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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2006. november 15-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, Ádler György, Bán Imre, Berki Béla, dr. Bolesza Emőke, Fedrid Gábor, Gál
György, Gerenday Ágnes, prof. Dr. Hahn György, Kardos Péter, dr. Kecskés Gusztáv, dr.
Kispál Tibor, Lendvai Béla, Molnár István, Parnó Román (9 óra 45 perckor érkezett), Puskás
Attila Sándor, Ripp Ágnes, Simon Péter, Solymári Gabriella, Vajda Gábor, Vattamány Zsolt
képviselők

Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Farkas Ferenc, Fitosné Z. Zsuzsa, Hollósi Géza, Németh
Márta helyett Bakos Marianna, Polgár Endréné, dr. Saáry Tibor, dr. Szász Eleonóra, dr.
Szilágyi Balázs, Szűcs Ferencné, dr. Villányi Tibor

Tanácskozási joggal:
Szita Kálmán a Szita és Társai Könyvvizsgáló Tanácsadó és Szolgáltató Kft. képviselője

Távol maradt: dr. Deutsch-Für Tamás képviselő

Az ülést vezette: Hunvald György polgármester

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. november 15-i rendkívüli
nyilvános ülését megnyitja.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jelen van 24 fő.

A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták a mai ülés napirendjére vonatkozó
javaslatait, melyhez egy módosító indítvány érkezett a KDNP-Erzsébetvárért Frakció
részéről, amely a 2. napirendi pont visszavonását kéri.
Kérdezi a módosító indítványt tevőt, hogy kíván-e indokolni.
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Puskás Attila Sándor
Mint tudják ez egy új helyi adóról szólna, és ezt megvizsgálva a KDNP-Erzsébetvárosért
Frakció úgy találta, hogy a helyi adókról szóló törvény szerint az önkormányzat a helyi adók
mértékének megállapításakor köteles a lakosság teherviselő képességének figyelembevételére.
Ebben a javaslatban semmi ilyen nem szerepel, de a javaslat a mostani országos
megszorítások és adóemelések idején elfogadhatatlan és átgondolatlan és ezért kérik a
visszavonását.

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztők nem kívánnak válaszolni.
Szavazásra teszi fel a benyújtott módosító indítványt, melynek elfogadását az előterjesztők
nem támogatják, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 9 igen 15 nem 0 tartózkodás.

622/2006. (XI. 15.) számú határozat:
- A KDNP-Erzsébetvárosért Frakció módosító indítványáról a napirendi pontok

elfogadásához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el a KDNP-Erzsébetvárosért Frakció módosító indítványát
a napirendi pontok elfogadásához, mely szerint a mai rendkívüli ülésen a meghívó
szerinti 2. számú napirendi pontot - Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2006. (… …) rendelete a
magánszemélyek kommunális adójáról – előkészítetlenség miatt ne tárgyalja.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az meghívó szerinti napirendi pontokat.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 5 tartózkodás.

623/2006. (XI. 15.) 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 az építményadóról szóló 12/1996.
(IV.26.) számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Bán Imre frakcióvezető, Gál György frakcióvezető

2.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2006.(………..) rendelete a magánszemélyek kommunális
adójáról
Előterjesztő: Bán Imre frakcióvezető,, Gál György frakcióvezető

3.) Közoktatási intézményvezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester
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4.) Jelentés 2003 - 2006. évi oktatáspolitikai koncepcióról
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

5.) Jelentés a Kulturális Koncepcióban foglaltak teljesítéséről
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

6.) Budapest, VII. kerület Kéthly Anna téren portré szobor állítása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

7.) Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2007. évi belső
ellenőrzési terve
Előterjesztő: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző

Zárt ülés keretében:

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

9.) A Budapest VII. kerület Kazinczy u. 37., 39, és 41. szám alatti ingatlanok
elidegenítésre kijelölése
Előterjesztő: Bán Imre frakcióvezető, Gál György frakcióvezető

10.) Személyi ügy
Előterjesztő: Puskás Attila Sándor frakcióvezető

1. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2006.(………..) rendelete az építményadóról szóló 12/1996. (IV.26.) számú rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Bán Imre frakcióvezető, Gál György frakcióvezető

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

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés tárgyalását és elfogadását javasolja a Testületnek.

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

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

Puskás Attila Sándor
Egy részben érthető addig az új előterjesztés, hogy alkotmányossági szempontból az előző
nem biztos, hogy teljes mértékben megállta a helyét, amit a helyi Képviselő-testület
többséggel hozott, mint tudják nem lehet olyat tenni, hogy helyi, utcára bontott
megkülönböztetéseket tesznek, és ezért gondolja változtatni kívánt és egységesíteni a
Képviselő-testület. Viszont a mérték amire emelnének, az a maximális ami kérhető, vagy
előírható. Tehát 750.- és 900. – forint volt eddig a helyi adó mértéke, de ezzel 40.- forintra
kívánta emelni azonnal a Képviselő-testület, ahelyett hogy egy differenciáltabb és az
adómértéknek megfelelőbb, tehát hogy egy átlagot 900.- forint és 750.- forintnak körülbelül
az átlaga 810.- forint. Ezért ők úgy gondolták, hogy ezt 800.- forintra lehetne egységesíteni,
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de viszont további emeléseket nem szeretnének tovább, a jelenlegi adóemelések idején.
Megkéri a képviselőtársait is, hogy próbálják ezt megvizsgálni és próbálják támogatni, hogy
ne emeljenek tovább – közli Gál úrral, hogyha hangosabban mondja és szót is kér, akkor
meghallgatják a véleményét.
Kér még egyszer minden képviselőt, hogy próbálja meg ezt átgondolni és próbálja ezt
támogatni inkább, az egységes emelés helyett.

dr. Kecskés Gusztáv
Ez az építményadó elméletileg a vállalkozásokat kellene hogy sújtsa a köz érdekében,
előfordul viszont az a helyzet, hogy elég sok cég be van jelentve lakásokra, illetve
magánszemélyek egyszerűen laknak abban az ingatlanban és tartják nyilván azt, mint
cégszékhelyet. Azt gondolja, hogy ebben az esetben nem méltányos az, hogy a teljes
lakóterületre vonatkozó használatot tekintik úgy, hogy minthogyha az az egész egy cég lenne.
Ha valakinek – most nem házi kisiparnak nevezné – a bt-je, vagy a kft-je, ami egyben
megélhetési forrása is ugyanarra a helyre van bejelentve, akkor ebben az esetben lehetőséget
kell adni, hogy elhatárolva legyenek azok az ingatlanrészek, akár szoba, amelyik a cég
forgalomra, vagy a cég iratainak a tárolására használatos, és máshol pedig rendeltetésszerűen
laknak. Ahol laknak azt nem lehet úgy megadóztatni véleménye szerint, mint egy céget, tehát
amennyiben ezt a lehetőséget fenntartják, hogy szétválasztható legyen egy egyébként
osztatlan ingatlanon belül azok a lakásrészek, amelyek vállalkozás formában és más részek,
amelyek lakás formában használhatóak, akkor ez lenne az indokolt és a méltányos.

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

Gál György
Nem a vitában elhangzottakra szeretne reagálni, hanem igazából Puskás képviselő úr
hozzászólásához. Saját maga azt gondolja, hogy egyébként tiszteli képviselő urat, de
mindenképpen a hozzászólása előtt jelezni kellett volna, hogy Ő egyébként az
építményadóban érintett a cégei által. Tehát azt gondolja, hogy meg kellett volna mást kérni
arra, hogy hozzászóljon ehhez a napirendhez, ugyanis ez érzése szerint egy kicsit aggályos.

Hunvald György
Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett a KDNP-Erzsébetvárosért Frakciótól.
Kérdezi, az indítványt tevőt, hogy kíván-e indokolni.

Puskás Attila Sándor
Az indítvány indokolása előtt egy személyes megtámadtatás címén szeretne szólni,
amennyiben érintett a ….

Hunvald György
Közli, a Képviselő úrral, hogy a kérdése a válasz: az előterjesztő az nem személyes
megtámadtatás, hanem válasz.

Puskás Attila Sándor
Igen, de majd személyes érintettség címén hozzá kíván szólni.

Az egységesítést elfogadja, alkotmányossági szempontból ez mindenképpen kötelező is lett
volna a számukra, csak ennek mértékével nem értenek egyet és a kerület belső részére
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gondolva a 800.- forinttal számolgatnának továbbra is, ami egyébként Gál úrnak szól,
gondolja Ő is érintett több részben, Ő is hozzászólhatna, bár saját maga oly kis mértékben
érintett, hogy szívesen befizeti az 1.040.- forintot, de azért a lakosságot sarcolni és tovább
emelni az adót, arról az a véleménye, hogy úgy gondolja, hogy ezt saját magának támogatni
kellene, amennyiben saját magát érinti az a 110.- forint úgy gondolja, hogy komoly
érintettség.
Megkérdezi Jegyző asszonyt, hogy ha ez bármiben befolyásolja a döntést, akkor ő nem
szavaz.

Hunvald György
Az előterjesztők a módosító indítványt nem fogadták el, melyet szavazásra tesz fel, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 8 igen 16 nem 0 tartózkodás.

624/2006. (XI. 15.) számú határozat:
- A KDNP-Erzsébetvárosért Frakció módosító indítványáról az építményadóról szóló
12/1996. (IV. 26.) számú rendelet módosítására benyújtott rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - a KDNP-
Erzsébetvárosért Frakció módosító indítványát az építményadóról szóló 12/1996.
(IV. 26.) számú rendelet módosítására benyújtott rendelettervezethez az alábbiak
szerint:
Az adó mértéke 1.040 F/,-/m2/év helyett 800Ft/m2/év összegre változzon csak.

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

Lendvai Béla képviselő úrnak a szavazás menetével kapcsolatban van ügyrendi javaslata,
akinek megadja a szót.

Lendvai Béla
Kéri, hogy a rendelettervezet elfogadásáról név szerinti szavazással döntsenek.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel Lendvai Béla képviselő úr ügyrendi indítványát.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 4 nem 0 tartózkodás.

625/2006. (XI. 15.) számú határozat:
- Név szerinti szavazásról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Lendvai Béla javaslatát, mely szerint a mai rendkívüli testületi
ülés 1. számú napirendje - az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.) számú
rendelet módosítása - rendelettervezetének elfogadásáról név szerinti szavazással
döntsenek.
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Hunvald György
Felkéri a Jegyző asszonyt a név szerinti szavazás lebonyolítására.

Megállapítja, hogy a név szerinti szavazás eredménye 15 igen 8 nem 1 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2006.
(XI. 15.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.) számú rendelet
módosításáról

A név szerinti szavazás listája a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

2. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2006.(………..) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
Előterjesztő: Bán Imre frakcióvezető, Gál György frakcióvezető

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

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés tárgyalását és elfogadását javasolja.

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

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

Vattamány Zsolt
Az előterjesztésben szerepel egy olyan mondat, hogy az adó mértékét az adóalanyok
teherviselő képességéhez igazodóan kell megállapítani. Kérdezné, hogy készült-e olyan
tanulmány, ami az adóalanyok teherviselő képességét mérte fel. Hiányolja a
hatástanulmányokat. Másik kérdése, hogy annyira rosszul áll-e a kerület gazdaságilag, hogy
itt is már csak az adóprés segíthet, és ha olyan rosszul áll, akkor ki a felelős ezért.

dr. Kecskés Gusztáv
Készült ilyen jellegű adóból, mert ez az amely mindenkit érint, aki a kerületben lakik, persze
nem mindenki lakik a kerületben mégis szavazni fog azokról, akik itt laknak a kerületben.
Más helyeken, azt hiszi két budai önkormányzatnál van jelenleg hatályban ilyen füstadó
jellegű fizetés, amit minden lakásra kivetnek, ezeknél jellemzően alacsonyabb, mint az itt
megállapított érték. Tehát nem gondolja, hogyha teherviselésről van szó, akkor ne tudnák azt
a tényszerűséget, hogy alapvetően a budai lakosok jóléte és az ingatlanai értéke magasabb,
mint például a pesti oldalon azon belül a VII. kerület itt élő polgárainak. Így fordulhat elő az,
hogy például a II. kerületben élő, ha ott lakik a Miniszterelnök úr, akkor Gyurcsány Ferenc
kevesebb adót fog fizetni ilyen jogcímen, mint például a VII. kerületben az a kisnyugdíjas,
aki egy szoba-konyhában lakik például a Dob utcában. Tehát az arányos közteherviselésre
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véleménye szerint budapesti viszonylatban gondolniuk kellene, hogyha a kerületen belül
nincs differenciálódás. Azért gondolja, hogy ez a lakásonkénti majdnem 14 ezer forint éves
kiadás, még hogyha elosztja hónapokra is, lesz akinek terhet fog jelenteni Erzsébetvárosban,
de hogyha a budapesti viszonylatban nézi, akkor teljesen igazságtalan és érthetetlen, hogy a
VII. kerületnek miért ilyen magas adóval kell előállnia.
Természetesen a KDNP Frakció ezt nem fogja támogatni, mi több erősen ellenzi ennek az
adónemnek a bevezetését.

prof. Dr. Hahn György
Válaszolna Kecskés képviselőtársának.
Gondolkozzon, hogy akkor hogyan kapott volna felújított lakást, hogyha ilyen pénzeket nem
szednének.

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

dr. Kecskés Gusztáv
Nem tudja, de most majd költözni fog, ahogy Hahn képviselő úr – tehát akkor majd válaszol.

Hunvald György
Lendvai Béla képviselő úrnak a szavazás menetével kapcsolatban van ügyrendi javaslata,
akinek megadja a szót.

Lendvai Béla
Újfent név szerinti szavazást kér a rendelettervezet elfogadásáról.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel Lendvai Béla képviselő úr ügyrendi indítványát.

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

626/2006. (XI. 15.) számú határozat:
- Név szerinti szavazásról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Lendvai Béla javaslatát, mely szerint a mai rendkívüli testületi
ülés 2. számú napirendje - a magánszemélyek kommunális adójáról rendelet -
rendelettervezetének elfogadásáról név szerinti szavazással döntsenek.

Hunvald György
A napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Bán Imre
Sorban válaszolna a kérdésekre nagyon-nagyon röviden.
Nem szükséges rendeletben – és előre szeretné mondani, hogy ezért nem támogatják a
módosító indítványokat – kibontani olyan jellegű szabályozást, amelyet magasabb szintű
jogszabály, nevezetesen egy törvény szabályoz. Valóban az adóhatóságnak mind mérséklésre,
mind pedig akár elengedésre is van joga.
A másik kérdésre a választ, hogy valóban nem áll jól a kerület, de ez nem felelősség kérdése,
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hanem azért, mert a kerület erőn felül teljesít annak érdekében, hogy a kerület közbiztonsága
és köztisztasága, közrendje a lehető legmagasabb szinten az állampolgárok igényeit ki tudja
elégíteni. Ehhez viszont kétségtelen tény, hogy többletforrásokra van szükség, és ez a
kommunális adó, és itt nem abból kell kiindulni egyébként, hogy a fővárosban hol szednek,
hol nem szednek, hanem abból egyébként, hogy az országban jelentősebb településeken ez
már általános. Saját maga ezért azt mondja, hogy azért, hogy a közterületeik rendje és
tisztasága továbbra is fennmaradjon ezt a fajta többletforrást mindenféleképpen kell
biztosítani.

Hunvald György
Az előterjesztéshez módosító indítvány nyújtott be dr. Albert István képviselő úr, kérdezi,
hogy kívánja-e indokolni.

dr. Albert István
Amennyiben elfogadásra kerülne, akkor lenne egy olyan módosító javaslata, amit senki nem
vett figyelembe itt. Főleg ingatlanhoz kötődik ez az adófajta, és nagyon sokan akiknek
egyetlen lehetősége, hogy lakást vagy ingatlant vásároljon a család számára azok
jelzálogkölcsönt jegyeznek be, ami jelentősen megterheli a családok kasszáját és ezt sehol
nem veszik figyelembe a kedvezményeknél.
Tehát az a javaslata, hogy azoknál a családoknál, akiknél az egy főre eső jövedelem a jelzálog
miatt csökken le, a mindenkori öregségi nyugdíj kétszeresére, azoknak ezt az adófajtát ne
kelljen fizetni.

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztők nem kívánnak válaszolni.

Kérdezi dr. Kecskés Gusztáv képviselő urat, hogy a szavazás menetével kapcsolatban van-e
ügyrendi indítványa - megadja a szót.

dr. Kecskés Gusztáv
A Jegyző asszonyt szeretné kérdezni, hogy a helyben lakók, érintettnek számítanak-e, akik
adóalanyokká vállnak ez által, és ebben az esetben jelenlévőknek számítanak, de nem vesznek
részt a szavazásban – lehet, hogy kevesebben laknak itt a kerületben, mint ahányan döntenek
magukról. Tehát a Jegyző asszonyt kérdezné érintettség, adókivetés tárgyában.

Dr. Kálmán Zsuzsanna
Úgy gondolja, hogy ez nem az érintettség, mert ha igen, akkor egyetlenegy adónemet sem
lehetne a parlamentnek sem kivetni, mert nyílván mindenkit érint a dolog – tehát nem.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet az előterjesztők nem fogadtak el, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 9 igen 14 nem 1 tartózkodás.

627/2006. (XI. 15.) számú határozat:
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- dr. Albert István módosító indítványáról a magánszemélyek kommunális adójáról
szóló rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - dr. Albert István
módosító indítványát a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
rendelettervezethez az alábbiak szerint:

A rendelet tervezet új 4.§. szövege:

(1)Mentesül az adó megfizetése alól az a magánszemély akinek háztartásában az
egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum kétszeresét, és az adó tárgyát képező lakás megvásárlása
következtében jelzálogjog bejegyzésre került.

(2) Az adómentesség a jogosultsághoz előírt feltétel keletkezését követő félév első
napján keletkezik, szűnik meg és csak arra az egy lakásra vonatkozik,
amelyben az adóalany életvitelszerűen tartózkodik. Nem illeti meg az
adómentesség az adóalanyt, ha lakását albérletként hasznosítja.

Értelem szerűen a rendelet további paragrafusai átszámozódnak.

Hunvald György
A KDNP-Erzsébetvárosért Frakció is nyújtott be módosító indítványt, kérdezi, hogy
kívánnak-e indokolni.

dr. Kecskés Gusztáv
Kéri, hogy külön szavazzanak a módosító indítványukról, mert nem egy módosítást, hanem
több módosítást tettek, úgyhogy egy percen belül amennyiben nem fogadja el az előterjesztő,
akkor szeretnék hogyha már abban nem tudnak megállapodni, hogy ne legyen, akkor legyen
minél kisebb – tehát 3.000.- Ft, 4.500.- Ft és 6.700.- Ft-os, illetve 9.000.- Ft-os degresszív
skálát vezetnének be négyzetméterektől függően, ez lenne az új 3. paragrafus, amelyet
kérnének beemelni. Nyílván a keresztény szociális indíttatásból az ilyen érzékenység azt
gondolja, hogy a lakásméret valamilyen szinten hogyha már kommunális és közösségi
területfenntartással vannak, akkor ez a fajta területi csökkentés ez indokolt lehet. Egyébként
azt a mértéket talán nem kellene fenntartani, ami jelenleg uralkodik Erzsébetváros utcáin, de
ez csak egy külön vélemény volt az előzőhöz.

Hunvald György
Közli a Képviselő úrral, hogy úgy kezdődik a Frakció módosító indítványa, hogy „a fenti
számú napirendi pont előterjesztéséhez az alábbi módosító indítványt tesszük” – tehát egy
szavazásban tudja csak feltenni.

Megállapítja, hogy az előterjesztők nem kívánnak válaszolni.

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 9 igen 14 nem 1 tartózkodás.
628/2006. (XI. 15.) számú határozat:
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- A KDNP-Erzsébetvárosért Frakció módosító indítványáról a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló rendelettervezethez -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – KDNP-
Erzsébetvárosért Frakció módosító indítványát a magánszemélyek kommunális
adójáról szóló rendelettervezethez az alábbiak szerint:

új 3.§.

Az adó évi mértéke lakásonként, illetve lakásbérleti jogviszonyonként 13.900 Ft.
helyett
(1) 3.000 Ft,-/év ha a lakás (lakásbérlemény) hasznos alapterülete a 40 m2-t nem
haladja meg.
(2) 4.500 Ft.-/év ha lakás (lakásbérlemény) hasznos alapterülete nagyobb mint 40
m2, de nem haladja meg a 60 m2-t.
(3) 6.700 Ft.-/év ha lakás (lakás bérlemény hasznos lapterülete nagyobb mint 60
m2, de nem haladja meg a 100 m2-t.
(4) 9.000 Ft,-/év ha a lakás (lakásbérlemény) hasznos alapterülete nagyobb mint
100 m2, de nem haladja meg a 150 m2-t.
(5) 13.900 Ft,-/év ha a lakás (lakásbérlemény) hasznos alapterülete nagyobb mint
150 m2.

4.§.
Adó mentesség

(1) Mentes az adó megfizetése alól:
a.) aki rendszeres szociális segélyben részesül,
b.)az, az adóalany aki, illetve akinek a házastársa kiskorú gyermeke után
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap,
c.)aki vakok személyi járadékában részesül, vagy fogyatékossági támogatásban
részesül,
d.)aki hadigondozottak ellátási formáiban részesül,
e.)aki lakásfenntartási támogatásban részesül,
f.)aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik,
g.)az a 62 életévét betöltött adóalany, azon lakás tekintetében, amelyikben
életvitelszerűen lakik
(2) az adómentesség a pénzbeni szociális ellátás, illetve a jogosultsághoz előírt
feltétel megállapítását, keletkezését, megszűnését követő félév első napján
keletkezik, szűnik meg és csak arra az egy lakásra vonatkozik, amelyben a
adóalany életvitelszerűen tartózkodik. Nem illeti meg az adómentesség az
adóalanyt, ha lakását albérletként hasznosítja.
Értelem szerűen a rendelet tervezet további paragrafus számai átszámozódnak.
Szakasz megváltozik: 4. § helyett 5.§.
Szakasz megváltozik: 5. § helyett 6.§
Szakasz megváltozik: 6. § helyett 7.§
Szakasz megváltozik: 7. § helyett 8.§

Hunvald György
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Név szerinti szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezetet.
Felkéri a Jegyző asszonyt a név szerinti szavazás lebonyolítására.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 9 nem 0 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2006.
(XI. 15.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

A név szerinti szavazás listája a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

3. napirendi pont:
Közoktatási intézményvezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

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

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport 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 javaslatot.

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

629/2006. (XI. 15.) számú határozat:
- Közoktatási intézményvezetői pályázat kiírásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselőtestülete,
felhatalmazza a polgármestert, hogy
1. az Akácfa Óvoda
2. a Csicsergő Óvoda
3. a Dob Óvoda magasabb vezetői (óvodavezetői)
4. az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ magasabb vezetői

(igazgatói)
állásának betöltésére a mellékletnek megfelelően pályázatot írjon ki, és a pályázati
felhívásnak az Oktatási Közlönyben való megjelentetéséről gondoskodjon.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

4. napirendi pont:



12/19

Jelentés 2003 - 2006. évi oktatáspolitikai koncepcióról
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Devosa Gábor
Két fontos elemét szeretné kiemelni ennek a jelentésnek. Az egyik ami a szerkezetátalakításra
vonatkozik az elmúlt három esztendőben. Sikerült megszüntetni a lakásóvodákat, új óvodát
építeni a Dózsa utcában. Az iskoláknál is történt változás, hiszen azt látják akik nyomon
kísérték a létszám alakulást, hogy jelentősen csökken sajnálatosan a gyermekek száma
Erzsébetvárosban, mind az óvodai mind az iskolai jelentkezések tekintetében. Ugyan az idei
év egy jobb eredményt hozott, hiszen az óvodák tekintetében szinte teljes létszámban fel
tudták tölteni, az iskoláknál az idei évben is jelentett problémát a felújítások tekintetében. A
Csicsergő óvodát említette. Több játszóudvart újítottak fel, amelynek egyébként a soron
következő években az óvodai játszóudvaroknak a cseréje újból részben aktuális lesz, hiszen
nagyon komoly EU-s szabványok és feltételrendszerek vannak ezekkel a játszóudvarokkal
kapcsolatban, amelyek elég költséges dolgok, de végre kell hajtani. Folyik a Janikovszky Éva
Általános Iskola felújítása, elkészült a Kertész utca terveztetése, illetve a további a tervek
között szerepel természetesen több iskolának a javítása, felújítása.
Nyáron – augusztus elején – döntött a Képviselő-testület a Szemünk Fénye programban való
részvételről, amelynek köszönhetően sikerül a Hernád utcában a Baross Iskola világítását és
fűtését kicserélni, illetve a Dob utcában szintén a világítás és fűtésrendszer cseréje történt.
A Dob utcánál van még egy kis lemaradás a vállalkozónak, de remélhetőleg ez is hamarosan
megtörténik.
Ennyit röviden, és természetesen ha lesz kérdés arra válaszol.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja a napirendet.

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

prof. Dr. Hahn György
Saját maga már a korábbi oktatási – művelődési és sport feladatokat ellátó alpolgármesternek
jelezte, hogy az Akácfa utca 32-ben bizony nem a legjobb viszonyok vannak az óvodában.
Van ott az első emeleten egy volt Liftman lakás, ahol az óvoda parancsnok helyezkedik el
teljesen feleslegesen. Korábban ez egy részlegnek volt a helye, saját maga gondolja, hogyha
csak az Ő elhelyezéséről van szó, azt az óvodán belül kellene megoldani, ugyanakkor viszont
az óvodában az étkezőnek és a gyerekek vetkőző helyiségének a bővítéséről véleménye
szerint gondoskodni kellene. Tudja nagyon jól, hogy van egy terv, hogy Erzsébetváros 15-ös
tömbjébe helyezik át az óvodát, ott viszont kérné, hogy mielőtt ez a beruházás megvalósul
tartsanak lakossági fórumot, mert az ott élő 800 lakó nem teljesen támogatják ezt az
elképzelést, még az óvodát talán igen, de a hozzá tartozó kollégiumot már viszont nem.

Vattamány Zsolt
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A napirend címe szerint itt egy jelentést kellett volna kapniuk a 2003. és 2006. évi
koncepcióról, azonban saját maga úgy látja, hogy itt egy intézmény fenntartási beszámolót
kaptak mindössze. Hiányolja azt, hogy nem tartalmazza, hogy ténylegesen milyen szakmai
munka folyt itt az elmúlt években, és hogy mit tett a városvezetés annak érdekében, hogy a
kerületi oktatási intézményekben növekedjen a szakmai munka színvonala, mert hogyha csak
ennyit, amennyi az anyagban le van írva, akkor az nem valami sok.

dr. Kecskés Gusztáv
A KDNP-Erzsébetvárosért Frakció tartózkodni fog ennél a napirendi pontnál. Szeretné
elmondani azt, hogy jobbító szándékkal, az Alpolgármesternek úrnak tegnap továbbítottak
egy olyan drámai hangú beszámolót, ami az egyik oktatási intézménnyel kapcsolatban merült
fel, úgyhogy lehet, hogy ezt a koncepciót revideálni kell hamarosan, mert olyan dolgok
vannak általános iskolákban még akkor is, hogyha az egyikben elkezdődött egy átalakítás és
felújítás, hogy 16 fokban kénytelenek a gyerekek tanulni szükség tantermekben. Ezekről az
árnyoldalakról kevesebbet hallanak, pedig valóban nem helyes az hogyha más rendeltetésű
tantermekben kell egyéb irányú ismereteket elsajátítani satupadok, főzőlapok között. És
amikor olyanokról hallanak, hogy bár kéttannyelvűnek van feltüntetve egy iskola, de pont azt
az előírást nem tudja teljesíteni, hogy osztott csoportokban tanítsa ezt a nyelvet, még akkor is,
hogyha eredményesen vizsgáznak viszonylag a diákok az iskola befejezése után, akkor azt
gondolja, hogy ilyen mélységű feltárásra és megoldási programra van szükség a kerületben,
hogy ennyi irányítás, vagy ennyi MSZP-SZDSZ vezetés után is akut problémaként ez jelen
van. Tudja, hogy az Alpolgármester úr frissen foglalta el ezt a széket, de pontosan ezeknek a
hibáknak a mély és részletes feltárása segíthet abban, hogy a következő ciklusban ezek az
áldatlan állapotok Erzsébetváros iskoláiban ne történjenek meg.

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

Devosa Gábor
Próbál röviden válaszolni.
Akácfa utcai óvoda első emeleti csoportszoba. Amikor a Klauzál tér 16-ból áthelyezték ide a
második emeleten lévő óvodát, akkor szükség volt erre a csoportszobára. Jelzi csökkent az
óta, mint ahogy mondta is, csökkent a létszám, ez a csoportszoba, most ott azt a funkciót tölti
be, hogy az óvodavezető asszony irodája helyezkedik ott el, illetve tantestületi, nevelőtestületi
szobaként használják, tehát ha bármilyen megbeszélés, értekezlet van, akkor ebben a
helyiségben történik. Azt hogy egyébként értékesítve lehet-e ez a helyiség, arról azt gondolja,
hogy semmi akadálya nem lesz, de nyílván akkor kell ezt értékesíteni majd amikor az óvoda
át tud költözni egy modernebb Belső-Erzsébetvárosi óvodába, amellyel egyébként még
adósak, de jelzi, hogy nem a VII. kerületi Önkormányzat hibája az, hogy ez nem épülhetett
meg, területi vita folyt az elmúlt években a fővárossal.
Többek között itt a földszinten elférnek a gyerekek, itt öltözési és egyéb problémák miatt nem
érdemes oda föntre tenni, mert akkor átöltözik a gyerek, felmegy hűvösbe, hova tegye a
kabátját a cipőjét, satöbbi, satöbbi, ezekre mind figyelni kell.
Másik kérdés volt a pedagógiai, illetve szakmai program. Szeretné mondani Képviselő úrnak,
hogy ez az egyéként elég nagy terjedelmű koncepció, amely 2003. februárjában lett
elfogadva, számos lehetőséget és irányelvet tartalmaz az intézmények számára. Az
intézmények most már mindnyájan önálló gazdálkodású intézmények, pedagógiai
programjukat maguk határozzák meg, az önkormányzat egyébként jóváhagyási lehetősséggel
él, tehát javaslatokat tehetnek a saját pedagógia programjukba, de igazából azt gondolja, hogy
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elég nagy hiba volna, hogyha például a Testület szabná meg egy-egy intézmény pedagógiai-
vagy szakmai programját – ezt ők állítják elő, a Testület lehetőséget biztosít arra, hogy akár
kiscsoportos létszámú osztályokat indítsanak, satöbbi, satöbbi, tehát ezek lehetőségek az
intézmények számára.
Kecskés úrnak szeretné azt válaszolni, hogy a 16 fok – az előbbiekben említette a Szemünk
Fénye Programot, amely elindult és kicserélésre került – a Dob utcai iskoláról beszélt
Kecskés úr most az előbb – a Dob utcai iskolában a világítási rendszer, illetve új kazán került
beépítésre. Sajnálatosan a vállalkozó – amelyet egyébként nem a Testülte választ ki, hanem a
pályázattal együtt kapják, tehát nem egy országos pályázaton keresztül, hanem a pályázattal
együtt kapják a kivitelezőt is, a kivitelező nem készült el a fűtési rendszerrel október 13-ra,
amikorra kész kellett volna, hogy legyen. Ez ügyben természetesen meg kell tenni majd
azokat a lépéseket, amelyet a szerződés enged majd az önkormányzat számára, de a két régi
kazánfűtés megy, és ezzel produkálja a 16 fokot, ahogy ez elindul, akkor nagyon reméli, hogy
napokon belül ugyanolyan normális körülmények között tudnak majd a gyerekek tanulni,
mint mondjuk a Barossba, ahol már működik a rendszer.
A más rendeltetésű tanterem, főzőlapok és egyéb mellett kell tanulni – van akinek főzőlap
mellett kell tanulni, mert hogy egyébként van benne vendéglátó ipari iskola is, tehát nekik
muszáj az mellett tanulni. Jelzi, hogy saját maga ugyan nem volt tegnap ott a Pénzügyi
Bizottság ülésén, de amennyire jól tudja az iskola igazgatója mondotta el azt, hogy nekik
milyen termekben és hogy kell tanulniuk – jelzi, hogy az iskola igazgatója kérte az
önkormányzat vezetésétől a nyár elején, hogy kettő mind alsó tagozatban mind kilencedik
osztályban kettő osztályt indíthasson – még egyszer jelzi önálló gazdálkodású intézményekről
beszélnek. Amennyiben az igazgató asszony tudta, azt hogy kettő kilencedikes osztállyal nem
fog elférni, valamint kettő alsó tagozatos osztállyal nem fog elférni, akkor saját maga azt
mondja, hogy meg kell nézni, hogy jól döntött-e, hogy kérte, az önkormányzattól a négy
csoport indítását, pláne akkor, hogyha például az alsó tagozatban két csoportból egy a normál
létszámú 24 fős, a másik egy csökkentett 14 vagy 15 fős osztályról beszélnek. Ha ily módon
nincs hely az intézményben, akkor az intézmény vezetőjének tudni kell azt, hogy mit vállal
azzal, hogyha kéri az Önkormányzatot, hogy több csoportot indítson.
Természetesen nem akarják az intézményt abba a helyzetbe hozni – még egyszer mondja -,
hogy amikor nagyon csökken a gyereklétszám, hogyha van felvételre jelentkező, és az
intézmény felelős vezetése úgy dönt, hogy ők tudják fogadni, akkor lelke rajta fogadja, de
akkor utána ne panaszkodjon azért, hogy egyébként nincs megfelelő tanterem.
Ugyanakkor arra is had hívja fel a figyelmet, hogy saját maga két hete volt az intézményben.
Van olyan tanterem, ami például üresen áll. Egy vadonatúj három-négy millió forintos
pályázaton nyert informatikai eszköz áll az intézményben. Kérte az intézményvezetőt, hogy
változtassanak az órarenden, mert állítása szerint pont az órarend miatt nem tudnak ezekben a
tantermekben részt venni – egyébként ez egy külső pályázaton az EPSZK által nyert pályázat,
ők két hetente veszik körülbelül igénybe egyszer-egyszer egy oktatásra, tehát ott áll egy
terem, aminek egyébként alacsony a kihasználtsága, tehát azt gondolja, hogy ezekbe is bele
kell menni. Azt sajnálja, hogy tegnap nem volt ott, mert akkor részletesebben tudott volna
ebben a dologban vitatkozni, úgyhogy úgy érzi, hogy ebben a dologban nem őket terheli a
felelősség.

Hunvald György
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
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A szavazás eredménye 14 igen 3 nem 5 tartózkodás.

630/2006. (XI. 15.) számú határozat:
- A 2003 - 2006. évi oktatáspolitikai koncepcióról szóló jelentésről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2003 - 2006. évi oktatáspolitikai koncepcióról készített jelentést
elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont:
Jelentés a Kulturális Koncepcióban foglaltak teljesítéséről
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

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

Ripp Ágnes
A Művelődési- Oktatási és Sport 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 javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 3 nem 6 tartózkodás.

631/2006. (XI. 15.) számú határozat:
- A Kulturális Koncepcióban foglaltak teljesítéséről szóló jelentésről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a
Kulturális Koncepcióban foglaltak teljesítéséről szóló jelentést elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

6. napirendi pont:



16/19

Budapest, VII. kerület Kéthly Anna téren portré szobor állítása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Devosa Gábor
Szeretné felhívni a figyelmet, hogy kiosztásra került a szoborterv, illetve az ahhoz kapcsolódó
tervezési anyagok, mert többen kérték, hogy szeretnék megnézni, hogy milyen szobor és hova
is kerül ki a térre.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja egyhangúlag
az előterjesztést.

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

dr. Albert István
Csak annyi a hozzászólása, hogy át kellene gondolni, hogy biztos-e hogy jó ötlete az, hogy
bronzból csinálják ezt a szobrot a mai helyzetben a nemesfém lopások miatt – úgy gondolja,
hogy ez egy komoly probléma lehet, mert nem sokáig marad ott az a szobor.

dr. Kecskés Gusztáv
Saját tanulmányaiból ismeri Kéthly Anna munkásságát, de el kell mondania, hogy a kerületi
Keresztény Demokrata Néppártban az új parlamentalizmus egyik duaenje Varga Laci bácsi
nagyon sokszor és elismerően beszélt a ’45-ös parlamenti munkáról, amelyet együtt töltött,
mint a demokrata Barankonvics demokrata néppárt tagja és ott Kéthly Anna munkásságáról is
elismerően szólt, ami azt mutatja, hogy az igazi szociáldemokrácia, amiben az igazit
aláhúzná, társadalmi érzékenysége miatt nem áll távol a keresztény demokrata, vagy
keresztény szociális felfogástól. Természetesen támogatni fogják és bíznak abban, hogy az
újkori vagy a háború utáni parlamentalizmusnak más jeles képviselőit is a kerület méltatni
fogja majd szoborállításra, gondol itt az egyetlen igazi ellenzéki pártra, a demokrata
néppártra, aki annak idején ’45-ben a legnagyobb ellenzéki pártként működött, ugyanis erre
az időkre emlékeznek, amiknek vannak szemtanúi a kerületben is, ők fiatalabbak vagy
középkorúak csak nyílván csak történelmi ismereteikből tudják, hogy ki volt Kéthly Anna.

Hunvald György
Az egyetlen igaziról mindig az igazi Trebics jut eszébe Rejtő Jenőtől.

prof. Dr. Hahn György
Valóban az a helyzet, hogy a háború utáni időszakban Kéthly Anna a szociáldemokrata párt
második embere Szakasits Árpád után, és a háború előtt is már parlamenti képviselő volt.
Saját maga, mint volt szociáldemokrata szintén támogatja az előterjesztést.
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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.

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

632/2006. (XI. 15.) számú határozat:
- A Budapest, VII. kerület Kéthly Anna téren portré szobor állításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy a Budapest VII. Kéthly Anna téren Kéthly Annáról
egy portré szobor kerüljön elhelyezésre.

Felelős: Hunvald György
Határidő: azonnal

7. napirendi pont:
Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2007. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző

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

Kardos Péter
Ennél a napirendnél a Pénzügyi Bizottság a saját módosító indítványával együtt javasolja
tárgyalásra és elfogadásra 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 a Fidesz Frakció tett módosító indítványt, amelyet a Jegyző asszony nem
fogadott el, illetve a Pénzügyi Bizottság tett egy módosító indítványt, amelyet viszont a
Jegyző asszony elfogadott.

Először az elfogadott módosító indítványt teszi fel szavazásra.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 2 nem 1 tartózkodás.

633/2006. (XI. 15.) számú határozat:
- A Pénzügyi Bizottság módosító indítványáról az Önkormányzat intézményei és a
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Polgármesteri Hivatal 2007. évi belső ellenőrzési tervéről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott - a Pénzügyi Bizottság
módosító indítványát az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal
2007. évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztés mellékletéhez az alábbiak
szerint:

A 2007. évi belső ellenőrzési terv 1. számú melléklete kiegészítésre kerül a
Magyar Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola
utóellenőrzésével. Az ellenőrzés ütemezése: 2007. I. félév.

Hunvald György
Kérdezi a Fidesz Frakciót, hogy kívánja-e valaki indokolni a módosító indítványt –
megállapítja, hogy nem.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet az előterjesztő nem fogadott el.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 8 igen 14 nem 1 tartózkodás.

634/2006. (XI. 15.) számú határozat:
- A Fidesz Frakció módosító indítványáról az Önkormányzat intézményei és a
Polgármesteri Hivatal 2007. évi belső ellenőrzési tervéről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott - a Fidesz Frakció
módosító indítványát az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal
2007. évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztés mellékletéhez az alábbiak
szerint:

A II. számú mellékletben felsorolt ellenőrzési terv kibővül
- a Garay téri piac projekt megvalósításához szükséges döntés előkészítési
mechanizmussal, a beruházás megkezdéséig, valamint
- az elővásárlási joggal terhelt ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntések
szabályszerűségével és jogszerűségével.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, az elfogadott módosító
indítvánnyal együtt.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 9 nem 1 tartózkodás.

635/2006. (XI. 15.) számú határozat:
- Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2007. évi belső ellenőrzési
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tervéről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzatra vonatkozó 2007. évi belső ellenőrzési tervet az I. és II. számú
mellékletek szerint a Pénzügyi Bizottság módosító indítványával együtt elfogadja.

Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2007. december 31.

Az önkormányzati intézmények 2007. évi belső ellenőrzési terve a jegyzőkönyv 5. számú
melléklete.

A Polgármesteri Hivatal 2007. évi belső ellenőrzési terve a jegyzőkönyv 6. számú
melléklete.

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. november 15-én 9 óra 45 perckor
bezárja.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:

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

9.) A Budapest VII. kerület Kazinczy u. 37., 39, és 41. szám alatti ingatlanok
elidegenítésre kijelölése
Előterjesztő: Bán Imre frakcióvezető, Gál György frakcióvezető

10.) Személyi ügy
Előterjesztő: Puskás Attila Sándor frakcióvezető

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 636-tól - 650-ig

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
jegyző polgármester


