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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2006. július 25-én

9 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet Tanácsterem

Jelen vannak: Hunvald György polgármester
Demeter Tamás, Gergely József, Koromzay Annamária alpolgármesterek
Ádler György, Bán Imre, Czibula Csaba, Devosa Gábor, dr. Frisch Gábor, Gál György,
Gerenday Ágnes, Prof. dr. Hahn György, Haller Gyula, Hont András, Kardos Péter, dr. Kispál
Tibor, Lendvai Béla, Molnár István, Puskás Attila Sándor, Ripp Ágnes, Schmidt Zoltán,
Simon Péter, Varga Tibor képviselők

Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Bártfai Miklós, Fitosné Z. Zsuzsa, Hangyál Imre, Hollósi
Géza helyett Kádár Mihályné, Németh Márta helyett Bakos Marianna, dr. Saáry Tibor, dr.
Szász Eleonóra, dr. Szilágyi Balázs, dr. Villányi Tibor

Tanácskozási joggal:
dr. Gáspárdy Gergely az ERVA Zrt. vezérigazgatója
Szita Kálmán a Szita és Társai Könyvvizsgáló Tanácsadó és Szolgáltató Kft. képviselője

Távol maradtak: Balogh Erika, dr. Bolesza Emőke, Fedrid Gábor, dr. Kecskés Gusztáv, dr.
Vedres Klára képviselők

Az ülést vezette: Hunvald György polgármester,
Gergely József alpolgármester

Jegyzőkönyvet vezette: Danó Jánosné

Hunvald György
Köszönti a megjelent képviselő hölgyeket, urakat, vendégeket és mindenkit, aki az
Erzsébetvárosi Televízión keresztül kíséri figyelemmel a Képviselő-testület munkáját.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. július 25-i rendkívüli ülését
megnyitja.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jelen van 23 fő.

A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatát a mai ülés napirendjére,
melyhez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszi fel.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 1 tartózkodás.
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354/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Napirendi pontok elfogadásáról -

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 ..../2006. (.....) rendelete a 2006. évi költségvetésről szóló
5/2006. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének…………../2006. (….. …) rendelete a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzat fenntartásában működő nevelési és
nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjainak
megállapításának szabályairól
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

3.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-
testületének ..../2006. (....) számú önkormányzati rendelete a fenntartásában
működő nevelési, nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményi
térítési díjainak és tandíj meghatározásáról
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

4.) "Szemünk Fénye" programhoz való csatlakozási ajánlat
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

5.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat fenntartásában
működő oktatási intézményeinek közétkeztetési közbeszerzéséről
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

6.) Madách Imre Gimnázium vezetői pályázatának visszavonása
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

7.) Madách Imre Gimnázium átadás-átvétel megállapodás-kiegészítés
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

8.) Közoktatási intézmények alapító okiratának elfogadása
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

9.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához
való csatlakozás
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

10.) Az Erzsébetvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmény új szolgáltatásának
bevezetése, Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának,
Szakmai Programjának és Házirendjének módosításai
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

11.) Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálatnál 2 fő közalkalmazotti
létszámcsökkentéshez kapcsolódó, - a helyi önkormányzatok által
felhasználható központosított előirányzat igénybevételéhez - pályázat
benyújtása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Zárt ülés keretében:

12.) Szociális ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezés
Előterjesztő: dr. Vedres Klára Szociális Bizottság elnöke
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13.) A Helyi Választási Bizottság, valamint szavazatszámláló bizottságok
tagjainak megválasztása a 2006. évi önkormányzati és kisebbségi
önkormányzati választások lebonyolítására
Előterjesztő: Kálmán Zsuzsanna jegyző

14.) A Budapest VII. kerület Dohány u. 88. és Nefelejcs u. 8. szám alatti nem
lakás célú helyiségek tulajdonjogának megszerzése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

15.) Önkormányzati lakásépítési programra felvett hitelek biztosítéka
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

16.) A Garay Ingatlanfejlesztési, Beruházó és Piacüzemeltető Zrt. átalakulási
vagyonmérlegének elfogadása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

17.) A Garay Ingatlanfejlesztési, Beruházó és Piacüzemeltető Zrt-vel kapcsolatos
döntések
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

18.) Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 28. szám alatti helyiség bérbeadásáról
szóló 353/2006.(VI.12.) számú képviselő-testületi határozat módosítása
Előterjesztő: Gál György képviselő

19.) Budapest VII. kerület Csányi u. 3. szám alatti helyiség bérbeadása tárgyában
hozott 270/2006.(IV.28.) képviselő-testületi határozat módosítása
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

20.) Tájékoztató a hitelfelvételre irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Hunvald György
Czibula Csaba képviselő úrnak bejelentése van, akinek megadja a szót.

Czibula Csaba
A Szervezeti- és Működési Szabályzat értelmében szeretné bejelenteni, hogy a mai nappal
kilép a Fidesz-MDF Frakcióból, és a továbbiakban, mint a Vállalkozók Pártja kerületi
elnökeként tevékenykedik a kerületben – függetlenként.

Hunvald György
Közli Czibula úrral, hogy bejelentését tudomásul vette, és a Képviselő-testület eszerint
dolgozik tovább.

Az első napirendi pont előterjesztője saját maga, ezért az ülés vezetésének jogát átadja
Gergely József alpolgármester úrnak.

1. napirendpi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2006. (.....) rendelete a 2006. évi költségvetésről szóló 5/2006. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.
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Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

Devosa Gábor
A Művelődési Bizottság megtárgyalta és tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendet.

Gergely József
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
A rendelettervezethez módosító indítvány érkezett az MSZP-SZDSZ Frakciók részéről,
melyet az előterjesztő elfogadott.
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 1 nem 2 tartózkodás.

355/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- MSZP és SZDSZ Frakciók módosító indítványáról a 2006. évi költségvetéséről szóló
5/2006. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosítására benyújtott rendelet-
tervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja - az előterjesztő által is elfogadott - az MSZP és SZDSZ
frakciók módosító indítványát a 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006. (II.27.)
számú önkormányzati rendelet módosítására benyújtott rendelet-tervezethez az
alábbiak szerint:
A Polgármesterre átruházott hatáskörű előirányzat-módosítása:

1.) A „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb
pénzeszközátadások" címen a felhalmozási célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre előirányzatot megemeli 14.300 ezer Ft-tal
a kiadásból:
- orgonaépítéshez hozzájárulás a Fasori Orgona

Alapítvány részére 5.000 ezer Ft,
- hidegburkolási munkák elvégzéséhez hozzájárulás

a Budapesti Zsidó Hitközség Bethlen téri Körzete részére 4.300 ezer Ft,
- Péterfy Sándor utcai Kórház részére osztályos ambulancia

korszerűsítés, orvosi műszer beszerzés támogatása 5.000 ezer Ft.

A fenti új feladatok fedezetének biztosítása érdekében a „6304 Halaszthatatlan
felújítási feladatok" címen az önkormányzati és társasházi ingatlanok
halaszthatatlan felújítási feladatai előirányzatot 14.300 ezer Ft-tal csökkenti.

2.) Az „5301 Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése,
üzemeltetése" címen az önkormányzati tulajdonban lévő házakban, pincékben,
lakásokban és helyiségekben vízórák felszerelése feladaton jóváhagyott 14.400
ezer Ft előirányzat átcsoportosítása a lakások vízórával történő felszerelése
érdekében az alábbi megbontás szerint:
- Önkormányzati tulajdonban lévő pincékben és

helyiségekben vízórák felszerelése 8.400 ezer Ft,
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- Önkormányzati tulajdonban lévő lakásokban
vízórák felszerelése 6.000 ezer Ft.

3.) A „2104 Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola" címen Nevelési
Tanácsadó bútorbeszerzése miatt a támogatási és felhalmozási kiadási
előirányzatot 2.000 ezer Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a „7202
Központilag kezelt intézményi személyi juttatások és a kapcsolódó
munkaadókat terhelő járulékok céltartalék előirányzata" címen a nevelési,
oktatási ágazat személyi juttatások előirányzatot azonos összeggel csökkenti.

A Bizottságokra átruházott hatáskörű előirányzat-módosítása:

A Művelődési Bizottság 116-118/2006. (07. 21.) számú határozatai alapján a
„6103 Erzsébetvárosi Sportközpont üzemeltetéséhez támogatás" címen a
működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatot 4.700 ezer
Ft-tal megemeli az alábbi feladatok végrehajtása érdekében:

- „Erzsébetváros Sportjáért" díjhoz kapcsolódó költségek
fedezetére 850 ezer Ft,

- „Ingyenes nyitott hétvége"program finanszírozására 950 ezer Ft,
- Téli és nyári sportfelszerelés és sporteszköz

vásárlására és karbantartására 2.500 ezer Ft,
- „Erzsébetváros sporttörténetével foglalkozó kiadvány

előkészítő munkálatai támogatására 400 ezer Ft,

ezzel egyidejűleg a „7204 Központilag kezelt közművelődési pályázatok és
feladatok céltartalék előirányzata" címen az Innovációs Alap önkormányzati
intézmények számára előirányzatot 400 ezer Ft-tal csökkenti, valamint a „7205
Központilag kezelt sportpályázatok és feladatok céltartalék előirányzata"
címen 4.300 ezer Ft-tal csökkenti
a kiadásból:
- Erzsébetváros Sportjáért díj előirányzat 850 ezer Ft,
- Kerületi kiemelt sportrendezvények, programok

előirányzat 950 ezer Ft,
- Sportrendeletből adódó feladatok, óvodai, iskolai

sporteszköz pótlás feladaton előirányzat 2.500 ezer Ft.

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, az elfogadott módosító
indítvánnyal együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 4 nem 1 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2006.
(VII. 26.) önkormányzati rendelete a 2006. évi költségvetésről szóló 5/2006. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.
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Gergely József
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Hunvald György polgármester úrnak.

2. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2006. (….. …) rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat
fenntartásában működő nevelési és nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó
étkezési térítési díjainak megállapításának szabályairól
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Devosa Gábor
A Művelődési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Prof. dr. Hahn György
Sorozatban fogadnak el módosításokat a rendeleteik vonatkozásában, mind az oktatási mind a
nevelési mind pedig szociális téren. Nem lehetne-e valamilyen megoldást találnia a két
alpolgármesternek, akik ebben a kérdésben érintettek – az egyik Demeter Tamás
alpolgármester korábban Braunsteiner Márta volt, a másik a szociális vonalon pedig
Koromzay Annamária – arra, hogy tényleg ne kelljen minden második testületi ülésen
valamilyen módosítást megfogalmazniuk.

Hont András
Nem saját maga a megszólított, de elmondja, hogy ez úgy van, hogy az élet változik, aztán az
ember hozzá szokta igazítani a szabályokat, mert például meglehetősen érdekes lenne, hogyha
még mindig az elemi iskolára vonatkoznának a különböző helyhatóságok oktatási rendeletei,
miközben egy kicsikét megváltozott már körülötte a világ. Ez így van, azt gondolja, hogy ezt
végig lehet ülni és végig lehet bátran szavazni. Saját maga pontosan tudja, hogy Hahn úrnak
élvezetesebb lenne, ha csupa tetőből állna a kerület, de az a helyzet, hogy emberek is élnek
alatta, azok szeretnek egymással lenni, szaporodni, sokasodni, gyereket felnevelni, iskolába
járatni, és aztán ráadásul még idősek is lesznek, azoknak pedig szükségük van szociális
ellátásra, ha szüksége van, sajnos többnyire igen, meg mindenképpen szociális intézmények
jó ha vannak. Ezekkel egy önkormányzati képviselőnek nem árt együtt élni, most ezt úgy
mondta, hogy 12 év mély tapasztalatait préselte ki magából így búcsúzóul, ami talán-talán
nem veszik el úgy mint az össze többi, megfontolásra szánt roppant okos hozzászólása.

Prof. dr. Hahn György
Megjegyzi, hogy saját maga 16 év tapasztalattal rendelkezik.

Koromzay Annamária
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Igaza van Hahn képviselő társának, hogy nagyon sokszor hozza be az oktatási és a szociális
alpolgármester is az előterjesztéseit, viszont azt hiszi, hogy az élet folyamán soha nem volt
ennyi törvényi változás. Törvényi változás adja meg a felhatalmazást az önkormányzatoknak
a rendeletük módosítására, tehát hogyha a Parlament kevesebbet foglalkozik egy-egy
törvénynek az átírásával, akkor kevesebbszer fognak behozni rendeletmódosítást.

Gál György
Arra szeretné kérni a Polgármester urat, hogy legalább még egy Képviselő-testületi ülést
hívjon össze, hogy Hont képviselő úr a búcsúszavát ne most mondja, hanem esetleg majd
később. Saját maga mindig nagy örömmel hallgatja, tehát szeretné kérni, hogy legyen majd
még egy testületi ülés, hogy Hont képviselő urat újra hallhassák. Reméli elég sokszor
kimondta a nevét, hogy tudjon egy ügyrendi gombot nyomni.

Hont András
Fél perc alatt legalább tizenötször kimondta Gál képviselő úr a nevét indokolt lenne az
ügyrendi hozzászólás kérése, de csak annyit mondana, hogyha a képviselő úrnak Hont hiánya
van, akkor a DVD formában a formátumban a bestof Hontot át tudja nyújtani – külön
bekarikázza majd a legértékesebb részeket. Szerinte az unalmas téli órákban kellemesen jó
programot tud ezzel biztosítani, és ezzel is hozzájárul a Gál család derűs hangulatának
megteremtéséhez.

Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Demeter Tamás
Képviselőtársa felvetésére annyit tud válaszolni, hogy a lényegét Koromzay Annamária
alpolgármester asszony elmondta. Azt a tényt, hiedelmet szeretné eloszlatni, hogy ez nekik
örömet okoz, hogy alkalmanként behozzák ezeket a módosító indítványokat. Azonban mint
előtte már elmondták az élet is és ezzel párhuzamosan a köztársaság törvényei is változnak,
ehhez a változáshoz alkalmazkodniuk kötelesség még akkor is, hogyha ez egy nehéz és súlyos
kötelesség.

Hunvald György
Az előterjesztéshez Puskás Attila Sándor nyújtott be módosító indítványt, melyet az
előterjesztő nem fogadott el.

Kérdezi, hogy kívánja-e indokolni az indítványt a beterjesztő.

Puskás Attila Sándor
Szeretné kérni az előterjesztőt, hogy még egyszer gondolja át – annyit kért ebben az
előterjesztésben, hogy az öregségi nyugdíjminimum nem 150 hanem 200 százalékáig járjon
az, hogy 30 százalékos kedvezményt kapnak, és 200 százalék fölött legyen 100 százalékos
fizetendő összeg a lakosság részére, illetve a járulékosok részére. Tudják, hogy az öregségi
nyugdíj nem egy nagy összeg, és az az 50 százalék különbség amit kér nem egy nagy összeg
és a mai gazdasági környezetben is nagyon jól tudják, hogy a mai nehéz helyzetben nem egy
nagy kegy lenne a Testület részéről, hogyha ennyivel tudná segíteni a helyi lakosságot.

Demeter Tamás
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Lélekben, teljes mértékben egyetért képviselőtársával, azonban egyrészt a költségvetési év
közepén változtatni ilyen dolgon, egy átgondolatlan dolog lenne, másrészt pedig mint ahogy a
tervezetből kiolvasható, amúgy is közbeszerzési eljárás alá esik ez a dolog, és január 1-től
pontosan meg tudják határozni az adatok birtokában, hogy milyen kedvezményeket tudnak
adni. Tehát azt gondolja, hogy nem véglegesen kell elvetni a Képviselő úr javaslatát, a
mostani helyzetben azonban nem látja indokoltnak.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel Puskás Attila Sándor módosító indítványát, melyet az előterjesztő nem
fogadott el, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 10 igen 7 nem 6 tartózkodás.

356/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Puskás Attila Sándor módosító indítványáról Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzat fenntartásában működő nevelési és nevelési-oktatási
intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjainak megállapításának szabályairól
szóló rendelet-tervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el - az előterjesztő által sem elfogadott - Puskás Attila
Sándor módosító indítványáról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat fenntartásában működő nevelési és nevelési-oktatási
intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjainak megállapításának
szabályairól szóló rendelet-tervezethez az alábbiak szerint:
A rendelettervezet 5.§. (1) bekezdésében az egy főre eső jövedelem százalékos
aránya megváltozik, a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb
összegének 200%-ra emelésére.
Ennek következtében a (3) bekezdés táblázat az alábbiak szerint módosul:
150% - 200%-ig, kedvezmény 30%, fizetendő 70%,
200% felett kedvezmény nem adható, fizetendő 100%

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 0 nem 7 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2006.
(VII. 31.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat fenntartásában működő nevelési és nevelési-oktatási intézményekben
alkalmazandó étkezési térítési díjainak megállapításának szabályairól

A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

3.) napirendi pont:
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2006. (....) számú önkormányzati rendelete a fenntartásában működő nevelési, nevelési-
oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményi térítési díjainak és tandíj
meghatározásáról
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Devosa Gábor
A Művelődési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 4 nem 2 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2006.
(VII. 31.) önkormányzati rendelete a fenntartásában működő nevelési, nevelési-oktatási és
alapfokú művészetoktatási intézményi térítési díjainak és tandíj meghatározásáról

A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

4.) napirendi pont:
"Szemünk Fénye" programhoz való csatlakozási ajánlat
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Demeter Tamás
Csak egy “sajtó” hibára szeretné felhívni a figyelmet, az előterjesztésben szerepel, egy téves
dimenzió, tehát az éves fogyasztásra írja a 87.285 wattot, ez természetesen teljesítményre és
nem fogyasztásra vonatkozik. Kéri, hogy majd ennek megfelelően szavazzanak.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Devosa Gábor
A Művelődési Bizottság mindenképpen támogatja és tárgyalásra és elfogadásra javasolja ezt a
pontot.

Hunvald György
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Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1.) pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 1 tartózkodás.

357/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- "Szemünk Fénye" programhoz való csatlakozási ajánlatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) hozzájárul ahhoz, hogy az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskolában a „Szemünk Fénye” fűtéskorszerűsítés program 15 éves
futamidő és 2.476.399 Ft éves bérleti díj mellett megvalósításra kerüljön;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2.) felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat 1. pontja szerinti
korszerűsítési program megvalósításával kapcsolatos szerződés, megállapodás,
illetve valamennyi egyéb szükséges dokumentum aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2.) pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 1 tartózkodás.

358/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- "Szemünk Fénye" programhoz való csatlakozási ajánlatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és
Vendéglátó Szakiskolában a „Szemünk Fénye” fűtéskorszerűsítés program 15
éves futamidő és 2.174.385 éves bérleti díj mellett megvalósításra kerüljön.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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2.) felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat 1. pontja szerinti
korszerűsítési program megvalósításával kapcsolatos szerződés, megállapodás,
illetve valamennyi egyéb szükséges dokumentum aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3.) pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 1 tartózkodás.

359/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- "Szemünk Fénye" programhoz való csatlakozási ajánlatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) hozzájárul ahhoz, hogy a Baross Gábor Általános Iskola a „Szemünk Fénye”
fűtéskorszerűsítés program 15 éves futamidő és 5.556.239 éves bérleti díj
mellett megvalósításra kerüljön.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2.) felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat 1. pontja szerinti
korszerűsítési program megvalósításával kapcsolatos szerződés, megállapodás,
illetve valamennyi egyéb szükséges dokumentum aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4.) pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 1 tartózkodás.

360/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- "Szemünk Fénye" programhoz való csatlakozási ajánlatról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) hozzájárul ahhoz, az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskolában, a Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és
Vendéglátó Szakiskolában, valamint a Baross Gábor Általános Iskolában a
„Szemünk Fénye” világításkorszerűsítési program 15 éves futamidő, 1.800
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óra/év üzemidő és összesen 4.722.104 Ft éves bérleti díj mellett megvalósításra
kerüljön.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2.) felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat 1. pontja szerinti
korszerűsítési program megvalósításával kapcsolatos szerződés, megállapodás,
illetve valamennyi egyéb szükséges dokumentum aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

5.) napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat fenntartásában működő
oktatási intézményeinek közétkeztetési közbeszerzéséről
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Devosa Gábor
A Művelődési Bizottság tárgyalásra javasolja ezt a napirendi pontot.
Egyetlen egy probléma merült fel, amit Gerenday képviselőasszony vetett fel itt a
közbeszerzés kapcsán – amelyre saját maga nem tudott kielégítő választ adni - ami az, hogy a
közbeszerzés tárgyában nem gazdaságosabb-e, hogyha az össze intézmény étkeztetését
egyben pályáztatják, hanem külön-külön.

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendet.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja, megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Demeter Tamás
A válasz tulajdonképpen elég egyszerű azt hogy melyik lenne az olcsóbb megoldás vagy nem
olcsóbb megoldás azt előre természetesen nem lehet tudni, azt azonban lehet tudni, hogy
megkérdezték az intézmények vezetőit és az intézmények vezetői egyöntetűen azt szeretnék,
hogyha ezeket a közbeszerzési eljárások ők folytathatnák le, így ezért döntöttek emellett a
megoldás mellett.

Hunvald György
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1.) pontját
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.
361/2006. (VII. 25.) számú határozat:
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- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat fenntartásában működő
oktatási intézményeinek közétkeztetési közbeszerzéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola
és Vendéglátó Szakiskola az intézmény közétkeztetésének 4 éves időtartamra
történő ellátása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével szerződést
kössön.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2.) pontját
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.

362/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat fenntartásában működő
oktatási intézményeinek közétkeztetési közbeszerzéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Alsóerdősori Ének-Zene Tagozatos Általános
Iskola és Gimnázium az intézmény közétkeztetésének 4 éves időtartamra történő
ellátása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével szerződést kössön
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3.) pontját
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.

363/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat fenntartásában működő
oktatási intézményeinek közétkeztetési közbeszerzéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Erzsébetvárosi Általános Iskola és
Informatikai Szakközépiskola az intézmény közétkeztetésének 4 éves időtartamra
történő ellátása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével szerződést
kössön.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4.) pontját
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 0 tartózkodás.

364/2006. (VII. 25.) számú határozat:
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- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat fenntartásában működő
oktatási intézményeinek közétkeztetési közbeszerzéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Baross Gábor Általános Iskola az intézmény
közétkeztetésének 4 éves időtartamra történő ellátása tárgyában lefolytatott
közbeszerzési eljárás nyertesével szerződést kössön.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5.) pontját
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.

365/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat fenntartásában működő
oktatási intézményeinek közétkeztetési közbeszerzéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy a a Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola
az intézmény közétkeztetésének 4 éves időtartamra történő ellátása tárgyában
lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével szerződést kössön.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 6.) pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 1 nem 1 tartózkodás.

366/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat fenntartásában működő
oktatási intézményeinek közétkeztetési közbeszerzéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a

· Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola, az

· Alsóerdősori Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola és Gimnázium, az

· Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola, a

· Baross Gábor Általános Iskola és a

· Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola
által az intézmény közétkeztetésének ellátása tárgyában 4 éves időtartamra
vonatkozóan lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés fedezetét
a mindenkori költségvetésében biztosítja.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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6.) napirendi pont:
Madách Imre Gimnázium vezetői pályázatának visszavonása
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Devosa Gábor
A Művelődési Bizottság megtárgyalta tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendet.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.

367/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Madách Imre Gimnázium vezetői pályázatának visszavonásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Madách Imre Gimnázium igazgatói állására kiírt pályázatot
visszavonja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.

368/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Madách Imre Gimnázium vezetői pályázatának visszavonásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Madách Imre Gimnázium
igazgatói állására kiírt pályázati felhívás visszavonását az ágazat hivatalos
lapjában jelentesse meg.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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7.) napirendi pont:
Madách Imre Gimnázium átadás-átvétel megállapodás-kiegészítés
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság egyhangú határozatával tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
napirendet.

Devosa Gábor
A Művelődési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendet, különös tekintettel
a két utolsó kiegészítő pontra, amelyről azt gondolja, hogy nagyon fontos.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát

Prof. dr. Hahn György
Már hallja, hogy 16 év után végre leadták a Madách Gimnáziumot a kerületi költségvetésből.

Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 0 tartózkodás.

369/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Madách Imre Gimnázium átadás-átvétel megállapodás-kiegészítéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Madách Imre Gimnázium közoktatási intézmény átadás-
átvételéről szóló, a Fővárosi Önkormányzat által elfogadott a jelen határozat
mellékletében rögzített megállapodás-kiegészítést a 6. és 7. pontokkal kibővítve
elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A megállapodás-kiegészítés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.
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8.) napirendi pont:
Közoktatási intézmények alapító okiratának elfogadása
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Devosa Gábor
A Művelődési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a kötelező módosításokat.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Felhívja a figyelmet, hogy a határozatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 0 tartózkodás.

370/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) elfogadja 2006. szeptember 01. napjával a melléklet szerint az Akácfa Óvoda
egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2.) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alapító okiratot írja alá,
adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Akácfa Óvoda egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata a jegyzőkönyv 5.
számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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371/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) elfogadja 2006. szeptember 01. napjával a melléklet szerint az Alsóerdősori
Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola és Gimnázium egységes szerkezetbe
foglalt módosított alapító okiratát;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2.) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alapító okiratot írja alá,
adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Alsóerdősori Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola és Gimnázium egységes szerkezetbe
foglalt módosított alapító okirata a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.

372/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) elfogadja 2006. szeptember 01. napjával a melléklet szerint a Baross Gábor
Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2.) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alapító okiratot írja alá,
adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2006. szeptember 1.

A Baross Gábor Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata a
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jegyzőkönyv 7. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 0 tartózkodás.

373/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) elfogadja 2006. szeptember 01. napjával a melléklet szerint a Csicsergő
Óvoda egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2.) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alapító okiratot írja alá,
adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2006. szeptember 1.

A Csicsergő Óvoda egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata a jegyzőkönyv 8.
számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.

374/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) elfogadja 2006. szeptember 01. napjával a melléklet szerint a Dob Óvoda
egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2.) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alapító okiratot írja alá,
adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2006. szeptember 1.
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A Dob Óvoda egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata a jegyzőkönyv 9.
számú melléklete.
Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 6. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.

375/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) elfogadja 2006. szeptember 01. napjával a melléklet szerint az Erzsébetvárosi
Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola egységes szerkezetbe
foglalt módosított alapító okiratát.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2.) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alapító okiratot írja alá,
adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2006. szeptember 1.

Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola egységes szerkezetbe
foglalt módosított alapító okirata a jegyzőkönyv 10. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 7. pontját.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.

376/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) elfogadja 2006. szeptember 01. napjával a melléklet szerint az István Óvoda
egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2.) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alapító okiratot írja alá,
adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
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Határidő: 2006. szeptember 1.

Az István Óvoda egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata a jegyzőkönyv 11.
számú melléklete.
Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 8. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.

377/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) elfogadja 2006. szeptember 01. napjával a melléklet szerint a Janikovszky
Éva Művészeti Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt módosított
alapító okiratát.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2.) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alapító okiratot írja alá,
adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2006. szeptember 1.

A Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt módosított
alapító okirata a jegyzőkönyv 12. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 9. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.

378/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) elfogadja 2006. szeptember 01. napjával a melléklet szerint a Magyar-Angol
Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola egységes
szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2.) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alapító okiratot írja alá,
adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.
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Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2006. szeptember 1.

A Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola egységes
szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.
Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 10. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.

379/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) elfogadja 2006. szeptember 01. napjával a melléklet szerint a Liget Óvoda
egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2.) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alapító okiratot írja alá,
adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2006. szeptember 1.

A Liget Óvoda egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata a jegyzőkönyv 14.
számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 11. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

380/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) elfogadja 2006. szeptember 01. napjával a melléklet szerint a Nefelejcs Óvoda
egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2.) felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alapító okiratot írja alá,
adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.

Felelős: Hunvald György polgármester, Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
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Határidő: 2006. szeptember 1.

A Nefelejcs Óvoda egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata a jegyzőkönyv 15.
számú melléklete.

9.) napirendi pont:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához való csatlakozás
Előterjesztő: Demeter Tamás alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Devosa Gábor
A Művelődési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendet.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

381/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához való
csatlakozásról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának csatlakozását a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat 2007. évi fordulójához.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

382/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához való
csatlakozásról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Művelődési Bizottságát a beérkezett Bursa Hungarica Felsőoktatási
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Önkormányzati Ösztöndíj pályázatainak elbírálására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

383/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához való
csatlakozásról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2007. évi
fordulójához való csatlakozás fedezete a 2007. évi költségvetésben szerepeljen.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

10.) napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmény új szolgáltatásának bevezetése, Alapító
Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai Programjának és
Házirendjének módosításai
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Ismerteti a Pénzügyi Bizottság véleményét, mely szerint tárgyalásra és elfogadásra javasolja a
Bizottság az előterjesztést.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

384/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmény új szolgáltatásának bevezetéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
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testülete úgy dönt, hogy az Erzsébetvárosi Egyesített Bölcsődék
tagintézményében (Bp. VII. Lövölde tér 1.) 2006. szeptember 1. napjától
időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást működtet.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. szeptember 1.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

385/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmény Alapító Okiratának, Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról -

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

1.) a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja az
Erzsébetvárosi Egyesített Bölcsődék módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratát;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. szeptember 1.

2.) elfogadja az Erzsébetvárosi Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti
tartalommal.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. szeptember 1.

3.) felkéri a polgármestert és a jegyzőt a jelen határozat 1-2 pontjaival elfogadott
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, valamint a
polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. szeptember 1.

Az Erzsébetvárosi Egyesített Bölcsődék módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
módosított alapító okirata a jegyzőkönyv 16. számú melléklete.

Az Erzsébetvárosi Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
a jegyzőkönyv 17. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
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A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.

386/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmény Szakmai Programjának
módosításairól -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az Erzsébetvárosi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programjának
a jelen határozat melléklete szerinti módosítását.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. szeptember 1.

Az Erzsébetvárosi Egyesített Bölcsődék szakmai programja a jegyzőkönyv 18. számú
melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.

387/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmény Házirendjének módosításairól -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az Erzsébetvárosi Egyesített Bölcsődék házirendjének a jelen
határozat melléklete szerinti kiegészítését.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2006. szeptember 1.

Az Erzsébetvárosi Egyesített Bölcsődék házirendje a jegyzőkönyv 19. számú melléklete.

11.) napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálatnál 2 fő közalkalmazotti létszámcsökkentéshez
kapcsolódó, - a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat
igénybevételéhez - pályázat benyújtása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.
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Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 1 nem 2 tartózkodás.

388/2006. (VII. 25.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálatnál 2 fő közalkalmazotti
létszámcsökkentéshez kapcsolódó, - a helyi önkormányzatok által felhasználható
központosított előirányzat igénybevételéhez - pályázat benyújtásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 102/2006. (II. 24.) számú határozatát az alábbiak szerint egészíti ki:

„Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

3) kötelezettséget vállal arra, hogy az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálatnál
megszüntetetett két álláshelyet 5 éven belül nem állítja vissza;

4) a 3. pontban leírtakkal összhangban a két fő közalkalmazotti jogviszonyának az
Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat, mint munkáltató által eszközölt
felmentéssel való megszüntetéséhez - ezúton - utólagosan is hozzájárul,
illetőleg a számukra a felmentési időre járó javadalmazás, törvényes mértékű
végkielégítés és egyéb járandóság kifizetéséhez szükséges (járulékokat, illetve
közterheket magában foglaló) pénzösszeget, összesen 3 275 015 Ft, azaz:
hárommillió-kettőszázhetvenötezer-tizenöt forint összegben konkretizálja,
illetve biztosítja a költségvetésben;

5) kijelenti, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyeken foglalkoztatottak - munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség;

6) a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 5.
számú mellékletének 10. pontja és a 10/2005. (III. 18.) BM rendelet alapján
pályázni kíván a 4. pontban feltüntetett értékből a végkielégítés teljes
összegének és a felmentési időre járó javadalmazás összege felének erejéig,
azaz - 2 481 072 Ft-ra, azaz: kettőmillió-négyszáznyolcvanegyezer-hetvenkettő
forintra - „a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított
előirányzatok” igénybevételére az 3-5. pontban körülírt intézkedések
önkormányzati pénzügyi terheinek mérséklése érdekében;

7) kijelenti, hogy pályázatában olyan közalkalmazott korengedményes
nyugdíjazásához nem igényel támogatást, aki után a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény X. Miniszterelnökség
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fejezet 20. cím 2. alcím 1. különféle személyi kifizetések jogcímcsoportban
megjelölt forrásból támogatást vesz igénybe.

8) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot (és az e
határozati javaslathoz kapcsolódó előterjesztést) mellékleteivel együtt a
Magyar Államkincstár Fővárosi és Pest Megyei Regionális Igazgatóságához
(1052 Budapest, Semmelweis u. 13.) - két példányban: egy eredetiben és egy
hiteles másolatban - nyújtsa be.”

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Megállapítja, hogy a mai rendkívüli ülés nyilvános részének végéhez értek.
Kéri, hogy a vendégek és a Televízió munkatársai hagyják el a termet.
A Képviselő-testület 5 perc szünet után zárt ülés keretében folytatja a munkáját.
A Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 2006. július 25-én 9 óra 55 perckor bezárja.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:

12.) Szociális ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezés
Előterjesztő: dr. Vedres Klára Szociális Bizottság elnöke

13.) A Helyi Választási Bizottság, valamint szavazatszámláló bizottságok tagjainak
megválasztása a 2006. évi önkormányzati és kisebbségi önkormányzati választások
lebonyolítására
Előterjesztő: Kálmán Zsuzsanna jegyző

14.) A Budapest VII. kerület Dohány u. 88. és Nefelejcs u. 8. szám alatti nem lakás célú
helyiségek tulajdonjogának megszerzése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

15.) Önkormányzati lakásépítési programra felvett hitelek biztosítéka
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

16.) A Garay Ingatlanfejlesztési, Beruházó és Piacüzemeltető Zrt. átalakulási
vagyonmérlegének elfogadása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

17.) A Garay Ingatlanfejlesztési, Beruházó és Piacüzemeltető Zrt-vel kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

18.) Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 28. szám alatti helyiség bérbeadásáról szóló
353/2006.(VI.12.) számú képviselő-testületi határozat módosítása
Előterjesztő: Gál György képviselő

19.) Budapest VII. kerület Csányi u. 3. szám alatti helyiség bérbeadása tárgyában hozott
270/2006.(IV.28.) képviselő-testületi határozat módosítása
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

20.) Tájékoztató a hitelfelvételre irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 389-tól - 417-ig
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Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
jegyző polgármester


