyzőt a szerződés aláírására.
Felelős:
Dr. Gotthard Gábor jegyző
Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 7. 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.
507/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 443/2015.(X.21.) számú Kt. határozat alapján előkészített szerződések jóváhagyása –
Nefelejcs Óvoda (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Nefelejcs Óvoda (Budapest VII., Nefelejcs u. 62.) épületgondnoksági feladatai ellátására
a határozat melléklete szerinti vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződést jóváhagyja. Felkéri
a jegyzőt a szerződés aláírására.
Felelős:

Dr. Gotthard Gábor jegyző
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Határidő: azonnal
Vattamány Zsolt polgármester
„Végül szavazásra teszem fel a 8. 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.
508/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 443/2015.(X.21.) számú Kt. határozat alapján előkészített szerződések jóváhagyása vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződés (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a fenntartásában lévő óvodák épületgondnoksági feladatai ellátásáról szóló
vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződés – szükség szerinti – módosításának jóváhagyását a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságra ruházza.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

18. számú napirend:
Rendőrségi túlszolgálat finanszírozása 2016. év január hónap 1. napjától 2016. év december
hónap 31. napjáig
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 18-as számú napirendi pontra. Rendőrségi túlszolgálat finanszírozása, Hutiray
Gyula alpolgármester úr előterjesztésében. Az előterjesztő nem kívánja szóban kiegészíteni. Az
előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, valamint a Városüzemeltetési Bizottság is
tárgyalt. Mindkét bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést. A napirend
vitáját megnyitom. Dr. Kispál Tibornak adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület. A rendőrségi túlszolgálat
finanszírozásával kapcsolatban először is azt én gondolom, hogy a magunk nevében is köszönöm
azt a munkát, amit a rendőrség túlmunkában, tehát a normál beosztáson kívül elvégzett,
különösen… Lényeges dolog, az, ami zajlanak a belvárosi kerületekben a turizmusból eredő
különböző esetek ... viszont, hogy amellett, hogy támogatom az előterjesztést és köszönöm a
rendőrségnek, de szeretném megjegyezni, hogy a rendőrségnek a finanszírozási rendszere, én azt
gondolom, hogy egyrészt többet kellene vállalnia az államnak, másrészt pedig fel kellene, hogy
tűnjön, hogy a normál szolgálatnál folyamatosan itt Erzsébetvárosban is, belvárosi kerületekben
is túl szolgálatra van szükség, ami azt jelenti ... feladatot azért, mert a közbiztonság ... naponta
tapasztalható dolgok ezek ... jelentős mértékben visszaszoruljon. Köszönöm.” (Nagyon rossz a
hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)
56 / 102

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm a hozzászólást. A napirend vitáját lezárom, és megadom a szót Alpolgármester úrnak
válaszadásra.”
Hutiray Gyula alpolgármester
„Köszönöm szépen. Egyrészt azt szeretném mondani, hogy a turista szezonnak a többletmunkái
ebben a szerződésben nincsen benne. Azt a szerződést, hoztam itt most be, ami lényegében a
térfigyelő-rendszerek felügyeletéhez, általános … kapcsolódik, azt itt nyilvánvalóan meg
szeretnénk majd újítani, de az várhatóan a költségvetés elfogadása után. Ez most nem tárgya a
mostani előterjesztésnek. Egyébként pedig a rendőrséggel kapcsolatban mondott elismerése
Képviselő úrnak, köszönöm és magam is osztom. Kétségtelen, hogy a rendőrség alapvetően
állami feladat a szervezet finanszírozása, és jól tudjuk azt, az elmúlt időszakban a rendőrségre
jelentős többletfeladat hárul. Különböző nem teljesen szokványos létszámbővítésekre is sor került.
Lehetséges, hogy további létszámbővítésekre is szükség lenne. Tudjuk azt, hogy sok állás nincs
betöltve a kapitányságon, mint amennyi indokolt. Azt gondolom, hogy szorgalmazzuk, amilyen
módon tudjuk, de konkrét befolyásom nincs erre. Azt, hogy állami feladatvállaláson, vagy
kötelező feladatellátáson túl az önkormányzat tevőlegesen is pénzügyi terheket vállal részt vesz
ebben a feladatban azt korábbi alkalommal már részletesen kifejtettem, hogy annak az egyik
fontos megalapozása és oka, hogy amikor felméréseket végeznek … felmérést végzünk a lakosság
körében, hogy mik a fontosabb vágyak kívánságok, elvárások, akkor az első három között mindig
megtalálható a közbiztonság. Ezt elvárja a lakosság az önkormányzatoktól tőlünk is, erőnkhöz
képest igyekszünk eleget tenni … Köszönöm szépen.” (Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem
lehet érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Alpolgármester úr válaszát. Megállapítom, hogy az előterjesztéshez módosító
indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához
minősített többség szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
509/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Rendőrségi túlszolgálat finanszírozása 2016. év január hónap 1. napjától 2016. év
december hónap 31. napjáig (15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal arra, hogy 2016. évi költségvetésében 2016. január 1. napja és 2016.
december 31. napja közötti időszakra 26 millió Ft, azaz huszonhatmillió forint
előirányzatot biztosít a Budapesti Rendőr-főkapitányság VII kerületi kapitányság
vezénylési körébe tartozó rendőrök túlszolgálatának finanszírozására.
2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy „Túlszolgálat finanszírozása” tárgyában olyan megállapodást köt, aminek első
részlete a 2016. évi önkormányzati költségvetésének elfogadását megelőzően esedékes,
ezért 6,5 millió forintos kötelezettség teljesíthetőségéről és pénzügyi teljesítéséről az
átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben is gondoskodik, míg a további három részlet a
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tárgynegyedévek első havának 15. napjáig esedékes.
3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Polgármestert a mellékelt, vagy a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság által
jóváhagyott eltérő szövegű, de a fenti határozatnak megfelelő megállapodás aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

19. számú napirend:
A Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 19-es számú napirendi pont. Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata, dr.
Vető Marietta alpolgármester asszony előterjesztésében, aki néhány mondatban szeretné
kiegészíteni az előterjesztést. Megadom a szót.”
Dr. Vető Marietta alpolgármester
„Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselő-testület. Úgy gondolom, hogy egy igen jelentős és tartalmas
anyagot tartanak a kezükben, ami eléggé alapos, és naprakész helyzetértékelés a jelenlegi
szociális ellátások, szolgáltatásoknak a rendszeréről. Azt gondolom, hogy azon kívül, hogy ez egy
igen hasznos anyag, nagyon sokat lehet belőle tanulni is, és arra is alkalmas, hogy feltárjuk az
esetleges hiányosságokat, mert ilyenek azért mindig vannak. Amennyire láthatjuk, nagyon sok
összehasonlítás van az elmúlt évek un. szolgáltatások alakulásáról, tehát, hogy az egyes
ellátásokat, szolgáltatásokat mennyien veszik igénybe. Mi ezt áttekintettük és úgy vettük, hogy
van egy-két olyan szolgáltatás – a többség az alapvetően azért változott meg, mert megváltozott a
jogszabályi környezet is és ennek megfelelően bizonyos szolgáltatás típusokat, mások váltanak,
illetve bizonyos támogatásokat pl. az étkeztetés terén az ingyenes étkezés elég jól kiváltja
nyilvánvalóan az étkezéshez való ebédtámogatásokat. Viszont vannak olyan támogatási formák,
ahol úgy gondoljuk, hogy szükség lesz a rendszernek átdolgozására. Egyrészt a
jövedelemhatároknak az emelése az több helyen indokolt lehet, nyilvánvalóan nem ész nélkül,
hanem megvizsgálva, hol van ennek valódi realitása és értelme. Másrészt pedig a felhasználás, az
egyes támogatási formák felhasználásnak a feltételeit is kívánjuk bizonyos helyeken bővíteni,
illetve életszerűbbé tenni. Én arra kérem a tisztelt képviselőtársakat is – ez február környékén,
tehát amikor a költségvetést behozzuk, akkor lesz ez aktuális ez a módosítás, – hogy addig tegyék
meg az észrevételeiket, ezt kérni fogja a Humánszolgáltató Iroda is, hogy addig is tudjunk
dolgozni ezen az anyagon. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a kiegészítést. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
tárgyalta, a bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend vitáját megnyitom.
Hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így
szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik. 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.
510/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elfogadja a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2015. évi felülvizsgálatát.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

20. számú napirend:
Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület támogatása téli krízishelyzet kialakulása esetén
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a húszas számú napirendi pont. Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület
támogatása téli krízishelyzet kialakulása esetén, dr. Vető Marietta alpolgármester asszony
előterjesztésében, aki nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést a Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta. A bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A
napirend vitáját megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom, hogy az előterjesztéshez
módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem fel a határozati javaslatot melynek
elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
511/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület támogatása téli krízishelyzet kialakulása esetén
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesülettel rendkívüli hideg időjárás, téli
krízishelyzet kialakulása esetén krízismelegedő működtetésére 2016. évben 880 000 Ft-ot biztosít
támogatási szerződés megkötésével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződés abban az esetben írható alá, ha a Miniszterelnökség Támogatásokat
Vizsgáló Irodája a szerződéssel kapcsolatban kifogást nem emel.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal
59 / 102

21. számú napirend:
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására vonatkozó szerződés megkötése
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 21-es számú napirendi pontunkra. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat
ellátására vonatkozó szerződés megkötése tárgyában, dr. Vető Marietta alpolgármester asszony
előterjesztésében. 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. A napirend vitáját hozzászóló hiányában lezárom.
Megállapítom, hogy 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 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
512/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására vonatkozó szerződés megkötése (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátására szerződést köt a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a 2016. évre vonatkozóan.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása
tárgyában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata között kötendő Szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

22. számú napirend:
Együttműködési megállapodás a Myrai Vallási Közhasznú Egyesülettel
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 22-es számú napirendi pont. Együttműködési megállapodás a Myrai Vallási
Közhasznú Egyesülettel, dr. Vető Marietta alpolgármester asszony előterjesztésében. Nem kíván
szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztő. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság tárgyalta. A bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend vitáját
megnyitom. A napirend vitáját lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, az elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik.
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.
513/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Együttműködési megállapodás a Myrai Vallási Közhasznú Egyesülettel (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy határozott idejű, 3 évre szóló együttműködési megállapodást köt a Myrai Vallási
Közhasznú Egyesülettel, mely alapján az Egyesület vállalja, hogy hajléktalan személyek részére
40 fő befogadására alkalmas éjjeli menedékhelyet és 20 fő befogadásra alkalmas átmeneti szállást
működtet, tevékenységét a szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai
követelmények alapján végzi, melyről minden tárgyévet követő év január 31. napjáig írásos
beszámolót készít.
Felkéri a Polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

23. számú napirend:
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központtal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 23-as számú napirendi pont. Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központtal kapcsolatos döntések tárgyában, dr. Vető Marietta alpolgármester asszony
előterjesztésében. Aki nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztő. Az előterjesztést a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta. A bizottság tárgyalásra és elfogadásra
javasolja. A napirend vitáját megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Megállapítom, hogy az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem fel az 1. számú határozati
javaslatot, az elfogadásához minősített többség szükséges. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
514/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központtal kapcsolatos döntések (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 449/2015 (X.21.) számú határozatát a Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ 1074 Budapest Hutyra F. u. 11-15. sz. alatti és a 1073 Budapest Kertész u.
20. sz. alatti telephelyének elnevezései tekintetében az alábbiak szerint módosítja:
Család-és Gyermekjóléti Központ Szolgáltatási Centrum
Család-és Gyermekjóléti Központ Fejlesztési Centrum

1073 Budapest Kertész u. 20.
1074 Budapest Hutyra F. u. 11-15.
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Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, az elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
515/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központtal kapcsolatos döntések (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a 1076 Budapest Garay utca
28. sz. alatti helyiséget a továbbiakban nem ellátottak számára nyitva álló helyiségként használja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, minősített többség szükséges az elfogadásához.
Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
516/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központtal kapcsolatos döntések (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának
módosítását, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, és a Szervezeti és Működési
Szabályzatát a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a Polgármestert a Módosító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására,
továbbá arra, hogy intézkedjen a Módosító Okirat és az egységes Alapító Okirat a Magyar
Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül történő megküldéséről.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
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„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, egyszerű többség szükséges az elfogadásához.
Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
517/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központtal kapcsolatos döntések (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ egységes szakmai
programját és a Család-és Gyermekjóléti Központ szakmai programját a határozati javaslat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 5. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges.
Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
518/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központtal kapcsolatos döntések (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a
 családi közösségi tér;
 foglalkoztatási mintaprogram;
 idősek hónapja programsorozat;
 munkaerő-piaci aktivizálást segítő nőbarát iroda (MASNI);
 prevenció A-tól Z-ig programsorozat;
 történetek kávézója és információs pont;
 szociális munka napja.
programokat továbbra is fenntartja és megbízza a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központot a kapcsolódó feladatok további ellátására. A feladatok ellátáshoz szükséges
költségeket 2016. évre a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató költségvetésében
biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal
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Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 6. számú javaslatot, minősített többség szükséges az elfogadásához.
Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
519/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központtal kapcsolatos döntések (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az egészségfejlesztési pont programot támogatja és megbízza a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központot a kapcsolódó feladatok ellátására. A feladatok ellátáshoz
szükséges költségeket 2016. évre a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
költségvetésében biztosítja.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

24. számú napirend:
Óvodákkal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 24-es számú napirendi pont. Óvodákkal kapcsolatos döntések, dr. Vető Marietta
alpolgármester asszony előterjesztésében. Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az
előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta. A bizottság tárgyalásra és
elfogadásra javasolja az előterjesztést. A napirend vitáját megnyitom. A napirend vitáját lezárom.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Kilenc határozati javaslatról fogunk
szavazni. Az első hét határozati javaslat elfogadásához minősített többség lesz szükséges, így
ezeket külön már nem fogom kiemelni. Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot. Kérem,
szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
520/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Óvodákkal kapcsolatos döntések - Bóbita Óvoda alapító okiratának módosítása (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Bóbita Óvoda alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar
64 / 102

Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül történő megküldéséről.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
521/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Óvodákkal kapcsolatos döntések - Brunszvik Teréz Óvoda alapító okiratának módosítása
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Brunszvik Teréz Óvoda alapító okiratának módosítását, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar
Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül történő megküldéséről.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 3. számú javaslat szavazására. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
522/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Óvodákkal kapcsolatos döntések - Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosítása (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító okirat aláírására, valamint, hogy intézkedjen a Magyar
Államkincstár Területi Szervéhez 8 napon belül történő megküldéséről.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
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„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.
523/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Óvodákkal kapcsolatos döntések - Dob Óvoda alapító okiratának módosítása (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Dob Óvoda alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító 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 az 5. 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.
524/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Óvodákkal kapcsolatos döntések - Kópévár Óvoda alapító okiratának módosítása (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Kópévár Óvoda alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító 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 6. 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.
525/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Óvodákkal kapcsolatos döntések - Magonc Óvoda alapító okiratának módosítása 66 / 102

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Magonc Óvoda alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító 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 7. 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.
526/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Óvodákkal kapcsolatos döntések - Nefelejcs Óvoda alapító okiratának módosítása (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Nefelejcs Óvoda alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a módosító 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 8. számú javaslatot. Itt már egyszerű többség is elegendő az
elfogadáshoz. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
527/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Óvodákkal kapcsolatos döntések – Óvodák 2016. évi nyári zárásának rendjéről (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2016. évi nyári zárásának rendjét a határozati
javaslat melléklete szerint határozza meg.
Felelős:

Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő:

azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Végül a 9. számú javaslatot teszem szavazásra, szintén egyszerű többség szükséges az
elfogadáshoz. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
528/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Óvodákkal kapcsolatos döntések – Bóbita Óvoda: „Kincses Kultúróvoda 2016” pályázat (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a
Bóbita Óvoda (1072 Budapest, Akácfa u. 32.) részvételét a „Kincses Kultúróvoda 2016”
pályázati eljárásban, egyben felhatalmazza Vattamány Zsolt polgármestert a határozati javaslat
melléklete szerinti támogató nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

25. számú napirend:
Óvodai és iskolai teniszoktatásra vonatkozó keretmegállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 25-ös számú napirendi pontra. Óvodai és iskolai teniszoktatásra vonatkozó keretmegállapodás jóváhagyása, dr. Vető Marietta alpolgármester asszony előterjesztésében. Egy
rövid kiegészítést kíván tenni az előterjesztő. Megadom a szót.”
Dr. Vető Marietta alpolgármester
„Köszönöm a szót. Annyiban szeretném ezt kiegészíteni, egy mondatban, hogy ilyen programokat
támogathatunk és alapvetően a kötelező feladatainkon felül ilyen jó kezdeményezések élére
tudunk lenni. Azért azt tudja mindenki, hogy a tenisz egy olyan sport, ami nem feltétlenül
mindenki számára hozzáférhető, nem a legolcsóbb sport egyike. És ez egy olyan megállapodás,
amelynek keretei között … megállapodásnak a végleges … kidolgozásra igen kedvező áron
tanulhatnak az óvodás és iskolás gyermekek teniszezni. Nem feltétlen az a cél, hogy élsportolókat
neveljünk, bár azt gondolom, hogy egyrészt itt az oktatók neve, illetve a szolgáltatás minősége az
erre is lehetősége ad, de nagyon jó, hogy egy újabb lehetőség is felkerült, és az úszásoktatás
mellett, illetve az egyéb, foci és egyéb lehetőségek mellett már a tenisz oktatására is lehetőség
nyílik az oktatási és nevelési intézményekben. Kérem, hogy támogassák ezt a programot, ezt az
előterjesztést.” (Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott
résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta. A
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bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend vitáját megnyitom. A napirend vitáját
lezárom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így
szavazásra teszem fel az összesen egy határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
529/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Óvodai és iskolai teniszoktatásra vonatkozó keretmegállapodás jóváhagyása (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt hogy
elfogadja a Happy Tennis Kft.-vel kötendő Együttműködési Keretmegállapodást a melléklet
szerinti tartalommal.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

26. számú napirend:
Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2015. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 26-os számú napirendi pont. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Ágazati
Stratégiai Terv 2015. évi tapasztalatairól, dr. Vető Marietta alpolgármester asszony
előterjesztésében. 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 Tibornak adom meg a szót.”
Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület. Az ez évi egészségügyi
helyzet stratégiai beszámolóról, vagy tapasztalatairól szól ez az előterjesztés. Szerényen
fogalmazott a tapasztalat összeállítója, ugyanakkor én szeretném felhívni a figyelmet … ami a
következő időszak fejlesztési céljait fogalmazza meg és ebből kettő pontra szeretném fölhívni a
képviselő-testületnek a figyelmét, az ágazat vezetőjének a figyelmét és remélem, hogy a
költségvetésben ebben külön sorban látni fogjuk. Ez pedig a szociális térkép, gyermekvédelmi
térképnek az elkészítésére, valamint az egészségtérképnek az elkészítése, ami már igen várat
magára. Én azt gondolom, hogy minden egyéb fejlesztési cél e három térkép elkészítésén kell,
hogy alapuljon, tehát a sorban én ezt a három tételt, ezt a két pontban megfogalmazott tételt
tenném előre, és ebből következzen az összes többi fejlesztési cél. … hozzászólásomban erre
szerettem volna felhívni képviselőtársaim és az ágazat vezetőinek a figyelmét. Köszönöm szépen.”
(Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a hozzászólást. Mivel több képviselő nem jelezte a hozzászólását, a napirend
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vitáját lezárom. 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.
530/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2015. évi tapasztalatairól (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elfogadja a Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Tervről készült 2015. évi
szakmai beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

27. számú napirend:
Működtetői vélemény köznevelési intézmény magasabb vezetői megbízásához
Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 27-es számú napirendi pont. Működtetői vélemény köznevelési intézmény
magasabb vezetői megbízásához, dr. Vető Marietta alpolgármester asszony előterjesztésében. Az
előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottság tárgyalta. A bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt. A napirend
vitáját megnyitom. Moldován László képviselő úrnak adom meg a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. … intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület
egyetért. Na, most, nem látom a nevelőtestület egyetértését, tehát itt a mellékletben sehol sincs.
… akkor ha jól látom az a szándék, hogy ugyanazt az iskolaigazgatót …”
(Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Igen ebben Képviselő úr, ebben igaza van, csak nem mi írjuk ki a pályázatot. Nem mi vagyunk
az iskolának a fenntartói, mint ahogy régen voltunk, hogy mi neveztük ki az iskolaigazgatót, és mi
pályáztatjuk, hanem ezt már ugye a KLIK teszi meg és ezért ők döntenek annak a függvényében,
hogy mi a mi véleményünk és mi a nevelőtestület véleménye. Ez majd hozzájuk fog beérkezni.
Megadom a szót másodjára is Képviselő úrnak.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm. Ezt értem, viszont a nevelőtestület véleménye nélkül nem akarok …”(Nagyon rossz a
hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„De két különböző vélemény van. Van egyszer a mi véleményünk, és a nevelőtestület véleménye,
70 / 102

tehát, ha nem ért egyet a nevelőtestület a KLIK nem mellőzheti a pályáztatást. Megadom Hutiray
alpolgármester úrnak a szót.”
Hutiray Gyula alpolgármester
„Köszönöm szépen. Csak alá szeretném húzni, amit Polgármester úr mondott. Tehát itt független
szervek véleményeznek, mindenkinek ki kell alakítani a jogszabályok szerint a saját véleményét,
nem a másik véleményére támaszkodni. Ez a helyzet. Meg kell tudni mondani, hogy mit
gondolunk róla. Akkor is meg kell mondani, ha kevés az információ, akkor tartózkodni lehet a
szavazástól, vagy …” (Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a
kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Ha úgy veszem, hogy előbb félbeszakítottam Moldován képviselő urat, akkor meg tudom adni
még egyszer a szót, de most már többet nem. És akkor úgy vesszük, hogy az előbb csak egy
felszólalás volt és én szakítottam félbe. Megadom a szót.”
Moldován László képviselő
„Köszönöm Polgármester úr, de előbb félbeszakított. Akkor folytatnám. Értem, amit mondanak,
de én nekem erre az információra szükségem van a döntéshez. Ez hadd legyen az én jogom …
Köszönöm.” (Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott
résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Rendben. Most nem szakítottam félbe, úgyhogy már többször nem tudom megadni a szót ebben
a vitában, Timár bizottsági elnöknek viszont megadom a szót.”
Timár László képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr. Moldován úr … szükség van, hogy az önkormányzatok
önkormányzati szempontokat veszik figyelembe ilyenkor, tehát hogy egy iskola az önkormányzat
szempontjából egy iskolavezető hogyan végzi a munkáját. Egy tantestület az pedig másik
szempontokat vesz figyelembe, én azt gondolom, hogy nem kell átfedésnek lenni. Egyetértésnek
igen, de más szempontokról van szó … Köszönöm szépen.” (Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és
nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Elnézést. Tehát nekünk egy véleményt kell megfogalmaznunk. A napirend vitáját lezárom. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati
javaslatot, 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.
531/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Működtetői vélemény köznevelési intézmény magasabb vezetői megbízásához – Móri
Árpádné (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az
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Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola működtetője a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 67.§ (7) bekezdésében foglaltak érvényesülése mellett támogatja Móri
Árpádné magasabb vezetői megbízását a 2016-2021. év közötti öt éves ciklusra.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, szintén egyszerű többség szükséges az
elfogadásához. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
532/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Működtetői vélemény köznevelési intézmény magasabb vezetői megbízásához – Spiesz
Ádám (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a
Budapest VII. kerületi Baross Gábor Általános Iskola működtetője a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (7) bekezdésében foglaltak érvényesülése mellett támogatja
Spiesz Ádám magasabb vezetői megbízását a 2016-2021. év közötti öt éves ciklusra.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Végül szavazásra teszem fel a 3. számú határozati javaslatot, szintén egyszerű többség szükséges
az elfogadásához. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
533/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Működtetői vélemény köznevelési intézmény magasabb vezetői megbízásához - Tillinger
Péter (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az
Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola működtetője a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (7) bekezdésében foglaltak
érvényesülése mellett támogatja Tillinger Péter magasabb vezetői megbízását a 2016-2021. év
közötti öt éves ciklusra.
Felelős:

Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő:

azonnal

28. számú napirend:
Emléktáblák elhelyezésének támogatása
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 28-as számú napirendi pont. Emléktáblák elhelyezésének támogatása tárgyában,
dr. Bajkai István alpolgármester úr előterjesztésében. Megadom a szót az előterjesztőnek szóbeli
kiegészítésre.”
Dr. Bajkai István alpolgármester
„Köszönöm szépen Polgármester úr. … Ebben a kerületben és másutt is vannak emléktáblák
zongoraművészekről, írókról, vagy szakmájukban vagy másban jeleskedő személyekről. …
esetében egy olyan emberi tartás ki kell … és ki kell emelnünk csak nagyon kevés … adatott meg.
Azt is mondhatnám, hogy egy olyan kiemelkedő … család … ha már csak nem tett volna semmi
mást kerületben … nem tett volna … Köszönöm szépen.”
(Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Alpolgármester úr kiegészítését. 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. Csak annyit, nem szívesen generálok vitát, de tényleg nem tudom szó nélkül
hagyni. Éppen Alpolgármester úr által említett Für Lajos tevékenységét. Én elhiszem, hogy a
konzervatív jobboldal ikonikus alakjáról van szó, tényleg alapító honatya, honvédelmi miniszter
is volt, tehát ezzel, ha bármit is gondolok az ő tevékenységéről ez teljesen lényegtelen. Viszont az
a helyzet, hogy idősebb korában a Magyar Gárda megalapításában is tevékenykedett és ez
kimaradt az elég prezentált életrajzából. Én tényleg sajnálom, én nem szeretném kiélezni a
helyzetet és megértem, ha nagyon sokat úgy gondolják, hogy neki emléktáblát kéne a Damjanich
utca 40-42. szám alatti épület homlokzatán elhelyezni. Én ezt nem így gondolom, tehát én ezt nem
tudom mellékesnek elfogadni, hogy a Magyar Gárda megalapításában részt vett. Úgyhogy én
sajnos az övét nem fogom támogatni. Megjegyezném zárójelben, hogy a szöveg sincs előttünk. A
másik esetben itt van, hogy mi fog kerülni az emléktáblára, itt nincs is előttünk az emléktábla
szövege ezért is nehéz nem támogatnom, de sajnos az előbb elmondottak miatt nem tudom
támogatni. Köszönöm!”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm Képviselő úr hozzászólását. A vitát lezárom, és megadom dr. Bajkai Istvánnak a
válaszadásra a lehetőséget.”
Dr. Bajkai István alpolgármester
„Köszönöm szépen. Pusztán annyit fűznék hozzá, az elhangzott hozzászólással kapcsolatban … …
társasház közgyűlésén … Köszönöm szépen.”
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(Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Alpolgármester úr válaszát. Megállapítom, hogy módosító indítvány nem
érkezett. Szavazásra teszem fel az 1. számú 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.
534/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Emléktáblák elhelyezésének támogatása – Márton István (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Márton István emlékére a Budapest VII. kerület, Csányi u. 10. szám alatti épület
homlokzatára emléktáblát készíttet és helyez el.
A fedezet bruttó 500 000 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.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2016. március 1.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 2. számú határozati javaslatot, elfogadásához itt is egyszerű többség
szükséges. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 1 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
535/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Emléktáblák elhelyezésének támogatása – Für Lajos (14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Für Lajos történész, politikus emlékére a Budapest VII. kerület Damjanich u. 40-42. szám
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alatti épület homlokzatára emléktábla elhelyezését támogatja, azzal egyetért.
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert az emléktábla kihelyezésére vonatkozó intézkedés
megtételére.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2015. december 31.

29. számú napirend:
Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kérése
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérünk a 29-es számú napirendi pontra. Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba
kérése előterjesztés tárgyában, dr. Bajkai István alpolgármester úr előterjesztésében. Az
előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság tárgyalta. A bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt. A napirend vitáját
megnyitom. Hozzászóló hiányában a napirend vitáját lezárom. Az előterjesztéshez módosító
indítvány nem érkezett. Hat határozati javaslatról fogunk szavazni. Mind a hat elfogadásához
egyszerű többség lesz szükséges, így ezeket külön már nem fogom kiemelni. Szavazásra teszem fel
az 1. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
536/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kérése (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam
tulajdonában (és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében) lévő
Budapest VII. kerület, Asbóth utca 20. félemelet 34213/9/A/3 helyrajzi számon
felvett, iroda megnevezésű, 61 nm területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását.
2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam
tulajdonában (és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében) lévő
Budapest VII. kerület, Asbóth utca 24. földszint 34213/24/A/2 helyrajzi számon
felvett, egyéb helyiség megnevezésű, 71 nm területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
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Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
537/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kérése (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Az ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.) pontjában / pontjaiban meghatározott kulturális
szolgáltatás, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása feladatainak ellátása érdekében kívánja
tulajdonba venni és új közösségi színterek kialakítása, filmszínház, előadó-művészeti
szervezetek, kulturális intézmények elhelyezése célra kívánja felhasználni.
Konkrét felhasználási cél meghatározása:
Az Önkormányzat filmszínház, előadó-művészeti szervezet(ek) elhelyezése céljára kívánja
biztosítani az Ingatlanokat. Az épület földszinti, emeleti részei évtizedekre visszamenőleg
színházként funkcionáltak.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 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
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
538/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kérése (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás
érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét
– megtérítését.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
539/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kérése (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlanok örökségvédelmi védettség
alatt állnak, és az ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez
kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 6. számú javaslatot. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
540/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kérése (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a Budapest VII. kerület, Asbóth utca 20. félemelet 34213/9/A/3 helyrajzi
számon felvett, iroda megnevezésű, 61 nm területű, valamint Budapest VII. kerület, Asbóth utca
24. földszint 34213/24/A/2 helyrajzi számon felvett, egyéb helyiség megnevezésű, 71 nm területű
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt.
felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
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„Végül 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.
541/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kérése (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a Budapest VII. kerület, Asbóth utca 20. félemelet 34213/9/A/3 helyrajzi
számon felvett, iroda megnevezésű, 61 nm területű, valamint Budapest VII. kerület, Asbóth utca
24. földszint 34213/24/A/2 helyrajzi számon felvett, egyéb helyiség megnevezésű, 71 nm területű
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodás(oka)t aláírja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

30. számú napirend:
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 30-as számú napirendi pont. Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések, dr.
Bajkai István alpolgármester úr előterjesztésében. Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést
tenni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta. A bizottság
tárgyalásra és elfogadásra javasolja azt. A napirend vitáját megnyitom. Hozzászóló híján a
napirend vitáját lezárom. Az előterjesztéshez az előterjesztő nyújtott be módosító indítványt,
amelyet befogad, így azt indokolni nem szükséges, szavazni viszont fogunk róla. Szavazásra
teszem fel a módosító indítványt először, melynek elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik.
Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 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
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
542/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr.
Bajkai István alpolgármester úr által a „Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések” című
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványát:
Dr. Bajkai István:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület elé beterjesztésre került az „Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos
döntések” című előterjesztés, melyhez kapcsolódóan módosító indítványt nyújtok be.
I.
1. A Képviselő-testület 54/2011. (II.9.) számú határozatával a Budapest VII. kerület Dohány u.
32. és 34. szám alatti ingatlanok (a továbbiakban: Ingatlanok) bérbeadására kiírt pályázat
nyertesévé az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséget (a továbbiakban: EMIH)
nyilvánította és úgy döntött, hogy Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) bérleti szerződést köt az EMIH-hel vagy az általa a pályázat céljának
megvalósítása – az ingatlanok bérlete - érdekében létrehozott gazdasági társasággal.
2011. május 23.-án az Önkormányzat és az EMIH által alapított Dohány 32 Ingatlanhasznosító
Kft. megkötötte az Ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződést, az Ingatlanokban azóta is a
pályázati céloknak megfelelő oktatási és kulturális tevékenységek folynak.
Az Önkormányzat és az OÁSZ Kft. (névváltozás történt) 2014. október 08. napján a 1177/2014.
(10.02.) PKB határozattal jóváhagyott szövegezésű egyezségi megállapodást kötöttek, melyben
az Ingatlanokat érintő közüzemi és bérleti díj tartozásból és a bérlő által végrehajtott értéknövelő
beruházásokból eredő elszámolási kérdésekre vonatkozó rendelkezéseket rögzítettek, mely a
felek közt - a bérleti díjak és az értéknövelő beruházások tekintetében - egy folyamatos
elszámolási viszonyt hozott létre.
Az EMIH mint a bérbeadásra kiírt pályázat nyertese az Önkormányzatot tájékoztatta, hogy az
Ingatlanok bérlete céljából létrehozott társaság által a bérlet kapcsán ellátott feladatokat átvenné
az EMIH által erre a célra alapított másik társaság, az OLOESZ Kft. (Cg.: 01-09-207311,
székhelye: 1074 Budapest, Dob utca 31. fszt.), s kérte, hogy ennek a bérleti szerződésen történő
átvezetéséhez az Önkormányzat járuljon hozzá, figyelembe véve, hogy az OLOESZ Kft. a
jelenlegi bérleti szerződéssel összhangban vállalja mindazon feltételek és kötelezettségek
teljesítését, melyek jelenleg a feladatot átadó társaságot terhelik, s kérte, hogy a végrehajtott
értéknövelő beruházásokat a továbbiakban az OLOESZ Kft. számíthassa be a bérleti díjba.
Az OÁSZ Kft.-nek az értéknövelő beruházások okán igénye áll fenn az Önkormányzattal
szemben, azonban közüzemi tartozása is van az Önkormányzat felé, így két megállapodás
megkötése célszerű, ha a Képviselő-testület a kérelemben foglaltakhoz hozzájárul:
- egy háromoldalú megállapodás az Önkormányzat és az EMIH által alapított két társaság közt,
melyben az egyezségi megállapodás szerinti folyamatos elszámolási viszony a megállapodás
aláírásával történő végleges elszámolássá alakul át, az OLOESZ Kft. tudomásul vétele mellett;
- külön okiratba foglalt bérleti szerződés az Önkormányzat és az OLOESZ Kft. közt.
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A fent hivatkozott 54/2011. (II.9.) számú határozatával a Tisztelt Képviselő-testület döntött az
Ingatlanokra kiírt pályázat nyertesének meghatározása, valamint a vonatkozó bérleti szerződés
lényegi feltételeinek tárgyában, így az EMIH kérelemben foglaltak, illetve a kapcsolódó
megállapodások tekintetében is a Tisztelt Képviselő-testület jogosult dönteni.
2. A fentiekre tekintettel, ha a módosító indítvány és az EMIH kérelme elfogadásra kerül,
célszerű az Ingatlanok felújítására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás szövegén is módosítani.
A fentiekre tekintettel kérem, hogy a Tisztet Képviselő-testület a kiküldött előterjesztéshez
kapcsolódó 2. határozati javaslat helyett a jelen módosító indítvány 1. és 2. határozati javaslatát
fogadja el! Az előterjesztés további határozati javaslatai értelemszerűen átszámozódnak.
II.
A Budapest VII. ker. Rottenbiller utca 33. szám alatti kivett egyéb épület, iroda, lakás és
raktár megnevezésű ingatlan (33414 hrsz., a továbbiakban: Ingatlan) a Városliget Center Kft.
(Cg.01-09-664771, székhely: 1071 Budapest, Damjanich u 11-15.) és Erzsébetváros
Önkormányzatának osztatlan közös tulajdonát képezi, az Önkormányzat tulajdoni hányada:
1237/5157, a Városliget Center Kft. tulajdoni hányada 3920/5157.
Az Ingatlant a Városliget Center Kft. és az Önkormányzat egymás között természetben
megosztva használják, a felek által használt részek műszakilag különállóak, azokat kerítés és
sorompó választja el. Az Ingatlan önkormányzati tulajdonú része több éve hasznosításon kívüli.
A SOMEREN Kft. (Cg.01-09-205059, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20.) 2015.
november 27. napján 1.500.000,- EUR, azaz egymillió-ötszázezer euró összegben vételi ajánlatot
tett a Városliget Center Kft. tulajdoni hányada vonatkozásában, így a Városliget Center Kft.
kérelmet nyújtott be az Önkormányzat felé, melyben kéri az elővásárlási jog gyakorlása
tárgyában nyilatkozat kiadását.
A nyilatkozat megtételével egyidejűleg célszerű a természetbeni használatot rögzítő használati
megállapodás elfogadása.
Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat megtételére Budapest Főváros VII.
Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a tulajdonában álló
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) számú önkormányzati
rendeletének 5.§. (2) bek. a) pontja alapján a Tisztelt Képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel.
A fentiekre tekintettel kérem, hogy a Tisztet Képviselő-testület szíveskedjen döntést hozni a jelen
módosító indítvány 3. határozati javaslatáról, mellyel az eredeti előterjesztés kiegészül!
III.
Az előterjesztés eredi 6. pontjához – amely az Önkormányzat és az ERVA Nonprofit Zrt. között a
Budapest Főváros VII. kerület Murányi utca 13. szám alatti ingatlanra vonatkozó Használati
megállapodás jóváhagyása tárgyában való döntéshozatalra irányul - az alábbi módosító indítványt
teszem:
Figyelemmel arra, hogy a tisztelt Képviselő-testület 2015. december 15-ei rendkívüli ülésére
„Döntés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit
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Zrt. között az Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő közterületek
köztisztasági és településtisztasági feladatainak ellátására vonatkozó feladatellátási szerződésről”
című naprendi pontban megtárgyalásra kerülő szerződés szerint az ERVA Nonprofit Zrt. ebbéli
feladatát tervezetten 2016. március 31. napjáig köteles ellátni, ám a feladatellátáshoz szükséges
Murányi u. 13. szám alatti telephely biztosítását rendező Használati megállapodásba célszerű
nem a konkrét határidőt rögzíteni, hanem a telephely használatát a településtisztasági feladatok
ellátása kötelezettségének napjáig biztosítani.
Kérem, hogy az eredetileg kipostázott előterjesztés mellékletét képező Használati megállapodás
helyett a jelen módosító indítványhoz mellékletként csatolt Használati megállapodást
szíveskedjék a tisztelt Képviselő-testület jóváhagyni és az eredeti 6. határozati javaslat helyet
jelen módosító indítvány 4. határozati javaslatát elfogadni!
Határozati javaslatok
1.
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség mint a Budapest VII. kerület Dohány u. 32.
és 34. szám alatti ingatlanok (34475 hrsz. és 34474 hrsz.) bérbeadására kiírt pályázat 54/2011.
(II.19.) számú képviselő-testületi határozat által kihirdetett nyertese által alapított OÁSZ Kft. és
OLOESZ Kft., valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata közötti
háromoldalú megállapodás megkötéséhez az alábbi lényegi feltételek mellett hozzájárul:
- az aláírás napjával az OÁSZ Kft. és az Önkormányzat egymással elszámol a Budapest
VII. kerület Dohány u. 32. és 34. szám alatti ingatlanokra vonatkozó bérleti, közüzemi
díjakat, illetve a végrehajtott értéknövelő beruházásokat érintő igények kapcsán,
- az OÁSZ Kft. az elszámolás alapján még őt terhelő fizetési kötelezettségének a
megállapodás aláírásától számított 8 napon belül eleget tesz,
- az OLOESZ Kft. kifejezetten tudomásul veszi, hogy az OÁSZ Kft. és az Önkormányzat
egymással elszámoltak.
2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség mint a Budapest VII. kerület Dohány
u. 32. és 34. szám alatti ingatlanok (34475 hrsz. és 34474 hrsz.) bérbeadására kiírt pályázat
54/2011. (II.19.) számú képviselő-testületi határozat által kihirdetett nyertese által alapított
OLOESZ Kft. és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata közötti, a
Budapest VII. kerület Dohány u. 32. és 34. szám alatti ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződés
megkötéséhez az alábbi lényegi feltételek mellett hozzájárul:
-

-

az 54/2011. (II.19.) számú képviselő-testületi határozatban rögzítettekkel egyezően:
a) a bérlet időtartama: határozatlan
b) a bérleti díj:
- a Bp. Főv. VII. ker. Dohány u. 32. szám (34475 hrsz.) esetén: nettó 1465/Ft/m2/év;
- a Bp. Főv. VII. ker. Dohány u. 34. szám (34474 hrsz.) esetén: nettó 10.000,-Ft/
hónap, azaz nettó 120.000Ft/év;
c) a bérlet célja: oktatási, kulturális hasznosítás
d) a felmondási idő 24 hónap
rendkívüli felmondási okként kerül rögzítésre:
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-

a) az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség mint a pályázat nyertese
megszűnik az OLOESZ Kft. kizárólagos tulajdonosa lenni
b) nem a pályázatban megjelölt oktatási, kulturális tevékenységeket végzik az
ingatlanokban
az OLOESZ Kft. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti
átláthatósági feltételeknek megfelel.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal
2.

A. változat:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
tulajdonos Önkormányzat nevében hozzájárul, hogy a Budapest VII. Dohány u. 32. szám
alatti 34475 hrsz.-ú 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő épület bérlője az iskolaépület
fejlesztéséhez
szükséges,
Miniszterelnökség
által
támogatott,
„A
Hitközség
objektumvédelmének és biztonságának megerősítése”, valamint a „Zsidó élet háza kiállítás
előkészítése, helyszínének felújítása” tárgyú projektek megvalósításához szükséges felújítási
munkákat elvégezze azzal, hogy a felújítási költségei a bérleti díjba nem beszámíthatóak,
ilyen igény a későbbiekben előterjesztésre nem kerül.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
B. változat:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
tulajdonos Önkormányzat nevében nem adja hozzájárulását ahhoz, hogy a Budapest VII.
Dohány u. 32. szám alatti 34475 hrsz.-ú 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő épület
bérlője az iskolaépület fejlesztéséhez szükséges, Miniszterelnökség által támogatott „A Hitközség
objektumvédelmének és biztonságának megerősítése”, valamint a „Zsidó élet háza kiállítás
előkészítése, helyszínének felújítása” tárgyú projektek megvalósításához szükséges felújítási
munkákat elvégezze.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3.
1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és a Városliget Center
Kft. (Cg.01-09-664771, székhely: 1071 Budapest, Damjanich u 11-15., ügyvezető: Spingold
Tiberiu) között a Budapest VII. kerület belterület 33414 helyrajzi szám alatt felvett, természetben
a Budapest, VII. kerület Rottenbiller utca 33. szám alatti, kivett egyéb épület, iroda, lakás és
raktár megnevezésű ingatlan tulajdonostársak általi használatára vonatkozó, a jelen határozat
mellékletét képező használati megállapodást és alaprajzi mellékletét jóváhagyja, és felkéri a
Polgármestert a használati megállapodás aláírására.
2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Budapest VII.
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kerület, 33414 helyrajzi számú, természetben Budapest, VII. kerület Rottenbiller utca 33. szám
alatti, 5157 m2 alapterületű, kivett egyéb épület, iroda, lakás és raktár megnevezésű ingatlan
3920/5157 tulajdoni hányadának – mely természetben a fentiek szerinti használati megállapodás
szerinti ingatlanrész – vonatkozásában a SOMEREN Kft. (Cg.01-09-205059, székhely: 1116
Budapest, Temesvár utca 20., ügyvezető: Jellinek Dániel) által a Városliget Center Kft. (Cg.0109-664771, székhely: 1071 Budapest, Damjanich u 11-15., ügyvezető: Spingold Tiberiu) részére
tett vételi ajánlatban kikötött 1.500.000,- EUR, azaz egymillió-ötszázezer euró vételáron nem
kíván az elővásárlási jogával élni.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
4.
1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul
ahhoz, hogy az ERVA Nonprofit Zrt. települési- és köztisztasági feladatainak elvégzése céljából a
jelen határozat alapján kötendő szerződés aláírása napjától a Budapest Főváros VII. kerület
Murányi utca 13. szám alatti 509 m2 alapterületű ingatlant telephelyeként, a településtisztasági
feladatok ellátása kötelezettségének napjáig ingyenesen használja. A Képviselő-testület egyúttal
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ebben a tárgyban kötendő, az Önkormányzat és az ERVA
Nonprofit Zrt. közötti használati megállapodást írja alá.
2. A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
ERVA Nonprofit Zrt. a Budapest Főváros VII. kerület Murányi utca 13. szám alatti ingatlant
telephelyként használja, alapító okiratában az ingatlant telephelyként feltüntesse, és azon
hulladékkezelési tevékenységet folytasson.
3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az ERVA Nonprofit Zrt.-vel a Budapest VII kerület Murányi u. 13. szám alatti
ingatlan tárgyában kötendő használati megállapodás jövőben szükségessé váló esetleges
módosítására felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, 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.
543/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestülete 150/2015. (III.25.) számú határozatának D.) 1.) és D.) 4.) pontjait az alábbiak
szerint módosítja azzal, hogy a határozat egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.
D. Nem lakáscélú helyiségek elidegenítése és hasznosítása
1. A nem lakáscélú helyiségeknél minden esetben a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság ill. a Képviselő-testület egyedi döntés szükséges az elidegenítéshez. Belső
Erzsébetvárosban (Erzsébet krt., Király u., Károly krt., Rákóczi út által határolt terület)
nem lakáscélú helyiség elidegenítésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor,
amennyiben helyiség forgalmi értéke meghaladja a bérlője által jelenleg fizetett nettó
bérleti díj és az Önkormányzat által fizetett közös költség különbözetének a 120 szorosát,
tehát 10 éven belül nem térülne meg, vagy a bérlő olyan forgalmi érték elfogadására tesz
ajánlatot, amely forgalmi érték meghaladja a jelenleg fizetett nettó bérleti díj és az
Önkormányzat által fizetett közös költség különbözetének a 120 szorosát. Az
elidegenítésről való döntéshozatalnál figyelemmel kell lenni a bérlő esetleges felújítási
szándékára, illetve a vállalt felújítás költségvonzatára, vagy műszaki tartalmára.
4. A jelen irányelvek mellékletét képező övezeti térkép szerinti kiemelt övezetben
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
nem járul hozzá, hogy az üres helyiségek élelmiszer, kiskereskedelmi és vendéglátóipari
tevékenység céljából kerüljenek funkcióváltással bérbeadásra illetve a már meglévő
bérlemények ilyen irányú funkcióváltását sem támogatja.
Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 2. számú határozati javaslatot,
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 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

544/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
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1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség mint a Budapest VII. kerület Dohány
u. 32. és 34. szám alatti ingatlanok (34475 hrsz. és 34474 hrsz.) bérbeadására kiírt pályázat
54/2011. (II.19.) számú képviselő-testületi határozat által kihirdetett nyertese által alapított
OÁSZ Kft. és OLOESZ Kft., valamint Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata közötti háromoldalú megállapodás megkötéséhez az alábbi lényegi feltételek
mellett hozzájárul:
- az aláírás napjával az OÁSZ Kft. és az Önkormányzat egymással elszámol a Budapest
VII. kerület Dohány u. 32. és 34. szám alatti ingatlanokra vonatkozó bérleti, közüzemi
díjakat, illetve a végrehajtott értéknövelő beruházásokat érintő igények kapcsán,
- az OÁSZ Kft. az elszámolás alapján még őt terhelő fizetési kötelezettségének a
megállapodás aláírásától számított 8 napon belül eleget tesz,
- az OLOESZ Kft. kifejezetten tudomásul veszi, hogy az OÁSZ Kft. és az Önkormányzat
egymással elszámoltak.
2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség mint a Budapest VII. kerület Dohány
u. 32. és 34. szám alatti ingatlanok (34475 hrsz. és 34474 hrsz.) bérbeadására kiírt pályázat
54/2011. (II.19.) számú képviselő-testületi határozat által kihirdetett nyertese által alapított
OLOESZ Kft. és Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata közötti, a
Budapest VII. kerület Dohány u. 32. és 34. szám alatti ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződés
megkötéséhez az alábbi lényegi feltételek mellett hozzájárul:
-

-

-

az 54/2011. (II.19.) számú képviselő-testületi határozatban rögzítettekkel egyezően:
e) a bérlet időtartama: határozatlan
f) a bérleti díj:
- a Bp. Főv. VII. ker. Dohány u. 32. szám (34475 hrsz.) esetén: nettó 1465/Ft/m2/év;
- a Bp. Főv. VII. ker. Dohány u. 34. szám (34474 hrsz.) esetén: nettó 10.000 Ft/
hónap, azaz nettó 120.000 Ft/év;
g) a bérlet célja: oktatási, kulturális hasznosítás
h) a felmondási idő 24 hónap
rendkívüli felmondási okként kerül rögzítésre:
c) az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, mint a pályázat nyertese
megszűnik az OLOESZ Kft. kizárólagos tulajdonosa lenni
d) nem a pályázatban megjelölt oktatási, kulturális tevékenységeket végzik az
ingatlanokban
az OLOESZ Kft. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti
átláthatósági feltételeknek megfelel.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 3. számú határozati javaslat A.
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változatát, elfogadáshoz egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 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
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
545/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
tulajdonos Önkormányzat nevében hozzájárul, hogy a Budapest VII. Dohány u. 32. szám alatti
34475 hrsz.-ú 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő épület bérlője az iskolaépület
fejlesztéséhez szükséges, Miniszterelnökség által támogatott, „A Hitközség objektumvédelmének
és biztonságának megerősítése”, valamint a „Zsidó élet háza kiállítás előkészítése, helyszínének
felújítása” tárgyú projektek megvalósításához szükséges felújítási munkákat elvégezze azzal,
hogy a felújítási költségei a bérleti díjba nem beszámíthatóak, ilyen igény a későbbiekben
előterjesztésre nem kerül.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Így a B. változat szavazásra tétele okafogyottá vált. Szavazásra teszem fel 4. számú határozati
javaslatot, 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.
546/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy hozzájárul az Angeli Kft. (székhely: 1013 Budapest, Lánchíd u. 7-9. 1/A-B., cégjegyzék
szám: 01-09-702882, adószám: 12776043-2-41, ügyvezető: Boros László) által bérelt Budapest
VII. Erzsébet krt. 44-46. szám alatti, 34059/0/A/8 hrsz.-on nyilvántartott 57 m2 (45 m2 utcai
földszint + 12 m2 galéria) alapterületű nem lakás célú helyiség bérleti jogának Kasmirett Kft.
(székhely: 1162 Budapest, Péterke u. 52., cégjegyzékszám: 01-09-959532, adószám: 2331106486 / 102

2-42, ügyvezető: Enzsöl Gábor) részére, textiláru kis- és nagykereskedés tevékenység céljára
történő átadásához az alábbi feltételekkel:
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a helyiséget bérleti díjhátralék nem terhelheti.
A szerződés megkötését megelőzően a Kasmirett Kft. óvadékként 450.798,- Ft (a havi bruttó
bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni az Önkormányzat részére.
Bérleti jogviszony kezdete: 2016. január 01.
Bérlet tartama: határozatlan idő
Bérleti díjfizetési kötelezettsége:
a 45 m2-es fsz.-i részre 2.320,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 104.400,- Ft/hó + ÁFA (27.840,- Ft/m2/év
+ ÁFA), a 12 m2-es galériára 1.160,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 13.920,- Ft/hó + ÁFA (13.920,Ft/m2/év + ÁFA), mindösszesen 118.320,- Ft/hó + ÁFA, mely összeg évente a KSH által
megállapított infláció mértékével emelkedik.
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges hatósági
engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását, vagy
a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház jogszerűen megtiltja a
helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem járul hozzá a bérlő által kezdeményezett
rendeltetésmód változáshoz, az Önkormányzattal szemben igény nem támasztható.
A bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pont szerinti átláthatósági feltételeknek, valamint a
Rendelet 58. § (1) bekezdésében foglaltaknak.
A bérleti szerződés megkötését követően bérlő köteles - saját költségén kiállított - közjegyzői
okiratban kötelezettséget vállalni a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, valamint
bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért.
Amennyiben a bérleti szerződést a bérleti jog átvevője a hozzájárulás kézhezvételétől számított
45. napig nem köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
határozat Átvevő általi kézhezvételét követő 45 nap

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 5. számú javaslat A. változatát, elfogadáshoz 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.
547/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések 87 / 102

(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012.(III.26.) sz. önkormányzati rendelete 57. § (3) bek. g) pontja és ga) alpontja alapján
hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest VII. Dózsa György út 80. szám alatti 33473/0/A/1 hrsz.-on
nyilvántartott 239 m2 alapterületű udvari pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség a
MÁRONI-2007. Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-190382, adószám: 13919692-2-42, székhely: 1071
Budapest, Dózsa György út 78., ügyvezető: Kőszegi Péter) részére határozatlan időre, raktározás
céljára, versenyeztetés mellőzésével bérbeadásra kerüljön az alábbi feltételek mellett:
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 415.230,- Ft (a havi
bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő.
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:
456,- Ft/m2/hó + ÁFA, azaz 108.984,- Ft/hó + ÁFA (5.472,- Ft/m2/év + ÁFA), mely összeg
évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik.
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges hatósági
engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását, vagy
a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház jogszerűen megtiltja a
helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem járul hozzá a bérlő által kezdeményezett
rendeltetésmód változáshoz, az Önkormányzattal szemben igény nem támasztható.
Bérlővel a bérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha a szervezet megfelel a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átláthatósági feltételeknek.
A bérlemény birtokbaadásának feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - közjegyzői
okiratban vállaljon kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, valamint
bérbeadói felmondás esetén a helyiség kiürítéséért.
Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. napig nem
köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap

Vattamány Zsolt polgármester
„Így a B. változat szavazásra tétele okafogyottá vált. Szavazásra teszem fel a 6. számú határozati
javaslat A. változatát, egyszerű többség szükséges az elfogadáshoz. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
548/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012.(III.26.) sz. önkormányzati rendelete 57. § (3) bek. g) pontja és ga) alpontja alapján
hozzájárul ahhoz, hogy Garami Richárd (adószám: 76945504-1-42,) részére határozatlan időre,
önálló kulturális és művészeti tevékenység valamint kiállítás céljára, versenyeztetés mellőzésével
bérbeadásra kerüljön a Budapest VII. Király u. 79. sz. alatti, 34020/0/A/1 hrsz.-on nyilvántartott
148 m2 alapterületű udvari földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség az alábbi feltételek
mellett:
A szerződés megkötését megelőzően az Önkormányzat részére óvadékként 649.590,- Ft (a havi
bruttó bérleti díj háromszorosa) összeget köteles megfizetni a bérlő.
Bérleti díjfizetési kötelezettsége az alábbi:
udvari földszint 1.152,- Ft/m2/hó+ÁFA, azaz 170.496,- Ft/hó + ÁFA (13.824,- Ft/m2/év + ÁFA),
mely összeg évente a KSH által megállapított infláció mértékével emelkedik.
A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt a tevékenységhez szükséges hatósági
engedélyek beszerzése alól, valamint, ha az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását, vagy
a hatóság a szükséges engedélyeket nem adja meg, illetve a társasház jogszerűen megtiltja a
helyiségben végezni kívánt tevékenységet, vagy nem járul hozzá a bérlő által kezdeményezett
rendeltetésmód változáshoz, az Önkormányzattal szemben igény nem támasztható.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított - közjegyzői
okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak teljesítéséért, valamint bérbeadói
felmondás esetén a helyiség kiürítéséért.
Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő a hozzájárulás kézhezvételétől számított 45. napig nem
köti meg, a bizottsági határozat hatályát veszti.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
határozat kérelmező általi kézhezvételét követő 45 nap

Vattamány Zsolt polgármester
„Az A. változat elfogadását követően a B. változat szavazásra tétele itt is okafogyottá vált.
Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 7. számú határozati javaslatot, egyszerű
többség szükségeses hozzá. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 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.)
549/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul
ahhoz, hogy az ERVA Nonprofit Zrt. települési- és köztisztasági feladatainak elvégzése céljából a
jelen határozat alapján kötendő szerződés aláírása napjától a Budapest Főváros VII. kerület
Murányi utca 13. szám alatti 509 m2 alapterületű ingatlant telephelyeként, a településtisztasági
feladatok ellátása kötelezettségének napjáig ingyenesen használja. A Képviselő-testület egyúttal
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ebben a tárgyban kötendő, az Önkormányzat és az ERVA
Nonprofit Zrt. közötti használati megállapodást írja alá.
2. A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
ERVA Nonprofit Zrt. a Budapest Főváros VII. kerület Murányi utca 13. szám alatti ingatlant
telephelyként használja, alapító okiratában az ingatlant telephelyként feltüntesse, és azon
hulladékkezelési tevékenységet folytasson.
3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az ERVA Nonprofit Zrt.-vel a Budapest VII kerület Murányi u. 13. szám alatti
ingatlan tárgyában kötendő használati megállapodás jövőben szükségessé váló esetleges
módosítására felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 8. számú határozati javaslatot,
egyszerű többség szükségeses az elfogadáshoz. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 14 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
550/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések (14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
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1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és a Városliget Center
Kft. (Cg.01-09-664771, székhely: 1071 Budapest, Damjanich u 11-15., ügyvezető: Spingold
Tiberiu) között a Budapest VII. kerület belterület 33414 helyrajzi szám alatt felvett, természetben
a Budapest, VII. kerület Rottenbiller utca 33. szám alatti, kivett egyéb épület, iroda, lakás és
raktár megnevezésű ingatlan tulajdonostársak általi használatára vonatkozó, a jelen határozat
mellékletét képező használati megállapodást és alaprajzi mellékletét jóváhagyja, és felkéri a
Polgármestert a használati megállapodás aláírására.
2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Budapest VII.
kerület, 33414 helyrajzi számú, természetben Budapest, VII. kerület Rottenbiller utca 33. szám
alatti, 5157 m2 alapterületű, kivett egyéb épület, iroda, lakás és raktár megnevezésű ingatlan
3920/5157 tulajdoni hányadának – mely természetben a fentiek szerinti használati megállapodás
szerinti ingatlanrész – vonatkozásában a SOMEREN Kft. (Cg.01-09-205059, székhely: 1116
Budapest, Temesvár utca 20., ügyvezető: Jellinek Dániel) által a Városliget Center Kft. (Cg.0109-664771, székhely: 1071 Budapest, Damjanich u 11-15., ügyvezető: Spingold Tiberiu) részére
tett vételi ajánlatban kikötött 1.500.000,- EUR, azaz egymillió-ötszázezer euró vételáron nem
kíván az elővásárlási jogával élni.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

31. számú napirend:
Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 31-es számú napirendi pontra. Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. működésével
kapcsolatos döntések tárgyában. Az előterjesztő jómagam vagyok. Az előterjesztést szóban nem
kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta.
A bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend vitáját megnyitom. A napirend
vitáját hozzászóló hiányában lezárom. Megállapítom az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett. Szavazásra teszem fel az 1. számú 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.
551/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt,
hogy engedélyezi az ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit
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Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének a TEÁOR 6820 számú Saját tulajdonú, bérelt
ingatlan bérbeadása, üzemeltetése illetve 6832 számú Ingatlankezelés tevékenységi kör felvételét
a Társaság tevékenységi körei közé. Felkéri Hamvas Levente Péter ügyvezetőt az alapító okirat
módosításával kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, egyszerű többség szükséges az
elfogadáshoz. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
552/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. 2015. évi költségvetési évet követő átmeneti
finanszírozására az Önkormányzat 2016. évi átmenti gazdálkodásról szóló rendeletében 2016.
január 1-től március 31-ig havi 13.350.000 Ft támogatást biztosít, mellyel 2016. május 31-ig el
kell számolni.
2.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. működéséhez és a keretszerződésben foglalt feladatai
ellátásához, a határozat 1. sz. mellékletét képező kiegészítő szerződést jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

32. számú napirend:
Az Evikint Kft. felügyelő bizottsági tagok személyében történő változás
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 32-es számú napirendi pont. Az Evikint Kft. felügyelő bizottsági tagok személyében
történő változás tárgyában. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. A
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A bizottság tárgyalásra és
elfogadásra javasolja. A napirend vitáját megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati
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javaslatot, melynek 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.
553/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Evikint Kft. felügyelő bizottsági tagok személyében történő változás (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Tóth Csaba (an: Hauer Éva) az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és
Településüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1071 Budapest,
Damjanich u. 12. Cg. 01-09-990216) felügyelő bizottsági tagját a felügyelő bizottságból 2015.
december 31. napjával visszahívja.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2015. december 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, elfogadáshoz minősített többség
szükséges. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)
554/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Evikint Kft. felügyelő bizottsági tagok személyében történő változás (15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 12. Cg. 01-09-990216)
felügyelő bizottsági tagjává megválasztja Schábedly Dávid Ferencet (an: Kiss Zsuzsanna) 2016.
január 1. napjától határozott időre, 2019. december 31. napjáig.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2015. december 31.
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Vattamány Zsolt polgármester
„Végül szavazásra teszem fel a 3. számú határozati javaslatot, melynek 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.
555/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Evikint Kft. felügyelő bizottsági tagok személyében történő változás (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felkéri az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az EVIKINT Intézményi Műszaki
Gondnoki és Településüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaságban 2016. január 1.
napjától történő személyi változásoknak a cégnyilvántartásban történő átvezetése érdekében
tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
2015. december 31.

33. számú napirend:
Javaslat Erzsébetváros 2017 Emlékbizottság felállítására
Előterjesztő: Szücs Balázs Egyházügyi és civil szervezetek tanácsnok
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 33-as számú napirendi pont. Javaslat Erzsébetváros 2017 Emlékbizottság
felállítására tárgyban. Előterjesztő Szücs Balázs képviselő úr. Megadom a szót Képviselő úrnak
szóbeli kiegészítést tenni.”
Szücs Balázs képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület. 2017-ben több olyan fontos
évforduló is lesz, amelyben Erzsébetváros vallási, kulturális és épített öröksége okán is kiemelt
szerepet kell, hogy vállaljon. 2017-es ünnepi év évfordulós megemlékezéséről a kormány külön
emlékbizottságot hozott létre több felekezet, illetve a kormány és civil szervezetek részvételével.
Nagyon fontos lépésnek tartom, hogy az országban első önkormányzatként egy külön
emlékbizottság foglalkozzon az évfordulós megemlékezéseknek tervezésével, előkészítésével, evvel
is kiemelve az év fontosságát. A kerületi egyházak és civil szervezetek érintett vezetőivel való
egyeztetéseim során mindenki üdvözölte a felvetésemet. Saját módosító javaslatomat
természetesen befogadom. Timár képviselőtársam módosítóját viszont méltatlan visszalépésnek
tartom az eredeti előterjesztéshez képest. Nagyon támogatom, hogy a Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottság a jövő évben kiemelten foglalkozzon a 2017-es év évfordulóival, de évfordulók
jelentősége és az országos eseménysorozatba való beillesztésük én azt gondolom, hogy
megköveteli, hogy külön ideiglenes bizottság foglalkozzon ezzel. A módosító javaslat nem
foglalkozik az évfordulók előkészítésének határidejével sem, noha ennek azt hiszem, hogy a 201794 / 102

es költségvetésben előre láthatólag meg is kellene jelennie. Kérem a testületet, hogy az eredeti
javaslatot támogassa. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen a kiegészítést. Az előterjesztést Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
tárgyalta. A bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend vitáját megnyitom.
Megadom Timár László képviselő úrnak, bizottsági elnök úrnak a szót.”
Timár László képviselő
„Köszönöm Polgármester úr a szót! Tisztelt Képviselő-testület! A méltatlan visszalépést
szeretném megcáfolni. Egyrészt nem léptem vissza, hiszen tagja vagyok annak a bizottságnak,
akire a módosító indítvány átruházza ezt a megbízatást. Az Önkormányzatunk erejéhez mérten
mindig támogatta a kerület egyházainak a programjait olyan mértékben, olyan arányban amilyen
mértékben ezek az egyházak részt vesznek a kerületnek az életében. Ez így is volt és
hagyományos, hogy továbbra is ezt szeretnénk folytatni. Másik részről én azt gondolom, hogy
ezek a programok, ezek a témák nem biztos, hogy egy háromtagú ad-hoc bizottság hatáskörébe
tartozzanak, hanem annak a bizottságnak a hatáskörébe, amely egyébként is ezekkel a témákkal,
tehát a kultúrával, művelődéssel foglalkozik. Én azt gondolom, hogy minél több szempontból
tudjuk ezt megvitatni, annál kielégítőbb válaszokat tudunk adni, és annál kielégítőbb munkát
tudunk végezni. Ez volt az indoka annak, hogy a módosító indítványomat benyújtottam és nem
értem, hogy miért lenne ez visszalépés, hiszen továbbra is tagja vagyok ennek a bizottságnak, aki
negyedévente külön ezzel kapcsolatban ülésezik. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Több képviselő nem jelezte hozzászólását. A napirend vitáját lezárom.
Megadom a szót az előterjesztőnek, hogyha kíván válaszolni az elhangzottakra. Akkor megadom
a szót Szücs képviselő úrnak.”
Szücs Balázs képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr! Tisztelt Képviselő úr! Gondolom itt tévedés van. Itt nem az
egyházi támogatásról van szó, ezt már a bizottsági ülésen is elmondtam, úgy látszik, ezt nem
sikerült megérteni, hanem olyan közös évfordulóknak a megünnepléséről, amelyek azt gondolom,
hogy mind az önkormányzat, mind az egyházak, mind pedig a civil szervezetek számára azt
gondolom, hogy nagyon-nagyon fontosak. Azt gondolom, hogy ez az ideiglenes bizottság
üzenetértéke is lenne, hiszen az országban elsőként jönne létre önkormányzat részéről ilyen
bizottság, amelynek a koncepcióját letenné a 2016 decemberi ülésre, asztalára. Természetesen
ezen a bizottsági ülésen, amennyiben megszavazzuk, bárkit szívesen látunk. És ahogy már
mondtam, ez nem a bizottsági munka ellen szól, amelynek én is tagja vagyok, hogy ezeket a …
megfelelően külön emlékbizottság kell, hogy tárgyalja, és előkészítse ezeknek az eseményeknek a
fontosságát. Köszönöm szépen.” (Nagyon rossz a hangfelvétel minősége és nem lehet érteni a
hozzászólást a kipontozott résznél.)

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen! Ha jól értettem, akkor Képviselő úr nem fogadja be Timár képviselő úr
indítványát. Ez fontos a szavazás szempontjából. Tehát kettő módosító indítványunk van. Az
egyik, amelyet az előterjesztő Szücs képviselő úr nyújtott be, a másik pedig, amit Timár képviselő
úr nyújtott be. Szücs képviselő úr a sajátját befogadja, Timár képviselő úrét nem. Először mindig
a saját befogadott módosító indítványokról szavazunk. Tehát aki elfogadja Szücs képviselő úr
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módosító indítványát, az szavazzon igennel. Szavazásra teszem fel a módosító indítványt.”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 5 igen 8 nem 4 tartózkodással nem fogadta el.
556/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (5 igen, 8 nem, 4 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el
Szücs Balázs képviselő úr által „Javaslat Erzsébetváros 2017 Emlékbizottság felállításra” című
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványát:
Tisztelt Képviselő-testület!
Fenti számú napirendi ponthoz az alábbi módosító indítványt nyújtom be:
Kérem, hogy a kiküldött határozati javaslatok helyett az alábbi határozati javaslatokat elfogadni
szíveskedjenek.
Határozati javaslat
1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fős
ideiglenes bizottságot hoz létre Erzsébetváros 2017 Emlékbizottsága néven. Az ideiglenes
bizottság elnöke: Szücs Balázs, önkormányzati képviselő. A bizottság tagjai: Dr. Kispál Tibor,
Timár László önkormányzati képviselők. A Bizottság munkájában az említetteken kívül állandó
meghívottként részt vesznek a kerületi vallási közösségek, érdekelt civil szervezetek, valamint
irodák képviselői. Az Erzsébetváros 2017 Emlékbizottsága együttműködik az országos
eseményeket és megemlékezéseket koordináló és szervező testületekkel.
2. Az Erzsébetváros 2017 Emlékbizottság munkája során javaslatot tesz a 2017-es évfordulók
kerületi programjait, felel azok kidolgozásáért. A munka során egyeztetéseket folytat a kerületi
egyházak, felekezetek képviselőivel, szükség szerint a város vezetőivel.
3. Az Erzsébetváros 2017 Emlékbizottság legkésőbb 2016 decemberéig a képviselőtestület elé
terjeszti elképzeléseit, javaslatait.
Felelős:
Határidő:

1. pont tekintetében Vattamány Zsolt polgármester
2. és 3. pont tekintetében: Ideiglenes Bizottság elnöke
1. pont tekintetében azonnal
2. és 3. pont tekintetében: 2016. december 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„Timár képviselő úr módosító indítványáról kell most szavazni. Szücs képviselő úrnak adok szót
ügyrendiben.”
Szücs Balázs képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr. Szerintem egy olyan ritka pillanatnak lehetünk tanúi, ahol azt
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gondolom, hogy az SZMSZ-ünk sem igazán foglalkozik evvel. Hiszen, ha befogadok egy
módosítót, továbbra sem értem, hogy miért kell szavazni. Most eljött az a pillanat, hogy nem
fogadták el a módosítómat, szeretném kérdezni, hogy ilyenkor mi van?”
Vattamány Zsolt polgármester
„Tisztelt Képviselő úr! Az SZMSZ eléggé pontosan foglalkozik a módosító indítványok
elfogadásáról. Lassan 10 éve vagyok ennek a képviselő-testületnek a tagja, mindig így
szavaztunk. Akkor is, amikor nem én voltam a polgármester. Egy módosítót vagy elfogad egy
képviselő-testület, vagy nem. Azért szavazunk róla. Hogyha nem lehetne elfogadni, vagy nem
elfogadni, akkor nem szavaznánk róla. Most fogunk szavazni Timár képviselő úr módosító
indítványáról, és ha azt elfogadja a képviselő-testület, akkor az él, amennyiben a végszavazást is
megkapja maga az előterjesztés. Nem tudom, hogy ez mennyire világos. Most Timár képviselő úr
módosító indítványáról kell szavazni. Azt teszem fel, tehát aki most Timár képviselő úr módosító
indítványával egyetért, ami ugye arról szól, hogy ne egy emlékbizottságot hozzunk létre, hanem
az Ön által kezdeményezett bizottságnak a hatáskörét, maga a már regulárisan működő
önkormányzati Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság vigye, annak kell igennel szavazni.
És akkor most szavazásra teszem fel Timár képviselő úr módosító indítványát. Kérem,
szavazzunk!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 11 igen 1 nem 5 tartózkodással elfogadta.
557/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról (11 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Timár László képviselő úr által „Javaslat Erzsébetváros 2017 Emlékbizottság felállításra” című
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványát:
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017 Emlékév Bizottság felállításával kapcsolatban az alábbi módosítást szeretném benyújtani.
A 2017-ben esedékes évfordulók jelentősége megkívánja azt, hogy a vonatkozó döntések
megfelelő súlyúak lehessenek. Ezért javaslom, hogy a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság – melynek hatáskörét alapvetően is érintik mind az egyházi, mind a kulturális témájú
döntések – negyedévente tartson olyan üléseket, amelyeken kiemelten és kizárólag az emlékév
témáival foglalkozik. Így lehetővé válik az, hogy a Képviselő-testület egyik bizottsága hozzon
határozatokat ebben a témában, amely költségvetési források felett is diszponál. Ennek
eredményeként a döntések végrehajtása is gördülékenyebbé válik.
Kérem, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslat helyett jelen módosító indítvány
határozati javaslatát szíveskedjen elfogadni a Képviselő-testület!
Határozati javaslat
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
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felkéri a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságot, hogy a 2017-es évfordulók kerületi
programjainak kidolgozására, elfogadására vonatkozóan negyedévente üléseket tartson, melyekre
állandó résztvevőként és tanácskozási joggal a kerületi vallási közösségek és érintett civil
szervezetek képviselőit meg kell hívni.
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza a 2017-es évfordulók programjaival
kapcsolatos döntéseket.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Most még csak a módosító indítványoknál tartunk. Most teszem fel szavazásra azt az indítványt,
amit Ön tett, de a módosítást elfogadta már a testület, tehát most már a végszavazási fázis.
Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott határozati javaslatot. Igen, Moldován
képviselő úr?”
Moldován László képviselő
„Az lenne egy kérdésem, hogy az előttünk levő határozati javaslat kikről dönt? Helyek vannak,
tehát, akkor hogy szavazzunk?”
Vattamány Zsolt polgármester
„De mivel ahhoz, hogy szavazzunk, erről szólt Szücs képviselő úr módosító indítványa. Tehát
mivel ott, nem szavazta meg a képviselő-testület ez a módosító indítvány a végszavazásba már
nem kerül bele. A végszavazásnál csak arról tudunk szavazni, hogy elfogadjuk-e azokat a
módosított határozati javaslatokat, amelyeket Timár képviselő úr tett, vagy nem. Képviselő urak,
így szavazunk hosszú-hosszú évek óta. Nem egy új szavazási metódust próbálunk ki. Világos most
már minden képviselő urak? Tehát Szücs képviselő úrnak az a javaslata, hogy legyen egy
emlékbizottság, az ugye nem állt meg azáltal, hogy Timár képviselő úrnak a módosító indítványát
elfogadtuk és ez magára az önkormányzati bizottságra testálja ezeket a jogokat. Innentől kezdve
csak a végszavazás van. Ennek a bizottságnak már megvannak a tagjai. Végszavazás van arról,
hogy ez akkor elfogadjuk-e így az előterjesztésnek ezt a módosított javaslatát. Így ezek tükrében
teszem fel szavazásra a módosító indítvánnyal elfogadott határozati javaslatot, amely
elfogadásához minősített többség szükséges. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 15 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.
558/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat Erzsébetváros 2017 Emlékbizottság felállításra (15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
1.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felkéri a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságot, hogy a 2017-es évfordulók kerületi
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programjainak kidolgozására, elfogadására vonatkozóan negyedévente üléseket tartson, melyekre
állandó résztvevőként és tanácskozási joggal a kerületi vallási közösségek és érintett civil
szervezetek képviselőit meg kell hívni.
2.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza a 2017-es évfordulók programjaival
kapcsolatos döntéseket.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

34. számú napirend:
Együttműködési megállapodás a Heim Pál Alapítvánnyal
Előterjesztő: Szücs Balázs Egyházügyi és civil szervezetek tanácsnok
Vattamány Zsolt polgármester
„34-es napirendi pontunk. Együttműködési megállapodás a Heim Pál Alapítvánnyal, Szücs
Balázs képviselő előterjesztésében. Megadom a szót az előterjesztőnek.”
Szücs Balázs képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr. Remélem, hogy ez egyszerűbb lesz, ennek az elfogadása,
hiszen egy fontos témáról van szó. Szomorú tény, hogy hazánkban a fiatalok körében egyre
inkább terjed az alkohol és a kábítószer fogyasztás és egyre inkább elfogadottá is válik. Sajnos
ebben a tendenciában Erzsébetváros sem kivétel. A Heim Pál Alapítvány szakmai munkája és a
diákok körében elért eredményei nemcsak Józsefvárosban, de az ország több városában is
meggyőzőek, és indokolttá teszik, hogy Erzsébetvárosban is teret adjunk nekik. Kérem, hogy
határozati javaslataimat támogassák. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úrnak a kiegészítést! Az előterjesztést a Művelődési, Kulturális és
Szociális bizottság tárgyalta. A bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend vitáját
megnyitom. Timár képviselő úrnak adom meg a szót.”
Timár László képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Néhány észrevételem van az
előterjesztéshez. Az egyik, az lehet, hogy elkerülte a figyelmemet, hogy a megjelölt iskolákat
megkeresték azzal kapcsolatban, hogy most folynak-e ott ilyen prevenciós programok, illetve
mekkora igény merül fel – természetesen biztos, hogy van – de, hogy konkrétan ezzel
kapcsolatban történt-e valamilyen igényfelmérés? A másik pedig az, hogy gyakorló
pedagógusként is azt látom, hogy a drog problémát, és egyáltalán a droggal való foglalkozás,
egyáltalán egy ilyen szenvedélybetegség kialakulása egy komplex kérdés és én örültem volna
annak, hogy ha ezzel ilyen komplexen foglalkozik maga az előterjesztés, és egyáltalán az
alapítványnak a programja. Úgy hallottam egyébként, hogy van ilyen programjuk, de ez
kifejezetten a mostani program nevében nem jelent meg, hanem alkohol prevenció, tehát ennek
nagyon örülnék. A harmadik pedig az, hogy – nem találtam, lehet, hogy elkerülte a figyelmemet –
referenciát arra, hogy hol volt sikeres már, milyen intézményben volt sikeres ez a program.
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Köszönöm szépen!”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását! Mivel több képviselő nem jelezte hozzászólási
igényét, így a napirend vitáját lezárom, és megadom válaszadásra a szót Szücs Balázs képviselő
úrnak.”
Szücs Balázs képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr! Tisztelt Képviselő úr! A program a szenvedélybetegségekkel
foglalkozik. Ezt a program nagyon széles módon értelmezi, tehát nemcsak alkohol és
drogfogyasztást értenek alatta, hanem természetesen több mást is, mint a túlzott médiafogyasztás,
szerencsejáték és egyéb más szenvedélybetegségek. Ezt osztályfőnöki órán is, és egyéb más,
iskolával egyeztetett helyszíneken és időpontokban tudják megtenni, ezt nagyon kreatív módon
teszik. Az előterjesztésem melléklete viszont referenciákat is, illetve a programnak a honlapját is
tartalmazza, ahol erről bizonyára – akkor úgy tűnik, hogy nem bizonyára, de – lehet bővebben
olvasni. Köszönöm szépen.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Minden bizonnyal nem lesznek olyan nehéz szavazási periódusok ennek a
napirendi pontnak a tárgyalása, mint ez előbbieknél voltak, már csak azért sem, mert itt
nincsenek módosító indítványok. A határozati javaslatról lehet szavazni, amit most szavazásra is
teszek fel, melynek 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.
559/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Együttműködési megállapodás a Heim Pál Alapítvánnyal (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Heim
Pál Alapítvány munkáját 400 000 azaz négyszáz-ezer forinttal támogatja „7201 Központilag
kezelt ágazati feladatok” címen rendkívüli önkormányzati kiadások terhére. A támogatás az
Alapítvány „Tiszta Élet” nevű programjára használható fel.
2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
kerület polgármesterét, hogy a Heim Pál alapítvánnyal való együttműködési megállapodás
tervezetét készítse elő és írja alá
3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
kerület polgármesterét, hogy az Alapítvány tevékenységének megismertetése érdekében segítse a
kerületi iskolákkal való kapcsolatfelvételt és a programban való részvételt.
Felelős:
Határidő:

Vattamány Zsolt polgármester
azonnal

35. számú napirend:
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Ács János emlékpad
Előterjesztő: Németh Gábor
Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 35-ös számú napirendi pont. Ács János emlékpad tárgyában, Németh Gábor
képviselő úr előterjesztésében. Az előterjesztő nem kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság és a Művelődési, Kulturális és
Szociális Bizottság tárgyalt. Mindkét bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend
vitáját megnyitom. Hozzászóló híján lezárom. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem
érkezett. Szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik. Kérem, szavazzanak!”
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
560/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Emlékpad elhelyezése Ács János emlékére (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Emlékpadot kíván elhelyezni Erzsébetvárosban Ács János munkásságának emléket állítva.
Továbbá felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy a Király utca 31. szám előtti
járdaszakaszon a köztéri pad elhelyezése jogszabályok betartása mellett lehetséges-e, amennyiben
jogi akadálya lenne, úgy tegyen javaslatot az előterjesztőnek másik helyszínre.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
2016. január 31.

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához szintén 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.
561/2015. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Emlékpad elhelyezése Ács János emlékére (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Emlékpad kivitelezési és elhelyezési munkálataira az Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.23) önkormányzati rendeletében bruttó
150.000 Ft-ot biztosít a „5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen.
Felelős:
Határidő:

Polgármester
azonnal
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Vattamány Zsolt polgármester
„Megállapítom, hogy nyilvános ülésünk végére értünk, innen a Képviselő-testület zárt ülésen
folytatja munkáját, ezért felkérem vendégeinket, hogy hagyják el a termet.”
Zárt ülés keretében:
37.

A településképi kötelezés polgármesteri döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

38.

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

dr. Gotthard Gábor
jegyző

Vattamány Zsolt
polgármester
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