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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2006. október 27-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
Devosa Gábor, Gergely József, Koromzay Annamária alpolgármesterek
dr. Albert István (9 óra 30 perckor érkezett), Ádler György, Bán Imre, Berki Béla, dr. Bolesza
Emőke, dr. Deutsch-Für Tamás, Fedrid Gábor, Gál György, Gerenday Ágnes, prof. Dr. Hahn
György, Kardos Péter, dr. Kecskés Gusztáv (9 óra 10 perckor érkezett), dr. Kispál Tibor,
Lendvai Béla, Molnár István, Parnó Román, Puskás Attila Sándor, Ripp Ágnes, Simon Péter,
Solymári Gabriella, Vajda Gábor Vattamány Zsolt képviselők

Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Bártfai Miklós helyett: Orbán Ida, Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsa,
Hangyál Imre, Holló Mária, Hollósi Géza, Németh Márta, dr. Saáry Tibor, Polgár Endréné,
dr. Szász Eleonóra, dr. Szilágyi Balázs, Lőrincz Éva, dr. Villányi Tibor

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. október 27-i rendkívüli
nyilvános ülését megnyitja.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jelen van 25 fő.

Mielőtt a mai ülés napirendjéről szavaznának egy külsős bizottsági tag eskütételére kerül sor.
Kéri Rácz Györgyöt, hogy fáradjon ki, és tegye le az esküt – az eskü szövegét mondja után,
természetesen az én szó után saját nevét, majd az eskü szövege végén meggyőződése szerint
az „Isten engem úgy segéljen” szöveget.

Kéri, hogy mindenki álljon fel.
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„Én - …………… - esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű
leszek.
Az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot
megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és legjobb tudásom
szerint minden igyekezetemmel Erzsébetváros javát szolgálom.”
„Isten engem úgy segéljen!”

Hunvald György
A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták a mai ülés napirendjére vonatkozó
javaslatait, melyet szavazásra teszi fel.

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

570/2006. (X. 27.) számú határozat:
- Napirendi pontok elfogadásáról -

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

Napirenden kívül: Külsős bizottsági tag eskütétele

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

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének…………../2006. (…..…) rendelete a helyi önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

3.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének ......./2006.(........) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló
lakások bérletéről és bérbeadásának feltételeiről szóló 23/2006. (VI. 15.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

4.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének ..../2006. (....) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Bán Imre, Gál György frakcióvezetők

5.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének ....../2006.(...........) önkormányzati rendelete a Képviselői- és
Választókörzeti Alap létrehozásáról, illetve működésének szabályairól szóló
11/2000.(05.05.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Bán Imre képviselő

6.) Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele az
Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletére vonatkozóan
Előterjesztő: Hunvald György polgármester
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7.) Emlékmű az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére a Lövölde
téren
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Zárt ülés keretében:

8.) Szociális ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Solymári Gabriella Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

9.) Az ERLAK Erzsébetvárosi Lakásépítő Kft. megszüntetése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

10.) Skála Klauzál Ingatlanhasznosító Kft. bérleti jogviszonyának tudomásul vétele
a 34600 hrsz. ingatlan 3152 m2 alapterületű részére
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

11.) Várszegi Hilda 5931 Nagyszénás, Erkel u. 8. sz. alatti lakos bérleti díjhátralék
és járulékai elengedése iránti kérelme
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

12.) Javaslat az "Erzsébetváros Díszpolgára" cím és a "Pro Urbe Erzsébetváros" díj
2006. évi adományozását előkészítő ad hoc bizottság kiegészítésére, továbbá az
"Erzsébetváros Díszpolgára" cím, a "Pro Urbe Erzsébetváros" díj és az
"Erzsébetváros Sportjáért" díj adományozására
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Hunvald György
A következő napirendi pontok előterjesztője saját maga, ezért átadja az ülés vezetésének jogát
Gergely József alpolgármester úrnak.

1. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2006. (.....) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről 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.

Ripp Ágnes
A Művelődési Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

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

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.
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Gergely József
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.

A rendelettel összefüggésben határozatokat kell hozniuk személyi kérdésekben.
Az első határozatsor a költségvetési rendelet 12. § (4) bekezdése szerinti ad-hoc bizottság
létrehozása.
A beérkezett javaslatok szerint az ad-hoc bizottság elnöke saját maga – tehát Gergely József
alpolgármester – tagjai pedig Bán Imre illetve Fedrid Gábor képviselők.

Szavazásra teszi fel a határozat 1.) pontját:
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 4 nem 0 tartózkodás.

571/2006. (X. 27.) számú határozat:
- Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló
5/2006.(II.27.) rendeletének 12. § (4) bekezdésében meghatározott „6304
Halaszthatatlan felújítási feladatok” felhasználásának eldöntésére ad hoc bizottság
létrehozásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi
költségvetéséről szóló 5/2006.(II.27.) rendeletének 12. § (4) bekezdésében
meghatározott „6304 Halaszthatatlan felújítási feladatok” felhasználásának
eldöntésére ad hoc bizottságot hoz létre 3 fővel.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel a határozat 2.) pontját:
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 4 nem 0 tartózkodás.

572/2006. (X. 27.) számú határozat:
- Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló
5/2006.(II.27.) rendeletének 12. § (4) bekezdésében meghatározott „6304
Halaszthatatlan felújítási feladatok” tervezett előirányzat felhasználásának
eldöntésére létrehozott ad hoc bizottság elnökének megválasztásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi
költségvetéséről szóló 5/2006.(II.27.) rendeletének 12. § (4) bekezdésében
meghatározott „6304 Halaszthatatlan felújítási feladatok” tervezett előirányzat
felhasználásának eldöntésére létrehozott ad hoc bizottság elnökének Gergely
Józsefet megválasztja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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Gergely József
Szavazásra teszi fel a határozat 3.) pontját:

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 5 nem 0 tartózkodás.

573/2006. (X. 27.) számú határozat:
- Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló
5/2006.(II.27.) rendeletének 12. § (4) bekezdésében meghatározott „6304
Halaszthatatlan felújítási feladatok” tervezett előirányzat felhasználásának
eldöntésére létrehozott ad hoc bizottság tagjának megválasztásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi
költségvetéséről szóló 5/2006.(II.27.) rendeletének 12. § (4) bekezdésében
meghatározott „6304 Halaszthatatlan felújítási feladatok” tervezett előirányzat
felhasználásának eldöntésére létrehozott ad hoc bizottság tagjának Bán Imrét
megválasztja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel a határozat 4.) pontját:

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 4 nem 0 tartózkodás.

574/2006. (X. 27.) számú határozat:
- Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló
5/2006.(II.27.) rendeletének 12. § (4) bekezdésében meghatározott „6304
Halaszthatatlan felújítási feladatok” tervezett előirányzat felhasználásának
eldöntésére létrehozott ad hoc bizottság tagjának megválasztásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi
költségvetéséről szóló 5/2006.(II.27.) rendeletének 12. § (4) bekezdésében
meghatározott „6304 Halaszthatatlan felújítási feladatok” tervezett előirányzat
felhasználásának eldöntésére létrehozott ad hoc bizottság tagjának Fedrid Gábort
megválasztja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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Gergely József
A következő határozatsor a költségvetési rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti ad-hoc
bizottság létrehozása.
A beérkezett javaslatok szerint az ad-hoc bizottság elnöke Gál György, tagjai pedig Bán Imre
illetve Puskás Attila Sándor képviselők.

Szavazásra teszi fel a határozat 1.) pontját:

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 1 nem 3 tartózkodás.

575/2006. (X. 27.) számú határozat:
- Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló
5/2006.(II.27.) rendeletének 13. § (2) bekezdésében meghatározott „7206 Központilag
kezelt pályázati önrész” tervezett céltartalék feletti rendelkezési jog felhasználásának
eldöntésére ad hoc bizottság létrehozásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi
költségvetéséről szóló 5/2006.(II.27.) rendeletének 13. § (2) bekezdésében
meghatározott „7206 Központilag kezelt pályázati önrész” tervezett céltartalék
feletti rendelkezési jog felhasználásának eldöntésére ad hoc bizottságot hoz létre 3
fővel.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel a határozat 2.) pontját:

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 1 nem 3 tartózkodás.

576/2006. (X. 27.) számú határozat:
- Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló
5/2006.(II.27.) rendeletének 13. § (2) bekezdésében meghatározott „7206 Központilag
kezelt pályázati önrész” tervezett céltartalék feletti rendelkezési jog felhasználásának
eldöntésére létrehozott ad hoc bizottság elnökének megválasztásáról-

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi
költségvetéséről szóló 5/2006.(II.27.) rendeletének 13. § (2) bekezdésében
meghatározott „7206 Központilag kezelt pályázati önrész” tervezett céltartalék
feletti rendelkezési jog felhasználásának eldöntésére létrehozott ad hoc bizottság
elnökének Gál Györgyöt megválasztja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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Gergely József
Szavazásra teszi fel a határozat 3.) pontját:

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 3 nem 2 tartózkodás.

577/2006. (X. 27.) számú határozat:
- Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló
5/2006.(II.27.) rendeletének 13. § (2) bekezdésében meghatározott „7206 Központilag
kezelt pályázati önrész” tervezett céltartalék feletti rendelkezési jog felhasználásának
eldöntésére létrehozott ad hoc bizottság tagjának megválasztásáról-

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi
költségvetéséről szóló 5/2006.(II.27.) rendeletének 13. § (2) bekezdésében
meghatározott „7206 Központilag kezelt pályázati önrész” tervezett céltartalék
feletti rendelkezési jog felhasználásának eldöntésére létrehozott ad hoc bizottság
tagjának Bán Imrét megválasztja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel a határozat 4.) pontját:

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 3 nem 1 tartózkodás.

578/2006. (X. 27.) számú határozat:
- Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló
5/2006.(II.27.) rendeletének 13. § (2) bekezdésében meghatározott „7206 Központilag
kezelt pályázati önrész” tervezett céltartalék feletti rendelkezési jog felhasználásának
eldöntésére létrehozott ad hoc bizottság tagjának megválasztásáról-

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2006. évi
költségvetéséről szóló 5/2006.(II.27.) rendeletének 13. § (2) bekezdésében
meghatározott „7206 Központilag kezelt pályázati önrész” tervezett céltartalék
feletti rendelkezési jog felhasználásának eldöntésére létrehozott ad hoc bizottság
tagjának Puskás Attila Sándort megválasztja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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Gergely József
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 6 nem 1 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2006.
(X. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

2. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2006. (……) rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni
juttatásáról és költségtérítéséről
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság 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 Puskás Attila Sándor nyújtott be módosító indítványt, melyet az
előterjesztők elfogadtak.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 24 igen 0 nem 0 tartózkodás.

579/2006. (X. 27.) számú határozat:
- Puskás Attila Sándor KDNP Erzsébetvárosért frakció módosító indítványáról a helyi
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és
költségtérítéséről szóló rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott - Puskás Attila Sándor
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KDNP Erzsébetvárosért frakció módosító indítványát a helyi önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló
rendelettervezethez az alábbiak szerint:

A rendelet tervezet 3.§. (2) bekezdésének b.) pontja az alábbiakkal egészül ki:
…….. 20 000,- forint összegig, amennyiben a 20 000 forint feletti összeget a
képviselő a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül nem egyenlíti ki,
kimenő beszédforgalom letiltásra kerül, valamint 1 darab laptop használatának
biztosítása.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, az elfogadott módosító
indítvánnyal együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.

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

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2006.
(X. 30.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról,
természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről

A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

Gergely József
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Hunvald György polgármester úrnak.

3. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2006.(........) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és
bérbeadásának feltételeiről szóló 23/2006. (VI. 15.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

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

Gál György
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra és tárgyalásra javasolja az
előterjesztést.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
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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 24 fő.
A szavazás eredménye 24 igen 0 nem 0 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2006.
(X. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és
bérbeadásának feltételeiről szóló 23/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

4. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2006. (....) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Bán Imre, Gál György frakcióvezetők

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

Ripp Ágnes
A Művelődési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendet, és van egy
módosító indítványuk is, amely a Bizottság nevét szeretné Művelődési Oktatási és Sport
Bizottság névre változtatni.

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalásra javasolja az anyagot.

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.

Vattamány Zsolt
A Fidesz frakció nyújtott be néhány módosító javaslatot, ezt szeretné néhány mondatban
összefoglalni.
A módosító javaslataik egy része azt a célt szolgálja, hogy az ülés napirendjét továbbra is a
Polgármester úr a frakcióvezetőkkel együtt alakítsa ki, ez érinti a 4., 7. és 28. paragrafusokat.
A 12. paragrafusnál a beszámoló el nem fogadása esetén jelenleg is érvényes 30 napos
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határidő megtartását javasolják. A 22. paragrafus szól a fővárosi küldöttről – úgy érzik, hogy
nem terhelik túl, hogyha évente legalább egyszer továbbra is beszámoltatják.
A 24-es paragrafusnál elfogadják a módosítást, csak azt szeretnék, hogy az ne a 39/3. helyére
kerüljön, hanem a 39/6. helyére, ami egyébként is hatályát vesztené.
A 28-as paragrafusnál is ugyan erről van szó, hogy elfogadják a módosítást, de nem akarják,
hogy az az f. pontot váltsa, hanem az egy új pontot képezzen.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett Bán Imre és Molnár István képviselő urak
részéről, valamint a Művelődési Bizottság részéről, melyeket az előterjesztők elfogadtak.

Szavazásra teszi fel az elfogadott módosító indítványokat, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 24 igen 0 nem 1 tartózkodás.

580/2006. (X. 27.) számú határozat:
- Elfogadott módosító indítványokról a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítására benyújtott rendelet-tervezethez-

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott – az alábbi módosító
indítványokat a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2000. (V. 22.)
önkormányzati rendelet módosítására benyújtott rendelet-tervezethez az alábbiak
szerint:

Bán Imre, Molnár István:
A rendelet-tervezetben az alábbiak módosulnak:
A 3. § (1) és (2) bekezdésekre tagolódik.
Az (1) bekezdés szövege az alábbiak szerint módosul:
Az ülés összehívásáról szóló indítvánnyal egyidejűleg a javasolt napirendi pontok
előterjesztéseit elektronikus úton is meg kell küldeni.

A 3. § szövege kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel:
(2) A R. 7. § (9) és (11) bekezdéseiben szereplő 72 óra 3 napra módosul.
A 4. § (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:
c) az addig beérkezett interpellációkat
A 4. § szövege kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel:
(5) A R. 9. § (9) bekezdésében szereplő 72 óra 3 napra módosul.
A 9. § kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel:
(2) A R. 15. § (4) bekezdésének második mondata hatályát veszti.
A 10. § szövegéből törlésre kerül a "és kiegészül egy kilencedik francia
bekezdéssel:" valamint a " hozzászólás időtartamára vonatkozó javaslat (15. § (4)
bek)" szövegrész.
A 19. § kiegészül az alábbi mondattal:
A rendelet elfogadásáról a lakosságot az Erzsébetváros c. újságban és azt
Erzsébetvárosi Televízióban közzétett közleménnyel tájékoztatni kell.
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A 22. § az alábbiak szerint módosul:
(1) a szöveg változatlan
(2) A R. 35. § (6) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti.
(3) A R. 35. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A képviselő-csoportot elhagyó képviselő(k) 60 nap elteltével új képviselő-csoportot
alakíthat(nak).
(4) a korábbi (2) bekezdés, szövege változatlan
(5) a korábbi (3) bekezdés, szövege változatlan
(6) A R. 36. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A tanácsnok tevékenységéről évente legalább egy alkalommal beszámolhat a
képviselő-testületnek.
(7) A R. 37. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A fővárosi küldött tevékenységéről évente legalább egyszer beszámolhat a
képviselő-testületnek.
(8) a korábbi (5), szövege változatlan.
A 38. § (8) bekezdésben Koromzay Annamária fogadóórájának kezdete helyesen
13.30.

Művelődési Bizottság:

A Szervezeti és Működési Szabályzat 39. § 1./f. pontjában feltüntetett
Művelődési Bizottság neve Művelődési-, Oktatási- és Sport Bizottság
elnevezésre változzon.

Hunvald György
Az előterjesztéshez módosító indítványok érkeztek még dr. Deutsch-Für Tamás Fidesz
frakció, képviselő úrtól is, melyeket az előterjesztők nem fogadtak el.
Kérdezi, az indítványt tevőt, hogy kívánja-e indokolni, a rendelettervezet 4. § (1) bekezdése
szerinti módosító indítványt.

dr. Deutsch-Für Tamás
A jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 9. szakaszának (3) bekezdését kívánja
törölni a most tárgyalandó javaslat. A módosító indítvány arra vonatkozik, hogy ez a törlés ne
történjen meg, ezért indoklásként had olvassa fel, hogy mi van most a Szervezeti és Működési
Szabályzatban „a Képviselő-testület rendes ülésén tárgyalandó napirendi pontokra, és azok
sorrendjére vonatkozó javaslatot a meghívó kiküldését megelőzően legalább három nappal a
polgármester és a képviselőcsoportok vezetői alakítják ki.” Az előterjesztés az következetesen
ki akarja iktatni ezt az eddig jól működő rendszert. Talán nem értékeli túl saját személyét, ha
azt gondolja, hogy ijedtségre az adott okot, hogy frakcióvezető lett, nem kell tőle tartani,
nem látja annak értelmét, hogy több mint egy évtizede működő rendszert egy személyre
szabottan megváltoztassák, és ez egy teljesen felesleges korlátozás lenne.
Úgyhogy kéri Polgármester úr és képviselőtársai támogatását, hogy ez eddig jól működő
rendszer maradjon fenn, bárkik is a képviselőcsoportok vezetői, az eddigi működés az nem
teszi indokolttá ennek a szabálynak a megváltoztatását. Tehát ezért kéri, hogy támogassák azt,
hogy ez a jelenlegi rendelkezés érvényben maradjon.
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Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőknek válaszadásra.

Bán Imre
Közli a Frakcióvezető úrral, hogy szó sincs félelemről, itt egyszerűen csak arról van szó, hogy
a rendelettervezet elég határozottan megfogalmazza azt a lehetőséget, hogy a Polgármester úr
tesz javaslatot a napirendi pontokra. Teljesen természetes, hogy a Polgármester úr
amennyiben egyeztetést kíván ebben a kérdésben, akkor ezt meg fogja tenni az illetékesekkel,
de nem gondolják azt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban ezt a kérdést szabályozni
kellene úgy, hogy ezzel megkötnék a Polgármester úr kezét. Ez egyébként vonatkozik az
összes olyan javaslatra, ami erre az egyeztetésre vonatkozik.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 10 igen 15 nem 0 tartózkodás.

581/2006. (X. 27.) számú határozat:
- dr. Deutsch-Für Tamás FIDESZ frakció módosító indítványáról a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
benyújtott rendelet-tervezet 4. paragrafus (1) bekezdéséhez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – dr. Deutsch-Für
Tamás FIDESZ frakció módosító indítványát a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
benyújtott rendelet-tervezet 4. paragrafus (1) bekezdéséhez az alábbiak szerint:

A rendelet tervezet 4. §.(1) bek. az eredeti R. 9.§. (3) bek. hatályban marad

Hunvald György
A következő indítvány 7. § (2) bekezdésére vonatkozik, kérdezi, az indítványt tevőt, hogy
kívánja-e indokolni.

dr. Deutsch-Für Tamás
Az indok ugyan az, amit az előző indítványnál elmondott.
Bán képviselő úrnak jelzi, mint előterjesztő, hogy szó sincs arról, hogy a polgármesternek az
a kötelezettsége az a lehetősége, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján rendes és
rendkívüli ülést megelőzően a napirendi javaslat kialakításáról a frakcióvezetőkkel konzultál
ez megkötné a kezét, hiszen a jelenleg érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat azt
mondja, hogy amennyiben nincs egyetértés, akkor a Polgármester tesz javaslatot. Itt arról van
szó, hogy ez a módosító javaslat egyértelműen azt mutatja, hogy egy konszenzusos,
egyetértésre törekvő, egymással együttműködő frakcióközi viszonnyal szemben az eddigi jól
működő intézményt akarják megváltoztatni – értelmetlen, fölösleges, teljesen rossz gesztus,
ez az Önkormányzat Képviselő-testülete működésének a hatékonyságát eddig sem érintette,
ezzel szemben ez kimondottan egy hátrányos visszalépést jelentő javaslat.
Ezért indítványozta a frakciójuk nevében, hogy mind az előző szakasznál, mint pedig most
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maradjon meg ez konzultációs lehetőség és kötelezettség, és ha nincs egyetértés, akkor annak
rendje és módja szerint a Képviselő-testület működéséért felelős vezető, a polgármester
egyetértés hiányában javaslatot tesz a napirendre – de hogy az egyeztetés is kimaradjon ezt
saját maga fölösleges, nem túl bizalomgerjesztő lépésnek tekinti.

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőknek válaszadásra.

Bán Imre
Az indoklása ugyan az, mint az előzőnél egy kiegészítő megjegyzéssel. Pontosan Deutsch
képviselőtársa válaszolta meg ezt a kérdést. Egyszerűen arról van szó, hogy a napirendi
pontok egyeztetése valóban konzultációs alapon történjen, amelyet viszont nem kellene a
Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozni, hiszen ez mindannyijuk érdeke, hogy
olyan napirendi pontok kerüljenek be, amelyekkel a pártok többsége is egyetért.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 10 igen 15 nem 0 tartózkodás.

582/2006. (X. 27.) számú határozat:
- dr. Deutsch-Für Tamás FIDESZ frakció módosító indítványáról a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
benyújtott rendelet-tervezet 7. paragrafus (2) bekezdéséhez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – dr. Deutsch-Für
Tamás FIDESZ frakció módosító indítványát a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
benyújtott rendelet-tervezet 7. paragrafus (2) bekezdéséhez az alábbiak szerint:

A rendelet tervezet 7.§. (2) bek. az eredeti R. 13.§. (2) bek. hatályban marad

Hunvald György
A következő indítvány 12. § (2) bekezdés szövegére vonatkozik, kérdezi, az indítványt tevőt,
hogy kívánja-e indokolni – megállapítja, hogy nem kívánja indokolni.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 10 igen 15 nem 0 tartózkodás.

583/2006. (X. 27.) számú határozat:
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- dr. Deutsch-Für Tamás FIDESZ frakció módosító indítványáról a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
benyújtott rendelet-tervezet 12. paragrafus (2) bekezdéséhez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – dr. Deutsch-Für
Tamás FIDESZ frakció módosító indítványát a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
benyújtott rendelet-tervezet 12. paragrafus (2) bekezdéséhez az alábbiak szerint:

A rendelet tervezet 12. §. (2) bek. szövege az alábbiak szerint módosul:
…….30 napon belül a képviselő testület ülésére ismételten be kell terjeszteni
szövegre módosul

Hunvald György
A következő indítvány 15. §-ára vonatkozik, kérdezi, az indítványt tevőt, hogy kívánja-e
indokolni – megállapítja, hogy nem kívánja indokolni.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 10 igen 15 nem 0 tartózkodás.

584/2006. (X. 27.) számú határozat:
- dr. Deutsch-Für Tamás FIDESZ frakció módosító indítványáról a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
benyújtott rendelet-tervezet 15. paragrafusához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – dr. Deutsch-Für
Tamás FIDESZ frakció módosító indítványát a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
benyújtott rendelet-tervezet 15. paragrafusához az alábbiak szerint:

A rendelet tervezet 15.§. az alábbiak szerint módosul: az eredeti a R. 23.§. (6)
bekezdése nem változik

Hunvald György
A következő indítvány 20. §-ára vonatkozik, kérdezi, az indítványt tevőt, hogy kívánja-e
indokolni – megállapítja, hogy nem kívánja indokolni.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 11 igen 14 nem 0 tartózkodás.
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585/2006. (X. 27.) számú határozat:
- dr. Deutsch-Für Tamás FIDESZ frakció módosító indítványáról a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
benyújtott rendelet-tervezet 20. paragrafusához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – dr. Deutsch-Für
Tamás FIDESZ frakció módosító indítványát a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
benyújtott rendelet-tervezet 20. paragrafusához az alábbiak szerint:

A rendelet tervezet 20.§ törlésre kerül (a R. 31.§. (3) bekezdésének a.) nem veszti
hatályát)

Hunvald György
A következő indítvány 22. §-ára vonatkozik, kérdezi, az indítványt tevőt, hogy kívánja-e
indokolni.

dr. Deutsch-Für Tamás
Olyan sok, szép, jó és bölcs megállapítás hangzik el, hogy ez a mindannyiuk által szeretett
város ez egyszerre áll 23 kerületből és egyszerre a fővárosból, mind a 23 kerületnek van
települési önkormányzata, van a fővárosnak is egy, sajátos kettős arculatú önkormányzata
települési és területi is. Egyszerűen értelmetlen főváros ellenes lépésnek tartom azt, hogy a
kerületi Önkormányzat fővárosi küldöttjének az évente legalább egyszer történő beszámolási
kötelezettsége kikerül a Szervezeti és Működési Szabályzatból – érthetetlen és barátságtalan
lépés a főváros irányába, ezért javasolja, hogy ez a rendelkezés maradjon bent a Szervezeti és
Működési Szabályzatban.

Hunvald György
Ebben a szakaszban sajnos Molnár István képviselő úrnak nem tud szót adni, hiszen Ő a
fővárosi küldött, csak az előterjesztők tudnak válaszolni.
Megadja a szót az előterjesztőknek válaszadásra.

Bán Imre
Csodálkozik, hogy pont ehhez szólt hozzá képviselőtársa tekintettel arra, hogy ez egyrészt
okafogyott, másrészt pedig a tanácsnoki pozícióba a fővárosi küldött is beletartozik, tehát ez
azt jelenti, hogy nyilvánvaló – és ez volt a rövid konzultációjuk alapja – esze ágában sincs a
fővárosi küldöttnek, hogy ne számoljon be az elvégzett munkájáról, tehát nyílt kapukat
döngetnek.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 4 igen 14 nem 5 tartózkodás.

586/2006. (X. 27.) számú határozat:
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- dr. Deutsch-Für Tamás FIDESZ frakció módosító indítványáról a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
benyújtott rendelet-tervezet 22. paragrafusához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – dr. Deutsch-Für
Tamás FIDESZ frakció módosító indítványát a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
benyújtott rendelet-tervezet 22. paragrafusához az alábbiak szerint:

A rendelet tervezet 22.§. (4) bek. törlésre kerül ( A R. 37.§. (3) bek. nem veszti
hatályát)

Hunvald György
A következő indítvány 24. § (2) bekezdésére vonatkozik, kérdezi, az indítványt tevőt, hogy
kívánja-e indokolni – megállapítja, hogy nem kívánja indokolni.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 10 igen 15 nem 0 tartózkodás.

587/2006. (X. 27.) számú határozat:
- dr. Deutsch-Für Tamás FIDESZ frakció módosító indítványáról a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
benyújtott rendelet-tervezet 24. paragrafus (2) bekezdéséhez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – dr. Deutsch-Für
Tamás FIDESZ frakció módosító indítványát a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
benyújtott rendelet-tervezet 24. paragrafus (2) bekezdéséhez az alábbiak szerint:

A rendelet tervezet 24. §. (2) bek. törlésre kerül.

Hunvald György
A következő indítvány 24. § (3) bekezdésére vonatkozik, kérdezi, az indítványt tevőt, hogy
kívánja-e indokolni – megállapítja, hogy nem kívánja indokolni.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 10 igen 14 nem 0 tartózkodás.

588/2006. (X. 27.) számú határozat:



18/29

- dr. Deutsch-Für Tamás FIDESZ frakció módosító indítványáról a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
benyújtott rendelet-tervezet 24. paragrafus (3) bekezdéséhez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – dr. Deutsch-Für
Tamás FIDESZ frakció módosító indítványát a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
benyújtott rendelet-tervezet 24. paragrafus (3) bekezdéséhez az alábbiak szerint:

a rendelet tervezet 24.§. (3) bekezdése a következők szerint módosul: A
bizottság elnökét és tagjainak több, mint a felét a települési képviselők közül kell
megválasztani. A polgármester, az alpolgármester(ek), a kisebbségi önkormányzat
elnöke, a polgármesteri hivatal dolgozója nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja.

Hunvald György
A következő és egyben utolsó indítvány 28. § (1) bekezdésére vonatkozik, kérdezi, az
indítványt tevőt, hogy kívánja-e indokolni.

dr. Deutsch-Für Tamás
Úgy tűnik, hogy itt van egy nagyon határozott demokrácia felfogásbeli különbség. Az
önkormányzatok azért hoznak létre szervezeti és működési szabályzatot, hogy az egyes
emberek eltérő ízlésétől és eltérő hajlandóságaitól függetlenül legyenek olyan demokratikus
minimumok, amiket meg kell csinálni. Saját maga egész biztos, hogy Molnár képviselő úr,
mint fővárosi küldött, adott esetben akár minden testületi ülésen beszámol a saját maga
elhatározásából, de ha egyszer csak lesz egy olyan fővárosi küldött, aki egyszer sem akar
beszámolni akkor sehogy nem lehet erre kötelezni. Elfogadja, hogy Polgármester úr él-hal
azért, hogy a frakcióvezetőkkel egyeztessen, de hogyha egyszer lesz egy olyan polgármester,
aki majd nem él, nem hal ezért akkor semmilyen kötelezettsége nincs. Éppen ezért azt
gondolja, hogy itt egy olyan komoly demokráciabeli felfogás különbség van, amit jól mutat
ez a mostani tárgyalás. Saját maga nagyon-nagyon szeretné, hogyha Polgármester úrnak
ebbéli elszántsága ebben a normatív, azaz számon kérhető rendeletben is szerepelne – azaz
továbbra is legyen a közgyűlés munkáját segítő egyeztetés a polgármester és a frakcióvezetők
között.
A módosító javaslat az arra vonatkozik, hogy ez a ma meglévő rendelkezés ez bent maradjon
a rendeletben és ne kerüljön innen ki és ne polgármesteri önkény kérdése legyen, hogy akar-e
egyeztetni, vagy nem akar egyeztetni.

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztők nem kívánnak válaszolni.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
minősített többség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 10 igen 15 nem 0 tartózkodás.
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589/2006. (X. 27.) számú határozat:
- dr. Deutsch-Für Tamás FIDESZ frakció módosító indítványáról a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
benyújtott rendelet-tervezet 28. paragrafus (1) bekezdéséhez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – dr. Deutsch-Für
Tamás FIDESZ frakció módosító indítványát a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2000. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
benyújtott rendelet-tervezet 28. paragrafus (1) bekezdéséhez az alábbiak szerint:

A rendelet tervezet 28.§. (1) bek. a R.44.§. (1) bek. kiegészül egy g.) ponttal, az
f.) pont megmarad
g.) pont: ha a képviselő-testület döntését az Önkormányzat érdekeit sértőnek tartja
ugyanazon ügyben egy alakalommal kezdeményezheti a döntés ismételt
megtárgyalását. a kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújtja be. a
képviselő-testület a benyújtás napjától számított 15 napon belül dönt.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 9 nem 1 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2006.
(X. 30.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2000. (V.
22.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

5. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2006.(........) önkormányzati rendelete a Képviselői- és Választókörzeti Alap
létrehozásáról, illetve működésének szabályairól szóló 11/2000.(05.05.) számú
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Bán Imre képviselő

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

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

Ripp Ágnes
A Művelődési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendet.
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Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a módosítást.

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

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

Lendvai Béla
Az előterjesztőt kérdezné meg, hogy mit takar ez a társadalmi változásokra való hivatkozás –
a gazdaságit még csak érti nyilvánvalóan, mert a most kormányon lévő illetve kormányzó
MSZP – SZDSZ kevesebb egyéni helyet nyert, nyilvánvalóan, hogy az ellenzéknek kevesebb
lehetőséget fog adni, legalábbis ezen a csatornán – de mi az a társadalmi változás, ami
indokolta ezt 2000-ben már elfogadott rendelet megszüntetését, ami azt gondolja, hogy jól
működött az elmúlt hat évben.

dr. Deutsch-Für Tamás
Úgy látják, hogy itt egy szerencsétlen elhatározás született meg a szocialista és szabad
demokrata képviselőtársai körében. Beszéljenek úgy erről a módosító javaslatról, hogy
mindenki értse. Jelenleg ennek a rendeletnek az érvényesülése alapján az egyéni
választókerületben megválasztott képviselők évente 600 ezer forinttal tudják a saját egyéni
választókerületben élő társadalmi szervezeteket, civil kezdeményezéseket, ott élő emberek
ügyes-bajos problémáit segíteni, a kompenzációs listáról bekerülő képviselők, pedig 300 ezer
forinttal. Ezt a lehetőséget akarják elvenni mindenkitől. Most ez persze úgy tűnik, hogy
rövidtávon hatalmas politikai siker, mert voltak oly bátrak a kerületben élő választópolgárok,
hogy a korábbi két választás egy-egy választókerületi győzelme után, amit a polgári oldal
elért, most ebben az esztendőben a 15 választókerület közül hatban a Fidesz és a KDNP
egyéni jelöltjei nyertek. Ez egy rossz megfontolás, nem a képviselőktől veszik el a pénzt saját
egyéni körzetben megválasztott képviselőtől, hanem az ott élő emberektől. Ne vicceljenek
már azzal, hogy a kerület sok milliárdos költségvetésében 15-ször 600 ezer forint és 10-szer
300 ezer forint nincs arra, hogy az egyéni képviselő a saját egyéni körzetében élő emberek
ügyes-bajos problémáira anyagi természetű segítséget tudjon adni – egy iskolai ünnepségre,
egy tánc együttes működéséhez, egy kórus külföldi utazásához, vagy bármi máshoz. Ha ilyen
nehéz helyzetben van az Önkormányzat, akkor talán a Polgármesteri Hivatal felújítását
kellene kicsit lassabb ütemben folytatni – véleménye szerint ez egy rossz megközelítés.
Tisztelettel kéri, hogy a társadalmi- gazdasági változásokra való tekintettel inkább növeljék
ezt a keretet, mint sem hogy elveszik ezt a lehetőséget Erzsébetváros polgáraitól.

dr. Kecskés Gusztáv
Tapasztalatból tudja mondani, hogy a választókerületekben ez a 600 ezer forint plusz, meg a
képviselőknek járó 300 ezer forint, mármint a Képviselői Alapban járó 300 ezer forint, ami
összesen választókerületi képviselők esetében 900 ezer forintot tett ki, amelyből 600 ezret
kapott egyik vonalon, másik vonalon pedig a képviselői alapot töltötte fel, mint egyébként
képviselő. Annak idején sokat vitatkoztak rajta, hogy ez lehet, hogy egy kicsit diszkriminatív
és különbséget tesz a képviselők között, hogy hogyan választották meg, de az biztos, hogy
akinek felelősségre kiterjedt egy körzetre és különösen oda kellett figyelni, az olyan dolgokat
meg tudott oldani, direkt mondja, hogy nem segíteni, meg kijárni, mert erre voltak rossz
példák a kerületben – erre esetleg majd visszatér ha futja az idejéből. Hogyha egy 50 ezer
forintból egy zárat kellett volna megjavítani, vagy 100 ezer forintért egy ereszt kicsit
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helyrepofozni, akkor nem kellett mindig bizottsági vagy testületi döntést hozni, tehát a körzeti
képviselői alap különösen azért fontos, és nyilvánvalóan a Fidesz – KDNP közös képviselői is
számítottak erre, amikor egyéni győzelmet arattak a körzetekben hat helyen, hogy ilyen
segítséget, megoldásokat bizottsági, testületi bürokratikus eljárás nélkül meg tudnak oldani a
választókörzetben. Ha most ezt megszüntetik akkor a rugalmasságot veszik ki a rendszerből,
amit véleménye szerint az itt élők igényelnek. És azért hozzátenné, most így utólag, hogy
mindeni tudja, hogy ez természetesen közpénz, tehát ez soha nem a képviselő által
kifejezetten összegrundolt vagy neki lobbizó tevékenységéből adódik – ezt azért tenné hozzá,
mert ahogy említette volt erre voltak veszélyes jelentek, amikor akár még bizottsági döntések
vagy egyéb céltartalékokra hivatkozva történt kampányolás a kerületben.

Gál György
Azoknak a képviselőknek szeretné mondani, akik nem voltak tagjai az előző testületnek, hogy
az előző képviselők egy kis tájékoztatást adhattak volna. Amikor úgy döntött az
Önkormányzat a 2006. évi költségvetés elfogadásával, hogy nem biztosít erre forrást már
2006-ra, akkor az előző testület tagjai mint például Kecskés képviselő úr tudták, hogy erre az
évre ez a keret már nem működött, tehát nem folyósítottak rá pénzt, hiszen az idén tavasszal
elfogadott 2006. évi költségvetést úgy határozták meg, hogy igyekeztek spórolni és a
spórolást a képviselőkkel kezdték, illetve a bizottságokkal, bizottságokat szüntettek meg,
hogy kevesebbe kerüljön a testület költsége, akkor már nem tették be erre az évre az
összegeket, tehát senkit nem ért meglepetésként senki nem számíthatott rá, hogy ez a pénz
marad, ha már nem volt – ezt szerette volna tisztázni.
Kecskés képviselő úr felvetette a kampányolást, saját maga mindig saját forrásból igyekszik
támogatni, ha úgy áll ki, tehát a virágosításnál a saját zsebéből viszi a virágokat – javasolja
egyébként a többi egyéni képviselőnek is, hogy ezt megteheti. Azt gondolja, hogy ezzel nincs
semmi probléma és egész biztos benne, hogy a lakók nagyon fognak örülni.

Hunvald György
Kecskés Gusztáv képviselő úr személyes érintettség címén kért szót.

dr. Kecskés Gusztáv
A virágon majd még elgondolkodik.
Annyit szeretne hozzátenni, hogy igen tudták, hogy 2006-ban egy évben, amikor nehéz
helyzetbe került az ország a négy éves tevékenység után a sokpénzű önkormányzatoknak nem
valósult meg, akkor valóban volt egy ilyen év, de ez nem jelentette volna azt, hogy a
rendeletet megszüntetik, nem is szűnt meg a rendeletük, saját maga figyelemmel kísérte ezt.
Egyébként miután egy áthúzódó, átvihető alapról volt szó ezért a képviselők közül, annak aki
beosztással élt annak maradt összeg rajta, per pillanat is a saját képviselői alapján van 200
ezer forintja, amit nyilván most meg fognak szüntetni. Nem ezért szomorú most, mert ez
nyilvánvalóan nem saját magát illeti, hanem azokat akikhez el lehetett volna juttatni ezeket a
forrásokat és nem kellett volna itt bizottsági döntésre, előterjesztésre várniuk hónapokon
keresztül ha például egy kis probléma van a társasházban.

Vattamány Zsolt
Gál képviselő úr hozzászólására szeretne reagálni, aki kifejtette hogy a Testület magán kezdte
a spórolást. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, viszont ezzel nem magukon spórolnak, hanem az
emberektől veszik el a pénzt, mert ez az emberek sokkal jobban jönne, mint nekik, ez 17,5
millió forint, ez nem egy olyan nagyságrend, amit nem lehetne megtartani.
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Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.

Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Bán Imre
Az egyik szeme sít, a másik is – a következőről van szó. Az a sors fintora, hogy saját maga
volt annak idején ennek a napirendi pontnak az előterjesztője, mármint amikor a
választókörzeti alapot létrehozták. Valóban voltak viták és akkor úgy tűnt, hogy ez valóban az
itt elhangzott érvek alapján egy jól működő rendszer. Két érvet szeretne elmondani, az egyik
az már elhangzott, nem látja azt, hogy bármilyen társadalmi, gazdasági környezetjavulás
következett volna be, ami miatt azt az összeget amelyet erre költöttek azt visszaemelhetnék a
rendszerbe. Ahogy Gál képviselő úr frakcióvezető társa elmondta, fogalmuk sem volt, hogy
milyen választási eredmények lesznek, tehát semmifajta politikai megfontolás e mögött nem
húzódott meg. Van viszont egy másik, ami a legdöntőbb érv és ez még nem hangzott el. Az
Állami Számvevőszék vizsgálata során derült ki az, hogy ez a fajta rendszer nem tartható
fent. Nyilvánvaló kötelezettségük van arra, hogy az Állami Számvevőszék megállapításait
mindig is szem előtt tartsák és figyelembe vegyék. Tehát a társadalmi- gazdasági érvek
mellett bizony a jogszerűség is problémaként merült fel, tehát ezért nem volt tartható tovább.
Még egyszer mondja a szíve szakad meg, saját maga is nagyon hasznosnak tartotta, de a jogot
a törvényeket tiszteletbe kell tartani.

Hunvald György
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet, az elfogadott módosító
indítvánnyal együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 8 nem 3 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2006.
(XI. 1.) önkormányzati rendelete a Képviselői- és Választókörzeti Alap létrehozásáról, illetve
működésének szabályairól szóló 11/2000. (05.05.) számú önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről

A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

6. napirendi pont:
Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele az Önkormányzat 2006.
évi költségvetési rendeletére vonatkozóan
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Hunvald György
A következő napirendi pont előterjesztője saját maga, ezért átadja az ülés vezetésének jogát
Gergely József alpolgármester úrnak.
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Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

Gergely József
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 25 fő.
A szavazás eredménye 25 igen 0 nem 0 tartózkodás.

590/2006. (X. 27.) számú határozat:
- Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele az Önkormányzat
2006. évi költségvetési rendeletére vonatkozóan -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete Budapest Főváros Közigazgatási Hivatalának 02-464/06. számú, a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetéséről szóló 5/2006.(II.27.) rendeletével kapcsolatos törvényességi
észrevételeit elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 25 igen 0 nem 0 tartózkodás.

591/2006. (X. 27.) számú határozat:
- Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele az Önkormányzat
2006. évi költségvetési rendeletére vonatkozóan -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete Budapest Főváros Közigazgatási Hivatalának 02-464/06. számú
törvényességi észrevételének I/3. pontjában foglaltakra tekintettel a Képviselő-
testület a 2006. szeptember 15. napján tartott ülésén a 29/2006. (IX.18.)
önkormányzati rendelettel módosította a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata költségvetéséről szóló 5/2006.(II.27.) rendeletét. A
I/4. és 5. pontokra tekintettel történő költségvetési rendelet módosításokat a
Képviselő-testület a 2006. október 27-én tartott ülésén fogadta el.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 25 igen 0 nem 0 tartózkodás.

592/2006. (X. 27.) számú határozat:
- Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele az Önkormányzat
2006. évi költségvetési rendeletére vonatkozóan -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete Budapest Főváros Közigazgatási Hivatalának 02-464/06. számú
törvényességi észrevételének II . pontjában foglaltak elfogadása mellett
tájékoztatja a Közigazgatási Hivatalt, hogy a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata költségvetéséről szóló 5/2006.(II.27.) rendeletében
nem került tervezésre közvetett támogatás.
Mivel a költségvetésben nem került tervezésre, így a képviselő-testületi
előterjesztésben sem kerülhetett tájékoztatásul bemutatásra a képviselő-testület
részére szöveges indokolással együtt a közvetett támogatásokat tartalmazó
kimutatás.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Hunvald György polgármester úrnak.

7. napirendi pont:
Emlékmű az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére a Lövölde téren
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Devosa Gábor
Csak néhány mondat a napirendi ponthoz.
Igazából Erzsébetvárosban nincs olyan emlékhely ma, ahol méltán tudják a magyar
történelem eseményeit ünnepelni, emléktáblák vannak, mint például az ’56-os, vagy a
Damjanich utcai emléktábla, ahol a március 15-i ünnepséget szokták tartani.
Úgy gondolták, hogy a Lövölde tér átalakításával és rendbetételével lehetőség nyílik arra,
hogy ott egy emlékművet állítsanak fel, és egy méltó helyszínt biztosítsanak ezen nemzeti
ünnep megünneplésére.
Természetesen ez egy hosszabb folyamat, az előterjesztés mindössze arról szól, hogy
nyilvános pályázatot szeretnének kiírni, amely pályázat beérkezése után egy ad-hoc bizottság
tesz javaslatot a beérkezett pályaművekből a Képviselő-testület felé, és természetesen, mint
azt tudják, ez még meg fogja járni a főváros különböző fórumait és majd csak ezután kerülhet
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szó ennek a véglegesítésére.
Azért szeretnék még most időben elkezdeni a munkát, hogy amikor majd a tér felújítása
megtörténik vagy megtörténhet, akkor már egy kész tervvel álljanak elő a Testület számára.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Ripp Ágnes
A Művelődési Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

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

Gerenday Ágnes
Nem egészen ehhez fog hozzászólni csak megragadja az alkalmat, mert egy hasonló történet.
Nem volt módja, hogy ezt előre írásban bejelentse a különböző hatósági problémák miatt.
Szeretné itt tisztelettel egyrészt a kerület lakóinak is a tudomására hozni, de elsősorban a
Képviselő-testületnek és Polgármester úrnak is, ez a Rózsák tere templom mögötti tér, ahol
1956. novemberében a közeli harcok révén több eltemetett halottnak volt ott sírja. A
műemléki hatóságnak kell az engedélye ahhoz, hogy ezen a téren bárminemű változtatás vagy
valamilyen emlékhely létesüljön. Ennek az intézése kezdődik majd el, azonban most
november 4-én szombaton este 7 órakor szeretnék már leróni kegyeletüket azok előtt akik a
hazájukért, saját maga így mondja, áldozták az életüket – tehát akinek ideje van és eljönne,
egy mécsest vagy egy gyertyát szeretnének letenni arra a helyre, ahol majd valamilyen módon
egy emlékoszlopot vagy valamilyen méltó emlékhelyet teremtenének ezen alkalomra.
Tehát messzemenően egyetért azzal, hogy a ’48-as hősöknek is legyen egy ilyen emlékhelye,
hiszen az embereknek nem szabad elfelejteni a történelmi múltjukat és áldozzanak ők is
legalább egy pár percet, azokért akik annak idején az életüket áldozták a többiekért, a hazáért,
értük is.

prof. Dr. Hahn György
Azt gondolja a ’48-as emlékművet nem a Lövölde térre, hanem a Klauzál térre kellene tenni.
Klauzál Gábor a ’48-as szabadságharcban a független magyar minisztertanácsnak volt tagja,
mint közlekedési és egyéb miniszter – és gondolja, ha már teret neveztek el róla, akkor a ’48-
as megemlékezést is ott kellene tartani.

Puskás Attila Sándor
Örülnek a Lövölde tér felújítási terveinek is, mint minden felújításnak a kerületben és
támogatják, de Hahn úr elvette a szót tőle, mert saját maga szerette volna kérdezni, hogy a
Lövölde tér mennyiben kapcsolódik a ’48-49-es forradalom eseményeihez, szeretné, ha
Devosa úr erről felvilágosítaná, hogy miért oda helyezik el ezt az emlékművet, és saját maga
is inkább támogatná a Klauzál teret – kéri Devosa urat, hogy tájékoztassa.

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

Devosa Gábor
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Először szeretné tájékoztatni a Képviselő-testület tagjait, nyilván akik nem voltak tagjai,
azoktól elnézést kér, de két évvel ezelőtt saját maguk döntöttek arról, hogy ez a tér
emlékhellyé fog válni. Tehát ez egy régebbi döntésnek egy kvázi utómunkálata, hiszen akkor
költségvetési forrást nem biztosítottak erre.
A másik probléma pedig az, hogy ez a kerület mindössze kettő négyzetkilométer területen
fekszik, igazából megtehetik azt – és nem vitatkozik Hahn úrral a tér elnevezését és annak
esetleg kapcsolódását az alkalomhoz de hát ezen a téren Gérecz Attila emléktáblája áll, itt
szokták tartani az ’56-os megemlékezést. Tehát ugyan azon a helyszínen elhelyezni minden
ilyen típusú emlékművet vagy emlékhelyet az nem feltétlenül gondolja, hogy jó.
Valóban magának a Lövölde térnek, saját maga ezt nem vitatja, nincs olyan típusú kötődése a
’48-49-es szabadságharchoz ami külön indokolná ezt, de azt gondolja, hogy ha itt egy
megfelelő és méltó emlékmű helyezhető el a tér teljes rekonstrukciójával együtt, akkor ezt
egy szép emlékhely lehet a kerületben élők számára és nem a Dózsa György út – Damjanich
utca sarkánál egy emléktáblánál a forgalom haladása mellett kell majd megemlékezniük ’48-
49-ről.

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 25 fő.
A szavazás eredménye 24 igen 0 nem 1 tartózkodás.

593/2006. (X. 27.) számú határozat:
- Emlékmű állításáról az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére a Lövölde
téren -

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

1.
Erzsébetváros Önkormányzata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
emlékének tiszteletére emlékművet kíván állítani a Budapest Főváros VII.
kerületben található Lövölde téren;

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2.
felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. pontja szerinti emlékmű
megvalósítására vonatkozó ötletpályázat kiírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
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A határozat második pontja három fős ad-hoc bizottság létrehozásáról szól, melynek javasolt
tagjai Gerenday Ágnes, Gál György, Devosa Gábor képviselő urak, illetve képviselő asszony,
az elnökre a javaslat Gál György képviselő úr.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját, az ad-hoc bizottság
létrehozására, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.
A szavazás eredménye 26 igen 0 nem 0 tartózkodás.

594/2006. (X. 27.) számú határozat:
- Ad-hoc bizottság létrehozásáról a Budapest Főváros VII. kerület Lövölde téren
Erzsébetváros Önkormányzata által az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
emlékének tiszteletére állítandó emlékmű megvalósítása érdekében kiírandó
ötletpályázatra beérkező pályamunkák értékelésére -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budapest Főváros VII. kerület Lövölde téren Erzsébetváros
Önkormányzata által az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékének
tiszteletére állítandó emlékmű megvalósítása érdekében kiírandó ötletpályázatra
beérkező pályamunkák értékelésére 3 fős ad-hoc bizottságot hoz létre.
Az ad-hoc bizottság a beérkező pályamunkákat értékeli és az értékelés alapján
javaslatot tesz a Képviselő-testület számára.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 3. pontját, az ad-hoc bizottság
elnökének megválasztására, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.
A szavazás eredménye 26 igen 0 nem 0 tartózkodás.

595/2006. (X. 27.) számú határozat:
- A Budapest Főváros VII. kerület Lövölde téren Erzsébetváros Önkormányzata által
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékének tiszteletére állítandó emlékmű
megvalósítása érdekében kiírandó ötletpályázatra beérkező pályamunkák értékelésére
létrehozott ad-hoc bizottság elnökének megválasztásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budapest Főváros VII. kerület Lövölde téren Erzsébetváros
Önkormányzata által az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékének
tiszteletére állítandó emlékmű megvalósítása érdekében kiírandó ötletpályázatra
beérkező pályamunkák értékelésére létrehozott ad-hoc bizottság elnökének Gál
Györgyöt megválasztja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
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Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját, az ad-hoc bizottság
tagjának megválasztására, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.
A szavazás eredménye 24 igen 1 nem 1 tartózkodás.

596/2006. (X. 27.) számú határozat:
- A Budapest Főváros VII. kerület Lövölde téren Erzsébetváros Önkormányzata által
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékének tiszteletére állítandó emlékmű
megvalósítása érdekében kiírandó ötletpályázatra beérkező pályamunkák értékelésére
létrehozott ad-hoc bizottság tagjának megválasztásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budapest Főváros VII. kerület Lövölde téren Erzsébetváros
Önkormányzata által az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékének
tiszteletére állítandó emlékmű megvalósítása érdekében kiírandó ötletpályázatra
beérkező pályamunkák értékelésére létrehozott ad-hoc bizottság tagjának
Gerenday Ágnest megválasztja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, az ad-hoc bizottság
tagjának megválasztására, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 26 fő.
A szavazás eredménye 24 igen 1 nem 1 tartózkodás.

597/2006. (X. 27.) számú határozat:
- A Budapest Főváros VII. kerület Lövölde téren Erzsébetváros Önkormányzata által
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékének tiszteletére állítandó emlékmű
megvalósítása érdekében kiírandó ötletpályázatra beérkező pályamunkák értékelésére
létrehozott ad-hoc bizottság tagjának megválasztásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Budapest Főváros VII. kerület Lövölde téren Erzsébetváros
Önkormányzata által az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékének
tiszteletére állítandó emlékmű megvalósítása érdekében kiírandó ötletpályázatra
beérkező pályamunkák értékelésére létrehozott ad-hoc bizottság tagjának Devosa
Gábort megválasztja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
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Megállapítja, hogy a mai rendkívüli ülés nyilvános részének végéhez értek, de mielőtt lezárná
az ülést egy nyilatkozatot szeretne körbeadni a képviselőknek, amely az elmúlt napok
eseményeiről szól – melyet felolvas:

„Az 1956-os magyar forradalom ötvenedik évfordulóján Erzsébetváros évtizedek óta nem
tapasztalt erőszak színterévé vált. A házak, amelyek otthonunkat jelentik és utcáink,
amelyeken hétköznap sétálunk, munkába vagy hazafelé igyekszünk vandál düh pusztításának
voltak kitéve. Polgáraink biztonsága, tulajdona hosszú órákon át veszélyben forgott.
Mi, Erzsébetváros megválasztott képviselői pártállástól függetlenül a lehető
leghatározottabban elítéljük, akik az ünnep, az emlékezés idejét felhasználva a többség
nyugalmát és szabadságát semmibe vevő tettekre ragadtatták magukat. Elítéljük azokat is,
akik szóval vagy cinikus hallgatással bátorították a randalírozást.
Meggyőződésünk, hogy az ország és benne kerületünk érdekét nem a felfokozott indulatok,
nem az agresszióba torkolló be nem jelentett demonstrációk, hanem a nyugalom, a politikai
oldalak közötti békés és felelősségteljes párbeszéd szolgálja.
Budapest, 2006. október 27.”

Kéri képviselőtársait, hogy aki egyetért a nyilatkozattal, írja alá.

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. október 27-én 9 óra 50 perckor
bezárja.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:

8.) Szociális ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Solymári Gabriella Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

9.) Az ERLAK Erzsébetvárosi Lakásépítő Kft. megszüntetése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

10.) Skála Klauzál Ingatlanhasznosító Kft. bérleti jogviszonyának tudomásul vétele a 34600 hrsz.
ingatlan 3152 m2 alapterületű részére
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

11.) Várszegi Hilda 5931 Nagyszénás, Erkel u. 8. sz. alatti lakos bérleti díjhátralék és járulékai
elengedése iránti kérelme
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

12.) Javaslat az "Erzsébetváros Díszpolgára" cím és a "Pro Urbe Erzsébetváros" díj 2006. évi
adományozását előkészítő ad hoc bizottság kiegészítésére, továbbá az "Erzsébetváros
Díszpolgára" cím, a "Pro Urbe Erzsébetváros" díj és az "Erzsébetváros Sportjáért" díj
adományozására
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 598-tól - 611-ig

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
jegyző polgármester


