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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2007. május 18-án 9 órakor megtartott rendes 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, dr. Deutsch-Für
Tamás (9 óra 15 perckor érkezett), Fedrid Gábor, Gál György, Gerenday Ágnes, Kardos
Péter, dr. Kecskés Gusztáv, 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: Csüllög Szilvia, Farkas Ferenc, Fitosné Z. Zsuzsa, Hangyál Imre, Holló
Mária, Hollósi Géza, Lantos Péter, Németh Márta, Polgár Endréné, dr. Saáry Tibor, Simonné
Müller Katalin, dr. Szász Eleonóra, dr. Villányi Tibor

Távol maradt: prof. Dr. Hahn György képviselő

Az ülést vezette: Hunvald György polgármester és
Gergely József alpolgármester

Jegyzőkönyvet vezette: Danó Jánosné

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

Mielőtt a mai rendes ülést megnyitja, szeretné a képviselőket személyesen is meghívni a
következő egy hetes rendezvényre, hogy minél több programon, amely a 125. éves
Erzsébetvárosi Napok rendezvény sorozata, vegyenek részt.
Többen jelezték, hogy a „kísérő” szó nem szerepelt a meghíváson, természetesen mindenkit a
feleségével, barátjával, barátnőjével, férjével együtt várja szeretettel az Önkormányzat ezen
az egy hetes rendezvénysorozaton.
10 órakor – ha nem fejezik be addigra a testületi ülést – szünetet fog elrendelni, mert egy
emléktáblát illetve egy útirányjelző táblát avatnak az Önkormányzat épülete előtt, amely a
kerület testvérvárosaival való kapcsolattartás jegyében került felállításra.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. május 18-i rendes nyilvános
ülését megnyitja.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jelen van 24 fő.
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A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták a mai ülés napirendjére vonatkozó
javaslatait, melyet szavazásra tesz fel.

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

295/2007. (V. 18.) 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 .../2007. (...) rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló 3/2007.
(II. 26.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

2.) Az ERVA ZRt. 2006. évi éves beszámolója és üzleti tervének értékelése,
valamint a 2007. évi üzleti terve
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

3.) Az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2007. május 22. napjára összehívott taggyűlésén a tulajdonos képviseletében
eljáró személy felhatalmazása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

4.) Az Erzsébetvárosi Lakásépítő Kft. 2006. üzleti évről szóló beszámolója
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

5.) Az Erzsébetvárosi Lakásépítő Kft. tevékenységet záró mérlegének elfogadása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

6.) Az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Közhasznú Társaság 2006. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

7.) Intézményi minőségirányítási program (IMIP) jóváhagyása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

8.) Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának meghatározása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

9.) Közoktatási intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

10.)A szociális ágazat 2006. évi munkájáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

11.)A gyermekvédelmi rendszer 2006. évi munkájának átfogó értékelése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

12.)Támogatási Szerződés kötése a Magyar Vöröskereszt VII. kerületi
Szervezetével
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

13.)A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalt pályázati
előirányzatok elfogadása
Előterjesztő: Ripp Ágnes a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke

14.)Interpellációk, képviselői kérdések
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Zárt ülés keretében:

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

16.)Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ és az Erzsébetvárosi
Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ jogelőd intézményei
vezetőinek vezetői megbízásai visszavonása, valamint az Erzsébetvárosi
Egyesített Bölcsődék, az Akácos Udvar I. számú Szociális Szolgáltató
Központ, valamint a III. számú Szociális Szolgáltató Központ Integrált
Szociális Intézmény vezetője határozatlan idejű munkaviszonyának közös
megegyezéssel történő megszüntetése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

17.)Az ERVA Zrt igazgatósági tagjának lemondása, igazgatósági tag kinevezése
Előterjesztő: Gál György frakcióvezető

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

1. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
../2007. (...) rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló 3/2007. (II. 26.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

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

Gál György
A Gazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Testületnek.

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

Gergely József
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.
Az előterjesztéshez két módosító indítványt nyújtott be Bán Imre és Gál György képviselő úr,
amelyeket az előterjesztő elfogadott.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványokat, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához
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minősített többség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 23 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 5 nem 4 tartózkodás.

296/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Elfogadott módosító indítványokról a 2007. évi költségvetésről szóló 3/2007. (II. 26.)
rendelet módosítására vonatkozóan -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott - módosító indítványokat a
2007. évi költségvetésről szóló 3/2007. (II. 26.) rendelet módosítására
vonatkozóan az alábbiak szerint:

Bán Imre, Gál György képviselők:
Az előterjesztés összeállítását követően módosító indítvány benyújtása vált
szükségessé:

A) Javaslat kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításra

1) A „6501 Társasházak felújításához támogatás és kölcsön nyújtása" címen
a Garay utca 50. szám alatti ingatlan homlokzat felújítása és kapucsere miatt
16.358 ezer Ft összegű felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre előirányzat az alábbiak szerint szerepel:

 Garay utca 50. szám alatti ingatlan homlokzat felújítása 14.854 ezer
Ft,

 Garay utca 50. szám alatti ingatlan kapucsere 1.504 ezer Ft.

2) Az „5203 Településtisztasági és közterületi feladatok" címen a veszélyes
hulladékgyűjtés előirányzata 1.763 ezer Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg
ugyanezen a címen a Kéthly Anna park kutyafuttató kerítés karbantartás
előirányzat azonos összeggel megemelkedik.

B) Az Erzsébetvárosi Görög Kisebbségi Önkormányzat határozatai alapján
a 2007. évi előirányzat-módosításait a költségvetési rendeleten az
alábbiak szerint szükséges átvezetni:

Az Erzsébetvárosi Görög Kisebbségi Önkormányzat 7/2007. (IV. 05.) számú
határozatában döntött a 2007. évi 3/2007. (II. 26.) rendelet szerinti -
céltartalékként szereplő - eredeti előirányzata, valamint 11/2007. (V. 08.)
számú határozatában a 2006. évi pénzmaradvány felosztásáról az alábbiak
szerint:

 „6700 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok előirányzatai" cím
Erzsébetvárosi Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2007. évi működéshez előirányzat 640 ezer Ft-tal
2006. évi pénzmaradvány előirányzat 224 ezer Ft-tal

csökken, ezzel egyidejűleg a

 „6702 Erzsébetvárosi Görög Kisebbségi Önkormányzat" cím
Dologi kiadások előirányzat 864 ezer Ft-tal

emelkedik.
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Az „5701 Oktatási célok és feladatok" címen Erzsébetváros fennállásának 125.
évfordulója ünnepi programjai megrendezésére a dologi kiadások előirányzata 500
ezer Ft-tal megemelkedik, ezzel egyidejűleg a „6201 Felügyelet alá tartozó
költségvetési szervnek folyósított támogatás" címen a működési kiadások
támogatása előirányzata, valamint a „3101 Erzsébetvárosi Egészségügyi
Szolgálat" támogatási és dologi kiadások előirányzatát azonos összeggel
csökken.

Gergely József
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 14 igen 6 nem 3 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2007. (V.24.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (II.26. ) önkormányzati rendelet
módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

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

2. napirendi pont:
Az ERVA ZRt. 2006. évi éves beszámolója és üzleti tervének értékelése, valamint a 2007.
évi üzleti terve
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 tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Testületnek.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.
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Vattamány Zsolt
Néhány észrevételt szeretne elmondani az előterjesztéssel kapcsolatban.
A 4. mellékletben olvassák, hogy 2007-től az Erzsébetváros Kft. és a Garay ZRt. által végzett
feladatokat is átveszi a Társaság. Úgy vélik, hogy kellett volna egy összevont mérleget
készíteni a három cégre, ami a 2007-es mérleg és eredmény kimutatási terv összehasonlító
bázisát képezte volna. Ez a megkapott kimutatásban nem szerepel – de kellett volna – és az
sem derül ki, hogy miért olvadnak be ezek a feladatok magába az ERVA-ba, és hogy ez
milyen hatással lesz az ERVA-ra.
A „A” függelék 47. sorában olvassák, hogy a bankbetétek 2006-os tény szerint 29 millió 107
ezer forint, ezt a 2007-es évre tervezve mindössze 6 millió 200 ezer forint. Hova tűnik ez a
23 millió forint, mi lesz ennek a pénznek a sorsa.
A határozati javaslatban szerepel, hogy 0 forint eredményt céloz meg a Társaság. Miért?
Ugyanis ez nem egy non profit szervezet.
Harmadik melléklet, harmadik oldal – személyi jellegű ráfordítások. Igen érdekes, itt a
megemelt jutalomkeret és a terven felüli tiszteletdíj miatt haladja meg a tervezetet 11 millió
forinttal – mi indokolja a terven felüli tisztelet díjat és a megemelt jutalomkeretet.

Hunvald György
Saját maga kér szót a napirenden belül – addig átadja az ülés vezetésének jogát átadja
Koromzay Annamária alpolgármester asszonynak.

Válaszként azt tudná elmondani – nem neki kellene válaszolni, mivel nem ő az előterjesztő,
de van egy reklám ami úgy szól „mert megérdemli”, és saját maga úgy gondolja, hogy mert
megérdemli. Itt a jutalomról beszélt – és hozzáteszi újra a megjegyzésre, hogy azért mert
„megérdemelte”.

Az ülés vezetésének jogát visszaveszi Koromzay Annamária alpolgármester asszonytól.

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

Gergely József
Közli a Képviselő úrral, hogy egy gazdasági társaság mérlegének elkészítését a számviteli
törvény határozza meg. Miután 2006. évben az ERVA nem volt összevonva senkivel, így saját
magáról kell mérleget csinálni.
Kérdése, hogy az adatok miért így tüntetik fel?
A számviteli törvény írja elő, ettől nem térhet el a Társaság vezetése, mint ahogy a
könyvvizsgálói véleményből látszik, a törvény előírásainak megfelelőnek tartja.
Az a javaslata, hogy Képviselő úr is fogadja el, hogy szabályszerű a beszámoló és a mérleg.

Hunvald György
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 8 nem 1 tartózkodás.
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297/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Az ERVA ZRt. 2006. évi éves beszámolójáról és üzleti tervének értékeléséről,
valamint a 2007. évi üzleti tervéről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2006. évi éves beszámolóját eszköz-forrás egyező 134.516 E
Ft végösszeggel, mérleg szerinti eredményét 6.990 E Ft-tal (nyereség)
elfogadja.
Az 1996. évi LXXXI tv. 17. §-ának megfelelően az előző években elhatárolt
veszteséggel csökkenti a Zrt. adózás előtti eredményét.
Az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

2. az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2006. évről készült üzleti jelentését és a kiegészítő mellékletét
elfogadja.

3. a Moneta Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (Tóth József) könyvvizsgálói
jelentését az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2006. évi éves beszámolójáról elfogadja.

4. a Felügyelő Bizottság jelentését az Erzsébetvárosi Önkormányzati
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2006. évi éves
beszámolójáról elfogadja.

5. az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2007. évi üzleti tervét 0 eFt eredménnyel elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

3. napirendi pont:
Az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. május
22. napjára összehívott taggyűlésén a tulajdonos képviseletében eljáró személy
felhatalmazása
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 tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Testületnek.
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Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Vattamány Zsolt
Néhány megjegyzésük lenne ehhez a napirendi ponthoz is.
Az előterjesztés 2. oldal utolsó bekezdés: a taggyűlés prémium előleg kifizetését a Társaság
beszámolójának pozitív mérleggel való összeállításáért.
Annyit jegyezne meg ide, hogy prémiumot nem mérleg összeállításáért, hanem cégek jó
működéséért szoktak adni.
A kiegészítő mellékletben olvassák a 4. oldalon: iparűzési adó túlfizetés van, gépjárműadó
túlfizetés van, szállítói túlfizetés van, és külön adó túlfizetés van – sok az adó túlfizetés,
amely nehezen érthető.
Még egy megjegyzés üzleti terv értékelés 2. oldal, ahol azt olvassák, hogy az önkormányzat
részéről a pénzügyi elszámolások a külön megbízásokat tekintve jelentősen lelassultak –
kérdése az, hogy miért.

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

Gergely József
Ez a 2006. évről szóló beszámoló és mérleg, ezért kénytelen a tényadatokat rögzíteni –
Képviselő úr kérdéseit, majd a taggyűlésen továbbítja és felteszi az ügyvezetésnek.

Hunvald György
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 15 igen 8 nem 0 tartózkodás.

298/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007.
május 22. napjára összehívott taggyűlésén a tulajdonos képviseletében eljáró személy
felhatalmazásáról -

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata, mint az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tagja a
Társaság 2007. május 22. napján tartandó taggyűlésén a képviseletét ellátó
alpolgármester, Gergely József alpolgármester részére az alábbi felhatalmazást
adja:

Az Erzsébetváros Kft. 2007. május 22. napján tartandó taggyűlésének napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el:

1. Erzsébetváros Kft 2006. évi éves beszámolójának, kiegészítő mellékletének és
üzleti jelentésnek az elfogadása.
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2. Erzsébetváros Kft 2006. évi üzleti terv értékelésének az elfogadása.
3. Az Erzsébetváros Kft 2006. évi éves beszámolójáról a MONETA

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft (Tóth József) könyvvizsgálói
jelentésének elfogadása.
4. Ügyvezető igazgató prémium előlegének elszámolása
5. Egyebek.

(igen szavazat)

2.
A napirendek vonatkozásában az alábbi határozati javaslatokat fogadja el:

1)
A Társaság Tagjai a Taggyűlés határozatával elfogadják
- az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2006.évi éves beszámolóját eszköz-forrás egyező 156.838 E Ft végösszeggel,
mérleg szerinti eredményét 3.308 E Ft-tal. Az adózott eredmény az
eredménytartalékban kerül kimutatásra.

- az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2006. évi éves beszámolójának kiegészítő mellékletét, és az üzleti jelentését.

- az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2006. évi üzleti terv értékelését.

- az Erzsébetváros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaságról a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft (képviselője
Tóth József) könyvvizsgálói jelentését a 2006. évre vonatkozóan.
(igen szavazat)

2)
A Társaság Tagjai a Taggyűlés határozatával

elfogadják az ügyvezető igazgató prémium előlegének elszámolását.
(igen szavazat)

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. május 22.

4. napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Lakásépítő Kft. 2006. üzleti évről szóló beszámolója
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 tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés tárgyalását és elfogadását javasolja.
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Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja.

Az előterjesztéshez az előterjesztő részéről érkezett módosító indítvány, melyet szavazásra
tesz fel.

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

299/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Gergely József módosító indítványáról az Erzsébetvárosi Lakásépítő Kft. 2006. üzleti
évről szóló beszámolójáról szóló előterjesztés határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által tett - Gergely József módosító
indítványát az Erzsébetvárosi Lakásépítő Kft. 2006. üzleti évről szóló
beszámolójáról szóló előterjesztés határozati javaslatához az alábbiak szerint:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy elfogadja az ERLAK Erzsébetvárosi Lakásépítő Kft. /1077
Budapest, Izabella u. 13.; cégjegyzékszám: 01-09-688930/ 2006. december 31.
fordulónapra elkészített mérlegét, amelyből az eszközök és források egyező
117.819 E Ft. összegével és 8.194 E Ft. nyereséggel.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal"

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot, az elfogadott módosító
indítvány szerint.

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

300/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Lakásépítő Kft. 2006. üzleti évről szóló beszámolójáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az ERLAK Erzsébetvárosi Lakásépítő Kft. /1077 Budapest,
Izabella u. 13.; cégjegyzékszám: 01-09-688930/ 2006. december 31. fordulónapra
elkészített mérlegét, amelyből az eszközök és források egyező 117.819 E Ft.
összegével és 8.194 E Ft. nyereséggel.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Lakásépítő Kft. tevékenységet záró mérlegének elfogadása
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 tárgyalásra javasolja az előterjesztést.

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

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

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

301/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Lakásépítő Kft. tevékenységet záró mérlegének elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az ERLAK Erzsébetvárosi Lakásépítő Kft. /1077 Budapest,
Izabella u. 13.; cégjegyzékszám: 01-09-688930/ 2006. üzleti évről szóló
/beszámolási időszak kezdete: 2006. január 1.; a beszámolási időszak vége: 2006.
november 30./, a jelen határozat mellékletét képező éves beszámolóját, annak
kiegészítő mellékletét, valamint a tevékenységet záró mérleget az eszközök és
források egyező, 97.345 E Ft. összegével, -31.866 E Ft. veszteséggel.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

6. napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú
Társaság 2006. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
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Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.
Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalásara és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 7 nem 1 tartózkodás.

302/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató
Közhasznú Társaság 2006. évi beszámolójának elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Közhasznú Társaság /1077 Budapest, Almássy tér 1.; cégjegyzék
száma: cg. 01-14-000655; adószáma: 22217307-2-42; statisztikai számjele:
22217307-7460-571-01; közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú/ alapítója
elfogadja a Társaság 2006. évi egyszerűsített éves beszámolóját - eredmény
kimutatását, kiegészítő mellékletét, valamint közhasznúsági jelentését - az
eszközök és források egyező, 28.830 E Ft. végösszegével, a mérleg szerinti 0. E
Ft. eredménnyel.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

7. napirendi pont:
Intézményi minőségirányítási program (IMIP) jóváhagyása
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 az
előterjesztést.
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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.
15 darab határozati javaslatról fognak szavazni egyesével.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 2 nem 0 tartózkodás.

303/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Intézményi minőségirányítási program (IMIP) jóváhagyásáról (István Óvoda) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- az István Óvoda (VII. István utca 37.) Intézményi Minőségirányítási Programját
jóváhagyja;
- felhatalmazza a polgármestert hogy az elfogadott minőségirányítási programot
írja alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények
részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az István Óvoda Minőségirányítási Programja a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

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

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

304/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Intézményi minőségirányítási program (IMIP) jóváhagyásáról (Nefelejcs Óvoda) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- a Nefelejcs Óvoda (VII. Nefelejcs utca 62.)Intézményi Minőségirányítási
Programját jóváhagyja;
- felhatalmazza a polgármestert hogy az elfogadott minőségirányítási programot
írja alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények
részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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Az Nefelejcs Óvoda Minőségirányítási Programja a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

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

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

305/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Intézményi minőségirányítási program (IMIP) jóváhagyásáról (Dob Óvoda) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- a Dob Óvoda (VII. Dob u. 95.) Intézményi Minőségirányítási Programját
jóváhagyja;
- felhatalmazza a polgármestert hogy az elfogadott minőségirányítási programot
írja alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények
részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Dob Óvoda Minőségirányítási Programja a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 4. pontját.

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

306/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Intézményi minőségirányítási program (IMIP) jóváhagyásáról (Liget Óvoda) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- a Liget Óvoda (VII. Városligeti fasor 39/41.) Intézményi Minőségirányítási
Programját jóváhagyja;
- felhatalmazza a polgármestert hogy az elfogadott minőségirányítási programot
írja alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények
részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Liget Óvoda Minőségirányítási Programja a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.



15/58

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

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

307/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Intézményi minőségirányítási program (IMIP) jóváhagyásáról (Gr. Brunszvik Teréz
Napköziotthonos Óvoda) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- a Gr. Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda (VII. Rózsák tere 6-7.)
Intézményi Minőségirányítási Programját jóváhagyja;
- felhatalmazza a polgármestert hogy az elfogadott minőségirányítási programot
írja alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények
részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Gr. Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda Minőségirányítási Programja a jegyzőkönyv
6. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 6. pontját.

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

308/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Intézményi minőségirányítási program (IMIP) jóváhagyásáról (Csicsergő Óvoda) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- a Csicsergő Óvoda (VII. Rózsa u. 32.) Intézményi Minőségirányítási
Programját jóváhagyja;
- felhatalmazza a polgármestert hogy az elfogadott minőségirányítási programot
írja alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények
részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Csicsergő Óvoda Minőségirányítási Programja a jegyzőkönyv 7. számú melléklete.
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Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 7. pontját.

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

309/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Intézményi minőségirányítási program (IMIP) jóváhagyásáról (Akácfa Óvoda) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- az Akácfa Óvoda (VII. Akácfa u. 32.) Intézményi Minőségirányítási Programját
jóváhagyja;
- felhatalmazza a polgármestert hogy az elfogadott minőségirányítási programot
írja alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények
részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Akácfa Óvoda Minőségirányítási Programja a jegyzőkönyv 8. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 8. pontját.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 0 tartózkodás.

310/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Intézményi minőségirányítási program (IMIP) jóváhagyásáról (Alsóerdősori Ének -
Zene Tagozatos Általános Iskola és Gimnázium) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- az Alsóerdősori Ének - Zene Tagozatos Általános Iskola és Gimnázium (VII.
Alsóerdősor 14-16.) Intézményi Minőségirányítási Programját jóváhagyja;
- felhatalmazza a polgármestert hogy az elfogadott minőségirányítási programot
írja alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények
részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Alsóerdősori Ének - Zene Tagozatos Általános Iskola és Gimnázium Minőségirányítási
Programja a jegyzőkönyv 9. számú melléklete.
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Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 9. pontját.

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

311/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Intézményi minőségirányítási program (IMIP) jóváhagyásáról (Baross Gábor Általános
Iskola) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- a Baross Gábor Általános Iskola (VII. Hernád u. 42.) Intézményi
Minőségirányítási Programját jóváhagyja;
- felhatalmazza a polgármestert hogy az elfogadott minőségirányítási programot
írja alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények
részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Baross Gábor Általános Iskola Minőségirányítási Programja a jegyzőkönyv 10. számú
melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 10. pontját.

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

312/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Intézményi minőségirányítási program (IMIP) jóváhagyásáról (Magyar - Angol
Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- a Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola
(VII. Dob u. 85.) Intézményi Minőségirányítási Programját jóváhagyja;
- felhatalmazza a polgármestert hogy az elfogadott minőségirányítási programot
írja alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények
részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola
Minőségirányítási Programja a jegyzőkönyv 11. számú melléklete.
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Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 11. pontját.

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

313/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Intézményi minőségirányítási program (IMIP) jóváhagyásáról (Janikovszky Éva
Művészeti Általános Iskola) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- a Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola (VII. Rottenbiller u.
43/45.)Intézményi Minőségirányítási Programját jóváhagyja;
- felhatalmazza a polgármestert hogy az elfogadott minőségirányítási programot
írja alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények
részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Janikovszky Éva Művészeti Általános Iskola Minőségirányítási Programja a jegyzőkönyv
12. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 12. pontját.

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

314/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Intézményi minőségirányítási program (IMIP) jóváhagyásáról (Erzsébetvárosi
Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola (VII.
Kertész u. 30.) Intézményi Minőségirányítási Programját jóváhagyja;
- felhatalmazza a polgármestert hogy az elfogadott minőségirányítási programot
írja alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények
részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Minőségirányítási
Programja a jegyzőkönyv 13. számú melléklete.
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Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 13. pontját.

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

315/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Intézményi minőségirányítási program (IMIP) jóváhagyásáról (Molnár Antal
Zeneiskola) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- a Molnár Antal Zeneiskola (VII. Erzsébet krt. 32.) Intézményi
Minőségirányítási Programját jóváhagyja;
- felhatalmazza a polgármestert hogy az elfogadott minőségirányítási programot
írja alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények
részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Molnár Antal Zeneiskola Minőségirányítási Programja a jegyzőkönyv 14. számú
melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 14. pontját.

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

316/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Intézményi minőségirányítási program (IMIP) jóváhagyásáról (Nevelési Tanácsadó) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- a Nevelési Tanácsadó (VII. Rumbach S. u. 10.) Intézményi Minőségirányítási
Programját jóváhagyja;
- felhatalmazza a polgármestert hogy az elfogadott minőségirányítási programot
írja alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények
részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Nevelési Tanácsadó Minőségirányítási Programja a jegyzőkönyv 15. számú melléklete.
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Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 15. pontját.

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

317/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Intézményi minőségirányítási program (IMIP) jóváhagyásáról (Erzsébetvárosi
Pedagógiai Szolgáltató Központ) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ (VII. Kertész u. 20.)
Intézményi Minőségirányítási Programját jóváhagyja;
- felhatalmazza a polgármestert hogy az elfogadott minőségirányítási programot
írja alá, adja ki és küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények
részére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ Minőségirányítási Programja a
jegyzőkönyv 16. számú melléklete.

8. napirendi pont:
Közoktatási intézmények engedélyezett létszámának meghatározása
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Devosa Gábor
A Művelődési Bizottság ülésén dr. Deutsch-Für Tamás képviselőtársa jelezte, hogy nincs
kibontva az anyagban – teljes joggal – az intézményekre lebontva a hely és a létszám
meghatározás. Ezt elkészítette az Irodavezető úrral, amely a THK-ra is felkerült, illetve most
írásban kiosztásra került.
Egy magyarázat hozzá, a Dob utcánál a feladat csökkenés azt jelenti, hogy egy óvodai csoport
megszűnik, egy óvónő, két dajka.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra javasolja.

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalásra és elfogadásra javasolja az
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előterjesztést.
Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

dr. Deutsch-Für Tamás
Örül annak, hogy Alpolgármester úr és munkatársai elkészítették ezt az összeállítást, mert ez
az összeállítás még világosabban és egyértelműen mutatja, hogy miről is kellene döntenie a
Képviselő-testületnek – nem másról, minthogy az Erzsébetvárosi közoktatási intézményekben
dolgozók több mint 5 százalékát elbocsátják. Ez az előterjesztés nem kevesebbről szól
mintsem hogy mindazoknak a gondolatoknak a jegyében, mint amiket itt sokszor hallanak az
Erzsébetvárosi Képviselő-testület központi elképzelésnek tekinti a közoktatási rendszer
fejlesztését, központi elképzelésnek tekinti, hogy minél színvonalasabb, minél jobb minőségű
oktatási szolgáltatást kapjanak az Erzsébetvárosi közoktatási intézménybe járó gyermekek.
Ehhez képest, a hangoztatott szavak és elképzelésekhez képest a valóság az nem más, mint
hogy a valamivel kevesebb mint 500 közoktatási intézményben dolgozó munkatárs közül 25
elbocsátását indítványozza az előterjesztés – ez elfogadhatatlan. Mindig könnyű pénzügyi,
egyensúlybeli, költségvetési szempontokra hivatkozva ilyen előterjesztéseket tenni. Ezek
rövidtávon lehet hogy valamifajta egyensúlyt kialakítanak, de utána az így előálló
rombolásokat sokkal nehezebb kezelni. Tehát habár világos, hogy 25 munkatárs éves
személyi kiadása az jelentős összeg, saját maga mégis ennek az előterjesztésnek az
átgondolására kérné a Képviselő-testület, nem tartja helyesnek, hogy az Erzsébetvárosi
Képviselő-testület 25 pedagógus elbocsátásáról döntsön.

Gál György
Beszéljenek erről az említett rombolásról. Ez a rombolás azt jelenti, hogy gyakorlatilag
minden kerületi óvodát felújították, kivéve még az István óvodát, amire viszont indulnak a
pályázaton. Felújították a Janikovszky Éva Általános Iskolát, és még kettőről döntöttek, az
idén elkezdődik a Kertész utcai Iskola, illetve a Hernád utcai Iskola felújítása. Ezt lehet
rombolásnak nevezni, de saját maga nem annak nevezné. Nagyon örül egyébként annak,
amikor csak arra a feladatra és annyi létszámot biztosítanak amennyi egyébként annak a
feladatnak ellátásra jó színvonalon kell. Azt mondja visszatérve a rombolásra, hogy nagyon
büszke, hogy az Erzsébetvárosi Önkormányzat ennyit költ az oktatási intézményeire és ennyit
fog még költeni – tehát saját maga hihetetlen büszke erre.

Gerenday Ágnes
Ez a rombolás szó megütötte a fülét, már pedig úgy, hogy Gál György képviselő úr
hivatkozik arra, hogy milyen felújítások vannak. Nagyon dicséretes, de az oktatáshoz nem
épület kell csak, hanem pedagógus is kell, megfelelő létszám, megfelelő tudású pedagógus.
Azt azért ne felejtsék el, hogy lehet az erdő közepén is egy órát megtartani, tehát nem muszáj
hozzá épület feltétlenül. Természetesen jó, hogyha az épület is rendben van, de azért a kellő
számú pedagógus, a minősített oktatás is nagyon fontos.

Vattamány Zsolt
Csatlakozna Gerenday képviselőtársa hozzászólásához, nagyon szép ez a sok felújítás, de itt
elsősorban emberek dolgoznak ezekben az intézményekben, és a Testületnek elsősorban
velük kell törődni, velük kell foglalkozni. Az oktatási intézményekbe diák kell és tanár. Az I.
és II. háború után is nagyon lerobbant iskolákban kitűnő pedagógusok tudtak dolgozni és
kitűnő munkát végeztek el.
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Ripp Ágnes
Azt gondolja, hogy mindannyian egyetértenek abban, hogy az mindig nehéz döntés,
embereket elbocsátani, de azt gondolja, hogy nem árt hogyha tisztában vannak azzal, hogy
miért kerül sor erre a létszámleépítésre. Egyfelől a kötelező óraszámot a heti kötelezően
letanítandó óraszámot 20-ról 22-re emelték, másfelelős pedig mindannyian tisztában vannak
azzal, hogy a kerületben is, ahogy országos szinten is csökken folyamatosan a gyermekek
száma. Tehát a legtöbb iskolában sokkal kevesebb tanulócsoport indul, mint a korábbi
években, illetve azáltal, hogy megemelkedett a kötelező óraszám, ez által kevesebb
pedagógusra van szükség.
Egyetért azzal, hogy indokolatlanul ne küldjenek el pedagógusokat, de azzal nem ért egyet,
hogy úgy maradjanak állományban, hogy nincs kit tanítaniuk és nincs mikor tanítaniuk,
hiszen az a pedagógus létszám, amely most megmarad, tökéletesen elegendő arra, hogy az
odajáró gyerekeket tanítsák.
Amit Vattamány képviselőtársa mondott arra annyit szeretne mondani, hogy a felújított
iskolákba sokkal több gyermek jelentkezik, mint a rosszabb állapotban lévő iskolákba, oda
tehát majd több pedagógusra lesz szükség. Azt gondolja, hogy a pedagógusaik szakmai
hozzáértéséhez kétség sem férhet.
Továbbra is kéri, hogy támogassák az előterjesztést.

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

Devosa Gábor
Ripp képviselőtársa már válaszolt jó néhány problémára. Saját maga sem volt boldog a
törvényben előírt kötelező óraszám emeléstől, de ezzel sajnos helyben sokat kezdeni nem
tudnak. A kiosztott táblázatból láthatják azt azért képviselőtársai, hogy egyébként az épület
formájában rossza állapotban lévő iskoláknál sajnos alacsonyabb volt a beiratkozás száma.
Ilyen például a Baross Iskola, ahol 7,5 státuszról beszélnek, de nézzék meg a Janikovszky
Iskola esetében, amely felújításra került 1 státuszról van szó. Azt gondolja összefügg a dolog,
ott ahol felújítanak épületet és a szülő biztonságban érzi a gyermekét, hiszen látja, hogy az az
iskola nem fog az elkövetkezendő időszakban bezárásra kerülni, oda beíratja a gyereket. Azt
gondolja, hogy az oktatási színvonal – és ezt már nagyon sokszor elmondta – igenis jó
Erzsébetvárosban, nem jobb sem a VI. sem a XIV. sem a VIII. kerületben. Nagyon sokban
befolyásolja a szülőket az épület minősége. Az oktatás színvonalának emelésére pedig
képviselőtársaival együtt olvastak és el is fogadtak egy Erzsébetvárosi Oktatási Koncepciót,
amely tartalmazza, hogy milyen oktatási fejlesztésekre, személyi fejlesztésekre van szükség.
Azt gondolja, hogy lehetett volna például most megtartani státuszokat iskoláknál hiszen
szükség lesz az elkövetkezendő időszakban fejlesztő pedagógusra, vagy más oktatási téren
segítő szakemberre, de azt gondolja, hogy addig amíg az Oktatási Koncepcióban
meghatározottak alapján ki nem dolgozzák ezt a tervet, hogy hol milyen létszámú fejlesztő és
egyéb pedagógus szakemberre van szükségük, addig felesleges most ott státuszokat
megtartaniuk, mert azzal nem teremtenek tiszta helyzetet az intézményben. Valószínűleg
ősszel egy hasonló anyagnak vissza kell jönnie, amikor a Koncepcióból és az elvégzett
vizsgálatokból kiderül az, hogy mely intézményben, milyen plusz pedagógusra van szükség.
Bízik abban, hogy a következendő időszakban a felújítások és ezek az oktatási szakmai
segítségek az intézményekben eredményezni fogják azt, hogy telelesznek iskoláik, nem egy
osztályt fognak tudni indítani, mint idén a Barossban, hanem majd kettőt vagy hármat, és
akkor újból meg tudják tartani azt a pedagógus létszámot, amely az iskola minőségi
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működtetéséhez szükséges.
Látják képviselőtársai is a táblázatból kiderül, hogy a kötelező óraszám emelése jelentette azt
ami miatt ezt a létszámcsökkentést meg kellett tenniük, nem a saját hatáskörük – még egyszer
mondja – a törvényben előírtak felülbírálata, legalábbis itt a kerületben nem.

Hunvald György
A következőkben az eredetileg benyújtott 10 darab határozati javaslat, valamint az azokhoz
benyújtott módosító indítványok elfogadására kerül sor.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

318/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának meghatározásáról (Nevelési
Tanácsadó) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- a gyógytestnevelés feladatellátását az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó
szervezeti keretében hajtja végre. Az e szakfeladaton foglalkoztatottak a
Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskolából
munkáltatói jogutódlással az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó
közalkalmazotti állományába kerülnek;

- 2007. július 01-től az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó engedélyezett
álláshelyének számát, feladatnövekedés miatt 18 főben állapítja meg;

- az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 3 925 eFt-tal, járulék
előirányzatát 1 256 eFt-tal megemeli.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. július 1.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 4 nem 3 tartózkodás.

319/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának meghatározásáról (Magyar-Angol
Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. július 01-től a Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és
Vendéglátó Szakiskola engedélyezett álláshelyének számát, feladatcsökkenés
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miatt 76 főben állapítja meg;
- az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 3 925 eFt-tal, járulék
előirányzatát 1 256 eFt-tal csökkenti.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. július 1.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 7 nem 4 tartózkodás.

320/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának meghatározásáról (Magyar-Angol
Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. szeptember 01-től a Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és
Vendéglátó Szakiskola engedélyezett álláshelyének számát, feladatcsökkenés
és pedagógusok kötelező óraszámának emelése miatt 71,5 főben állapítja meg.

- Az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 2 120 eFt-tal, járulék
előirányzatát 678 eFt-tal csökkenti.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. szeptember 1.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 10 nem 1 tartózkodás.

321/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának meghatározásáról (Alsóerdősori
Általános Iskola és Gimnázium) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. szeptember 01-től az Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium
engedélyezett álláshelyének számát a pedagógusok kötelező óraszámának
emelése miatt 89,5 főben állapítja meg;

- az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 1 178 eFt-tal, járulék
előirányzatát 377 eFt-tal csökkenti.

Felelős: Hunvald György polgármester
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Határidő: 2007. szeptember 1.
Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 9 nem 2 tartózkodás.

322/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának meghatározásáról (Baross Gábor
Általános Iskola) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. szeptember 01-től a Baross Gábor Általános Iskola engedélyezett
álláshelyének számát, feladatcsökkenés és a pedagógusok kötelező óraszámának
emelése miatt 68,5 főben állapítja meg.

- Az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 3 533 eFt-tal, járulék
előirányzatát 1 131 eFt-tal csökkenti.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. szeptember 1.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 6. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 10 nem 1 tartózkodás.

323/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának meghatározásáról (Erzsébetvárosi
Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. szeptember 01-től az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskola engedélyezett álláshelyének számát a pedagógusok kötelező
óraszámának emelése miatt 103,5 főben állapítja meg.
- az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 1 649 eFt-tal, járulék
előirányzatát 528 eFt-tal csökkenti.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. szeptember 1.
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Hunvald György
Az eredetileg benyújtott 7. számú határozati javaslathoz Gál György képviselő úrtól érkezett
egy módosító indítvány, melyet az előterjesztő elfogadott.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 6 nem 2 tartózkodás.

324/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Gál György módosító indítványáról a közoktatási intézmények engedélyezett
létszámának meghatározásáról szóló előterjesztés 7. számú határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott - Gál György módosító
indítványát a közoktatási intézmények engedélyezett létszámának
meghatározásáról szóló előterjesztés 7. számú határozati javaslatához az alábbiak
szerint:
A határozati javaslat 7./ pontja az alábbira változik:
"Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
2007. szeptember 01-től a Janikovszky Éva Általános iskola engedélyezett
álláshelyének számát feladatcsökkenés és a pedagógusok kötelező óraszámának
emelése miatt 52,25 főben állapítja meg.
Az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 824 eFt-tal, járulék előirányzatát
264 eFt-tal csökkenti."

Hunvald György
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat 7. pontját, az elfogadott módosító indítvány szerint,
felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 6 nem 2 tartózkodás.

325/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának meghatározásáról (Janikovszky Éva
Általános Iskola) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. szeptember 01-től a Janikovszky Éva Általános Iskola engedélyezett
álláshelyének számát feladatcsökkenés és a pedagógusok kötelező óraszámának
emelése miatt 52,25 főben állapítja meg;

- az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 824 eFt-tal, járulék
előirányzatát 264 eFt-tal csökkenti.

Felelős: Hunvald György polgármester
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Határidő: 2007. szeptember 1.
Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 8. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 8 nem 2 tartózkodás.

326/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának meghatározásáról (“Molnár Antal
Zeneiskola” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

- 2007. szeptember 01-től a “Molnár Antal Zeneiskola” Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény engedélyezett álláshelyének számát a
pedagógusok kötelező óraszámának emelése miatt 38 főben állapítja meg;

- Az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 1 413 eFt-tal, járulék
előirányzatát 452 eFt-tal csökkenti.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. szeptember 1.

Hunvald György
Az eredetileg benyújtott 9. számú határozati javaslathoz az előterjesztőtől érkezett egy
módosító indítvány.

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 14 igen 5 nem 5 tartózkodás.

327/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Devosa Gábor módosító indítványáról a közoktatási intézmények engedélyezett
létszámának meghatározásáról szóló előterjesztés 9. számú határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Devosa Gábor előterjesztő módosító indítványát a közoktatási
intézmények engedélyezett létszámának meghatározásáról szóló előterjesztés 9.
számú határozati javaslatához az alábbiak szerint:
A határozati javaslatok száma kiegészül újabb 9./ ponttal, melynek
figyelembevételével a további számozás eggyel növekszik.
A módosító indítvány szövegezése a következő:
"Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
2007. szeptember 01-től a Dob Óvoda engedélyezett álláshelyének számát
feladatcsökkenés miatt 22 főben állapítja meg.
Az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 1 201 eFt-tal, járulék
előirányzatát 384 eFt-tal csökkenti."
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Hunvald György
Szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot, az elfogadott módosító indítvány
szerint, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 5 nem 5 tartózkodás.

328/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának meghatározásáról (Dob Óvoda) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. szeptember 01-től a Dob Óvoda engedélyezett álláshelyének számát
feladatcsökkenés miatt 22 főben állapítja meg;

- az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 1 201 eFt-tal, járulék
előirányzatát 384 eFt-tal csökkenti.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. szeptember 1.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 9. pontját.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 25 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 5 nem 6 tartózkodás.

329/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának meghatározásával kapcsolatos
feladatról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, mivel a megszűnő státuszokon foglalkoztatott
közalkalmazottak önkormányzati fenntartású intézményekben való további
alkalmazására az ellátandó feladat hiányában nincs lehetőség, ezért engedélyezi az
intézményvezetőknek a felmentetésekkel kapcsolatos munkáltatói feladatok
elvégzését.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 10. pontját.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 0 nem 1 tartózkodás.
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330/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának meghatározásával kapcsolatos
feladatról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata felkéri a
polgármestert, hogy a felmentésekkel kapcsolatos költségvetési kiadások
összegére végeztessen számításokat, majd a végrehajtást követően, a költségvetési
törvényben foglaltak alapján nyújtson be pályázatot a létszámcsökkentési
döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésével a MÁK-
hoz.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. szeptember 30.

Hunvald György
Gál György képviselő úr nyújtott be három módosító indítványt, mely az eredetileg
benyújtott határozati javaslatokat új pontokkal egészíti ki.
A módosító indítványokat az előterjesztő elfogadta.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványokat, 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.

331/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Gál György módosító indítványairól a közoktatási intézmények engedélyezett
létszámának meghatározására vonatkozó előterjesztés határozatai javaslatához –

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott - Gál György módosító
indítványait a közoktatási intézmények engedélyezett létszámának
meghatározására vonatkozó előterjesztés határozatai javaslatához az alábbiak
szerint:
11. számú határozati javaslat:
"1.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-
testülete 2007. szeptember 1-től az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskola engedélyezett álláshelyének számát feladatnövekedés miatt 104,5
főben állapítja meg.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. szeptember 1.
2.) Az intézmény költségvetésének bérelőirányzatát 471 eFt-tal, járulék
előirányzatát 151 eFt-tal növeli.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. szeptember 1."
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12. számú határozati javaslat:
"1.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-
testülete 2007. szeptember 1-től az Janikovszky Éva Általános Iskola
engedélyezett álláshelyének számát feladatnövekedés miatt 54 főben állapítja meg.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. szeptember 1.
2.) Az intézmény költségvetésének bérelőirányzatát 471 eFt-tal, járulék
előirányzatát 151 eFt-tal növeli.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. szeptember 1."
A határozati javaslat kiegészül 13./ ponttal, melynek szövegezése az alábbi:
"Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
2007. szeptember 01-től a Janikovszky Éva Általános iskola engedélyezett
álláshelyének számát feladatnövekedés miatt 54,25 főben állapítja meg.
Az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 118 eFt-tal, járulék előirányzatát
38 eFt-tal megemeli."

Hunvald György
Szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot az elfogadott módosító indítvány
szerint, 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.

332/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának meghatározásáról (Erzsébetvárosi
Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. szeptember 1-től az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskola engedélyezett álláshelyének számát feladatnövekedés miatt
104,5 főben állapítja meg;
- az intézmény költségvetésének bérelőirányzatát 471 eFt-tal, járulék
előirányzatát 151 eFt-tal növeli.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. szeptember 1.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot az elfogadott módosító indítvány
szerint, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 23 igen 1 nem 0 tartózkodás.
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333/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának meghatározásáról (Janikovszky Éva
Általános Iskola) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. szeptember 1-től az Janikovszky Éva Általános Iskola engedélyezett
álláshelyének számát feladatnövekedés miatt 54 főben állapítja meg;

- az intézmény költségvetésének bérelőirányzatát 471 eFt-tal, járulék előirányzatát
151 eFt-tal növeli.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. szeptember 1.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot az elfogadott módosító indítvány
szerint, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 24 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 2 tartózkodás.

334/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény engedélyezett létszámának meghatározásáról (Janikovszky Éva
Általános Iskola) -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. szeptember 01-től a Janikovszky Éva Általános Iskola engedélyezett
álláshelyének számát feladatnövekedés miatt 54,25 főben állapítja meg;

- az intézmény költségvetésének bér előirányzatát 118 eFt-tal, járulék előirányzatát
38 eFt-tal megemeli.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. szeptember 1.

9. napirendi pont:
Közoktatási intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata
Előterjesztő: Devosa Gábor alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Devosa Gábor
Csak annyit szeretne mondani, hogy jó néhány intézmény neve megváltozik, úgyhogy kéri
tisztelt képviselőtársait, hogy kövessék figyelemmel, hogy akkor ez ügyben napra készek
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legyenek.
Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

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

Gerenday Ágnes
Az előbb elhangzott, hogy van sok új intézmény és oda akkor sokkal többen mennek, azzal az
elképzeléssel bírnak az intézmények tulajdonosai, hogy akkor az így megmarad, gondoljanak
bele.

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

Az előterjesztéshez Devosa Gábor alpolgármester úr – előterjesztő – tett egy módosító
indítványt, amelyet szavazásra tesz fel, 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.

335/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Devosa Gábor módosító indítványáról a közoktatási intézmények alapító okiratainak
felülvizsgálatáról szóló előterjesztés 1. számú határozati javaslatához -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Devosa Gábor előterjesztő módosító indítványát a közoktatási
intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatáról szóló előterjesztés 1. számú
határozati javaslatához az alábbiak szerint:
1. számú határozati javaslat szövegezése
"Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete
2007. július 01. napjával a melléklet szerint a Bóbita Óvoda egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát elfogadja."

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 1. pontját, az elfogadott
módosító indítvánnyal együtt, felhívja a figyelmet, hogy elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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336/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról (Bóbita Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. július 01. napjával a melléklet szerint az Bóbita Óvoda egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

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

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Bóbita Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 17. számú
melléklete.

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

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

337/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról (Alsóerdősori Általános
Iskola és Gimnázium) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. július 01. napjával a melléklet szerint az Alsóerdősori Általános Iskola és
Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

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

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
a jegyzőkönyv 18. számú melléklete.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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338/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról (Baross Gábor Általános
Iskola) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. július 01. napjával a melléklet szerint a Baross Gábor Általános Iskola
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

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

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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

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

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

339/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról (Brunszvik Teréz Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. július 01. napjával a melléklet szerint az Brunszvik Teréz Óvoda
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

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

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Brunszvik Teréz Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 20.
számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.

340/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról (Csicsergő Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. július 01. napjával a melléklet szerint az Csicsergő Óvoda egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

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

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Csicsergő Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 21. számú
melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 6. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

341/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról (Dob Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. július 01. napjával a melléklet szerint az Dob Óvoda egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát elfogadja;

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

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Dob Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 22. számú
melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 7. pontját, felhívja a figyelmet,
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hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.
342/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról (“EPSZK” Erzsébetvárosi
Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. július 01. napjával a melléklet szerint az “EPSZK” Erzsébetvárosi
Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát elfogadja;

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

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az “EPSZK” Erzsébetvárosi Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 23. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 8. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

343/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról (Erzsébetvárosi Általános
Iskola és Informatikai Szakközépiskola) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. július 01. napjával a melléklet szerint az Erzsébetvárosi Általános Iskola
és Informatikai Szakközépiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
elfogadja;

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

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 24. számú melléklete.
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Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 9. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

344/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról (Janikovszky Éva Általános
Iskola) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. július 01. napjával a melléklet szerint az Janikovszky Éva Általános
Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

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

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Janikovszky Éva Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
jegyzőkönyv 25. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 10. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

345/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról (Kópévár Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. július 01. napjával a melléklet szerint az Kópévár Óvoda egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

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

Felelős: Hunvald György polgármester
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Határidő: azonnal

A Kópévár Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 26. számú
melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 11. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

346/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról (Magonc Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. július 01. napjával a melléklet szerint az Magonc Óvoda egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

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

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Magonc Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 27. számú
melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 12. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

347/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról (Magyar-Angol
Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola) -

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

- a Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola
805212 pedagógiai szakszolgálat szakfeladata 2007. július 01. napjától
megszűnik, a gyógytestnevelés feladat ellátása tekintetében munkáltatói jogutód
az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó. Az e munkakörben alkalmazottak
(gyógytestnevelők) közalkalmazotti jogviszonya az Erzsébetvárosi Nevelési
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Tanácsadóban folyamatos.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. július 1.

- 2007. július 01. napjával a melléklet szerint a Magyar-Angol Kéttannyelvű
Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát elfogadja;

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

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 28. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 13. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 20 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.

348/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról (Nefelejcs Óvoda) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. július 01. napjával a melléklet szerint az Nefelejcs Óvoda egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

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

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Nefelejcs Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 29. számú
melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 14. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 19 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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349/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról (Erzsébetvárosi Nevelési
Tanácsadó) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy
- 2007. július 01. napjától a 805212 szakfeladat (pedagógiai szakmai szolgáltatás)
kibővül a gyógytestnevelői feladattal. E feladat tekintetében munkáltatói
jogutódlás miatt a munkáltatói jogelődnél (Magyar-Angol Kéttannyelvű
Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola) foglalkoztatott gyógytestnevelők
közalkalmazotti jogviszonya 2007. július 01. napjától az Erzsébetvárosi
Nevelési Tanácsadónál folyamatos.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2007. július 1.

- 2007. július 01. napjával a melléklet szerint az Erzsébetvárosi Nevelési
Tanácsadó egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja;

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

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a
jegyzőkönyv 30. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 15. pontját, felhívja a
figyelmet, hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

350/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény alapító okiratának felülvizsgálatáról (“Molnár Antal
Zeneiskola” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
- 2007. július 01. napjával a melléklet szerint az “Molnár Antal Zeneiskola”
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát elfogadja;

- felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot írja alá, adja ki és
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küldje meg a jogszabályban meghatározott intézmények részére.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A “Molnár Antal Zeneiskola” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata a jegyzőkönyv 31. számú melléklete.

10. napirendi pont:
A szociális ágazat 2006. évi munkájáról szóló beszámolójáról
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

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

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi 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 22 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 2 tartózkodás.

351/2007. (V. 18.) számú határozat:
- A szociális ágazat 2006. évi munkájáról szóló beszámolójáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a szociális ágazat 2006. évi szakmai munkájáról szóló
beszámolót és az ellátási szerződések felülvizsgálatáról készült összefoglalót az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

11. napirendi pont:
A gyermekvédelmi rendszer 2006. évi munkájának átfogó értékelése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

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

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi 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 24 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 2 tartózkodás.

352/2007. (V. 18.) számú határozat:
- A gyermekvédelmi rendszer 2006. évi munkájának átfogó értékeléséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a kerület gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelést, egyben felkéri a polgármestert az átfogó
értékelés aláírására és - 2007. május 31-éig - a Közép-magyarországi Regionális
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalához történő továbbítására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

12. napirendi pont:
Támogatási Szerződés kötése a Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezetével
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

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

Solymári Gabriella
A Szociális és Egészségügyi 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, felhívja a figyelmet, hogy
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elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

353/2007. (V. 18.) számú határozat:
- Támogatási Szerződés kötéséről a Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezetével -

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

1. a Magyar Vöröskereszt VII. Kerületi Szervezetének működési kiadásához
évente 620 000 Ft összegben biztosít támogatást.

2. jóváhagyja a Magyar Vöröskereszt Budapest VII. kerületi Szervezetével
kötendő támogatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal,
és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

3. a szerződés megszűnéséig a mindenkori költségvetésében biztosítja a
támogatás összegét.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A Magyar Vöröskereszt VII. kerületi Szervezetével kötött támogatási szerződés a
jegyzőkönyv 32. melléklete.

13. napirendi pont:
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalt pályázati előirányzatok
elfogadása
Előterjesztő: Ripp Ágnes a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke

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 egyhangúlag támogatta az összes javaslatot,
úgyhogy kéri a Képviselő-testületet is hogy tegye meg ezt.

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra és elfogadásra 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 határozati javaslat 1. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 22 fő.
A szavazás eredménye 22 igen 0 nem 0 tartózkodás.
354/2007. (V. 18.) számú határozat:
- A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalt pályázati előirányzat
elfogadásáról (sportegyesületek) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság - melléklet szerinti
- javaslatát a kerületi sportegyesületek pályázatra érkezett pályamunkáknak
Erzsébetváros Önkormányzata 3/2007. (II.26.) számú költségvetési rendeletében
meghatározott 7303 cím Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok
előirányzat 2 500 eFt eredei előirányzatból történő támogatására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A jegyzőkönyv 33. számú melléklete.

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

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

355/2007. (V. 18.) számú határozat:
- A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalt pályázati előirányzat
elfogadásáról (utánpótlás nevelési) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság - melléklet szerinti
- javaslatát az utánpótlás nevelési programok pályázatra érkezett
pályamunkáknak Erzsébetváros Önkormányzata 3/2007. (II.26.) számú
költségvetési rendeletében meghatározott 7303 cím Központilag kezelt sport
pályázatok és feladatok előirányzat 2 500 eFt eredei előirányzatból történő
támogatására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A jegyzőkönyv 34. számú melléklete.

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

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

356/2007. (V. 18.) számú határozat:
- A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalt pályázati előirányzat
elfogadásáról (kerületi szakszövetségek) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság - melléklet szerinti
- javaslatát a kerületi szakszövetségek pályázatra érkezett pályamunkáknak
Erzsébetváros Önkormányzata 3/2007. (II.26.) számú költségvetési rendeletében
meghatározott 7303 cím Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok
előirányzat 500 eFt eredei előirányzatból történő támogatására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A jegyzőkönyv 35. számú melléklete.

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

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

357/2007. (V. 18.) számú határozat:
- A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalt pályázati előirányzat
elfogadásáról (nyári táborok) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság - melléklet szerinti
- javaslatát a nyári táborok pályázatra érkezett pályamunkáknak Erzsébetváros
Önkormányzata 3/2007. (II.26.) számú költségvetési rendeletében meghatározott
7303 cím Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok előirányzat 4 000 eFt
eredei előirányzatból történő támogatására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A jegyzőkönyv 36. számú melléklete.

Hunvald György
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Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 5. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

358/2007. (V. 18.) számú határozat:
- A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalt pályázati előirányzat
elfogadásáról (kisebbségi kulturális) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság - melléklet
szerinti - javaslatát a kisebbségi kulturális pályázatra érkezett pályamunkáknak
Erzsébetváros Önkormányzata 3/2007. (II.26.) számú költségvetési rendeletében
meghatározott 7302 cím Központilag kezelt közművelődési pályázatok és
feladatok előirányzat 3 500 eFt eredei előirányzatból történő támogatására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A jegyzőkönyv 37. számú melléklete.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 6. pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

359/2007. (V. 18.) számú határozat:
- A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalt pályázati előirányzat
elfogadásáról (közművelődési, kulturális) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság - melléklet szerinti
- javaslatát az erzsébetvárosi nyílt közművelődési, kulturális pályázatra érkezett
pályamunkáknak Erzsébetváros Önkormányzata 3/2007. (II.26.) számú
költségvetési rendeletében meghatározott 7302 cím Központilag kezelt
közművelődési pályázatok és feladatok előirányzat 8 000 eFt eredei előirányzatból
történő támogatására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A jegyzőkönyv 38. számú melléklete.
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Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 7. pontját, 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.

360/2007. (V. 18.) számú határozat:
- A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalt pályázati előirányzat
elfogadásáról (Váradi István) -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 54/2007.
(04.17.) számú határozatával elfogadott ajánlást támogatja és Váradi István
zongoraversenyen való részvételéhez a 35 eFt-os nevezési díjat Erzsébetváros
Önkormányzat 3/2007. (II.26.) számú költségvetési rendeletben szereplő 7302
címen a kulturális céltámogatás 4 500 eFt eredeti előirányzat terhére
finanszírozza.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Hunvald György
Mint ahogy jelezte előre – most – 10 órakor emléktáblát avatnak, kéri a képviselő hölgyeket
és urakat, hogy vegyenek részt az avatáson – 30 perc szünetet rendel el.

S z ü n e t

Hunvald György
Szünet után megállapítja, hogy az ülés határozatképes, folytatják a munkát.

14. napirendi pont:
Interpellációk, képviselői kérdések

Interpellációk:

Gerenday Ágnes interpellációja Hunvald György polgármesterhez hajléktalanok
elhelyezéséről tárgyban

Hunvald György
Megadja a szót Gerenday Ágnes képviselő asszonynak az interpelláció benyújtójának.

Gerenday Ágnes
“Az első problémám az volna, amit tegnap is felvetettem a Közrendvédelmi és
Környezetvédelmi Bizottság ülésén, hogy szeretném megkérni a Polgármester urat arra, mint
a fővárosnak is képviselőjét, és akik még képviselőtársaim, hogy próbáljanak valami rendeleti
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módosításra hatni, mert két ilyen nagyon kellemetlen terület van az én körzetemben ez a
Rákóczi út 48. és 50. ház, tehát ott ahol árkádok vannak, és ugyanúgy az Otthon Áruház előtti
rész, ahol a hajléktalanok ütnek tanyát.
Problémás azért mert a házak lakói is kétségbe esnek, akkor amikor alig tudnak kijönni vagy
gusztustalan rendetlen a környezetük, másrészt pedig azért végül is ezek főútvonalak.
Saját magam próbáltam a Fővárosnál érdeklődni, mit lehetne tenni, tehát az ÁNTSZ-től
kezdve a Főpolgármesteri Hivatal illetékes irodáját is megkerestem. Tulajdonképpen
mindenütt széttárják a karjukat, hogy nincs erre egy fővárosi rendelet sem. Személyiségi jogok
révén ugye nem lehet embereket kényszeríteni arra, hogy elmenjenek, szólhatnak nekik.
Számtalanszor említettem, hogy én is beszélő viszonyban vagyok, mert próbálom valami
módon emberileg meggyőzni a hajléktalanokat, hogy legalább ne szemeteljenek, tehát kivel-
kivel hogy lehet szót érteni.
Én tulajdonképpen azt szeretném kérni, miután látom, hogy kerületileg sincs erre hatásunk,
hogy a Polgármester úr vállalja-e ezt a kérést, ami gondolom, hogy képviselőtársaimmal
egyetértésre talál, valamilyen módon a Fővárosban is próbáljanak ez ellen valamit tenni,
helyesebben olyan rendeletmódosításokkal, vagy rendelethozatallal vagy pedig a Parlament
elé benyújtott valamiféle törvényi változtatással.”

Hunvald György
“Tisztelt Képviselő Asszony”
Azt gondolom Erzsébetváros már eddig is többet tett, mint amit a törvény szerint tennie kell,
és én ez nagyon jónak tartom, hiszen akkor amikor éjszakai szállást létesít hajléktalanok
számára, azzal, hogy nem önmagában csak szállásról van szó, hanem olyan szociális munkát
kér a szállást üzemeltetőtől, hogy a kerület közigazgatási területén lévő hajléktalanokat
meggyőzéssel, rábeszéléssel próbálja rábírni arra, hogy éjszaka ebben a szállásban feküdjön
le, akkor már ezzel ezen a problémán próbál segíteni.
Természetesen a kérését továbbítani fogom a Főváros illetékesei felé.
Ez egy nagyon nehéz problémakör, tehát én azt gondolom, a világ más hasonló
nagyvárosaiban sem igazán találtak megoldást erre.
A mi magunk szerény keretei között hajléktalan szálló létesítésével és más olyan
programokkal, amely ebben a szállóban van, tehát például visszavezetés a munkahely
világában, azt hiszem nagyon sokat teszünk.
Az interpellációja jogos, egy akkut probléma – mindenképpen jelzem.
Kérem válaszom elfogadását.”

Gerenday Ágnes
“Köszönöm, akkor reménykedem, hogy lesz is valami jó hatású eredmény.”

Gerenday Ágnes interpellációja Hunvald György polgármesterhez egyirányú utcákban lévő
közlekedés tárgyban

Hunvald György
Megadja a szót Gerenday Ágnes képviselő asszonynak az interpelláció benyújtójának.

Gerenday Ágnes
“A másik ügy volna, ami hát máshol is biztos jelentkezik, másnak is hasonló területén, ahol
kialakítottak vagy egy csökkentett sebességű utcát, vagy egyirányúsítottak, ott nagyon sokszor
a KRESZ szabályait nem tartják be.
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Vannak bizonyos helyek, ahol sok egyirányú utca van, vagy a Baross térhez közel lévén
nyilvánvaló, hogy keresik az egyszerűbb utakat, nemcsak azért mert megszoktak valamilyen
útvonalat, hanem van is valami céljuk abban az utcában, amiért a Huszár utca egy kicsit
ilyen furcsává vált, és hosszú története lett az átalakítások után.
Kérem, hogy próbáljon arra hatni az illetékes akár közrendvédelem, akár a rendőrség
felkérésével, tudván ugyan hogy kicsi a létszám, nehéz megoldani azt, hogy mindenhova
posztos rendőröket tegyenek, vagy járőröztessenek. Tényleg csak a csoda segít azon, hogy
komolyabb balesetek nem történnek a Rózsák teréről a Huszár utcába padlógázzal bejön
valaki és végig rohan az utcán, ahol nemcsak szembe a forgalommal jönne hanem kiforduló
autókkal is szembe találkozna. Tehát azért is tartom furcsának, hogy ezt még valamilyen
módon nem tudták megoldani, vagy büntetni, vagy nem vette más ezt komolyan, hiszen három
sarkán van ennek a pici utcának térfigyelő kamera.
Tehát én most tulajdonképpen azt kérem, hogy hassunk oda, hogy a térfigyelő kamerák
álljanak rá bizonyos időszakokban, nézzék ezt meg, mert ez sajnos napi probléma.
Az ott lévő vendéglátó helyeknek is biztos nehézkes az ellátása, tehát szállítók is bejönnek
nagyobb autóval, de sajnos fegyelmezetlen magánemberek is, nemcsak motorral, de
terepjáróval is végig mennek az utcán.”

Hunvald György
“A Huszár utca rendjének a kialakításában még Képviselő Asszonnyal is elég sokat vettünk
részt illetve foglalkoztunk. A többségi lakossági akaratnak megfelelően került kialakításra ez
a mai forgalmi rend – sajnos ezt a rendet is megsértik jó páran, a kerületi kapitányság felé
igen sokszor jeleztük ezt a problémát. Tulajdonképpen amikor annak idején lakossági
fórumokon vettünk részt a rend kialakításában igazából az a behajtás gátló segítene ezen a
problémán, amit aztán a Főváros Közlekedési Ügyosztálya nem engedett, arra hivatkozva,
hogy ma már ilyeneket nem engednek. Igazából csak a folyamatos jelzés, illetve a térfigyelő
kamerákkal megfigyelt rendszám leolvasásokkal lehet majd egy utólagos szabálysértést tenni.
Én még egyet tudnék javasolni, hogy kéz a kézben álljunk ott és akkor állítsák meg ezeket az
autókat szabadidőnkben, de folyamatosan jelezzük a problémát a kapitányságnak.
Kérem válaszom elfogadását.”

Gerenday Ágnes
“Köszönöm szépen. Én is tettem már ilyet, hogy odaálltam középre, és a gyermekem a fiam
azt mondta, hogy anyukám nem vagy egészen komplett, mert neked megy. Volt olyan, hogy
egyszerűen úgy éreztem, hogy nem veszik komolyan, hogy ott áll valaki, és csak így mutattam
neki, hogy behajtani tilos tábla, tehát fegyelmezetlen, tehát ezért tenni kellene, mert
gyermekek járnak ott.”
Hunvald György
“Rám is szokták mondani, hogy hülye vagyok, lehet hogy más okból.”

Gerenday Ágnes interpellációja Hunvald György polgármesterhez társasház felújítási alap
tárgyban

Hunvald György
Megadja a szót Gerenday Ágnes képviselő asszonynak az interpelláció benyújtójának.

Gerenday Ágnes
“Ebben kérném megnyugtató tájékoztatását Polgármester úrnak, hiszen eltűnt az a bizonyos
költségvetési alap amiből lehetett vis maior esetekben, vagy egyszerű olyan állapotra jutott
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házaknál segítséget nyújtani, ami már túlment a képviselői alap segítési lehetőségén, de meg
kellett oldani. Néha kötelezések is vannak és nem rendelkezik a ház megfelelő önrésszel. Én a
költségvetés tárgyalásánál is annak idején felvetettem, hogy van egy olyan jogcím, amiben
sejtettem, hogy ennek a segítségnek az elbújtatása, bocsánat nem tudom másképp mondani,
rejlik jó értelműen, tehát ez a bizonyos 7807 szakfeladatokra kiírt költségvetési tétel, ami a
műemlék rendbehozatal és társasházak karbantartását jelenti.

Kérdezem, hogy képviselőként tudunk e segítséget nyújtani, illetve a házaknak fel tudjuk-e
ajánlani azt, hogy ha valami vészhelyzet van, akkor igenis számíthatnak a Polgármesteri
Hivatal illetve az Önkormányzat támogatására, segítségére anyagilag is, tehát nyilván
kellőképpen mérsékelve annak a nagyságrendjét, hogy mire, és műszakilag megindokolva,
hogy szükséges, életveszélyes, vagy olyan körülmény, amire feltétlenül lépniük kell.”

Hunvald György
“Igen, a Képviselői Alapot meg kellett szüntetnünk, mert az Állami Számvevőszék azt mondta,
hogy nem felel meg a hatályos törvényeknek, ezért a Képviselői Alap megszüntetésre került.
A társasházaknál több olyan kritikus pillanat adódhat, amikor a társasház életét befolyásolja
valami, ilyen például hogyha gázvezetéket újítanak fel, és hirtelen kizárják a
gázszolgáltatásból a házakat. Erre az Önkormányzat költségvetésében egy külön keret van,
azonnal döntési lehetőséggel, amelyet a Kerületfejlesztési Bizottság tesz. Ugyanez történik,
hogyha esetleg téli időszakban lezárják a kéményeket és a fűtés kerül veszélybe, erre szintén a
Kerületfejlesztési Bizottság tud dönteni, nagyon gyorsan, rendkívüli segítséget adva. Az
önkormányzati törvény rendelkezik arról, hogy amennyiben katasztrófa helyzet áll be egy
házban, mondjuk leomlott egy födém, vagy bármi, akkor az önkormányzat a polgármester
kezébe adja az átcsoportosítás lehetőségét és azonnal tud segítséget adni az érintett
társasházaknak. Egyébiránt az a szándéka az Önkormányzatnak, hogy a társasházak közös
képviselőit próbálja oktatni arra, hogy egy társasházban próbáljanak olyan alapot képezni,
felújítási vagy bármilyen más alapot, kössenek biztosításokat, amelyek révén az ilyen házak
bármi más egyéb problémát viszonylag gyorsan el tudnak hárítani. Más lehetőség az
Önkormányzat társasház felújítási pályázatán való részvétel, de még egyszer mondom a
katasztrófa helyzetekben az előbb említett lehetőségek állnak fenn.
Kérem válaszom elfogadását.”

Gerenday Ágnes
“Köszönöm. A Polgármester praktikusan elmondta az összes olyan létező lehetőséget, ami
egyenlőre megismerhető és tudható volt a házak részére, de én most valóban nem csak a
katasztrófákat említeném, hanem azt, amikor van egy javítás is. Én látom annak a keretnek,
illetve ez publikus is, hogy végül is van 224 millió forint, abból egy társasházat nem lehet
felújítani, egy műemléket nem lehet rendbe hozni, tehát itt is ez csak egy ilyen csip-csup
összeg – mondhatná, ha szét kéne osztani arra a sok problémára ami létezik.
De én arra kérek egy konkrét választ, hogy én mint képviselő, aki tudom azt, hogy valahol van
egy probléma tudom-e a házat úgy támogatni – ugyan én a költségvetés tárgyalásánál is
bizony aggályosnak tartottam, hogy egy csomó feladat, csomó döntés is a Gazdasági
Bizottság elé kerül, minthogyha a többi bizottságnak már nem is volna szerepe, hanem a
Gazdasági Bizottság, aki egyértelműen a pénzek felett dönt.
Tehát én szeretném kérni azt a hatást, hogy nekünk legyen ahhoz jogunk is, hogy ezeket
támogassuk nem esztelenül, hanem tényleg a szükség mértékében.”

Hunvald György
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“Ön mint képviselő el tud járni közgyűlésekre január-február-március hónapokban, a házat
fel tudja világosítani arról, hogy a társasház felújítási pályázaton hogyan és milyen módon
kell pályázni, és mint a Kerületfejlesztési Bizottság tagja tud tenni azért, hogy jó pályázatot
beadva, elbírálva esetleg a ház megkapja a pályázaton szerzett összeget.

Gerenday Ágnes
“Polgármester úr elbeszélt amellett amit én kérdeztem, nem a társasházi pályázatokról
kérdeztem.”
Hunvald György
“Nem az volt a kérdés, hogy hogyan lehet segíteni, én elmondtam, hogy hogyan.
Kérem válaszom elfogadását.”

Gerenday Ágnes
“Azt szeretném kérni, hogy amint válaszokat kapok arra, egy rövid írásbeli levelet is
kaphassak.”

Hunvald György
“Természetesen megkapja. Még egyszer megkérdezem, elfogadta-e a válaszomat.”

Gerenday Ágnes
“Igen.”

Gerenday Ágnes interpellációja Gergely József alpolgármesterhez Dohány utcai járda
felújítás tárgyban

Hunvald György
Megadja a szót Gerenday Ágnes képviselő asszonynak az interpelláció benyújtójának.

Gerenday Ágnes
“Egy rövid kérdés volna, miután változatlanul kérdezik a lakók, tehát kevés talán a
tájékoztatás konkrétan, hogy amikor egy felújítás történik, az milyen keretből és milyen
összegből történt meg. Tehát ezt szeretném kérdezni, hogy a Dohány utca járdafelújítása,
konkrétan számszerűsítve mibe került, illetve a garanciális feltételeket hogyan szerződték le.
Ugyanis úgy érzem, hogy nagyon sokszor, miután ez is egy térkövekkel kirakott járdafelület és
a Huszár utcában bizony igen slendrián munkát végeztek, amit már többször kifogásoltam,
tehát látszik annak a nyoma, hogy nincs rendesen az alépítmény megcsinálva. Ugyanúgy a
járdáknál itt a Dohány utcánál is kétséges az, hogy tényleg korrektül végezték-e a munkát.
Azért kérdezném, hogy milyen garanciális feltételek vannak a szerződéseinkben, melyik
köteles és milyen módon a garanciális javításokat a kivitelező megtenni.”

Hunvald György
Megadja a szót válaszadásra Gergely József alpolgármester úrnak.

Gergely József
“Képviselő asszony interpellációja valóban rövid volt, a válasz az részletes lesz.
Tavaly a járda-felújításra közbeszerzési eljárást írtunk ki, ami 62 044 915, Ft + ÁFA vállalási
árral volt a legalacsonyabb ezt a Royal - Bau Zrt nyerte el. A kivitelezés az akkor kezdődött,
amikor a fővárosi úttest felújítás befejeződött. Az úttest felújítás során lesüllyesztették a
járdáknak a szélét, azért, hogy az akadálymentesítés működjön. Ez behatárolta azt, hogy a
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járdákat egyrészt a korábbi 17 cm-es járdaszegély helyett 2-3 cm-re kellett megcsinálni,
másrészt pedig a házak a lábazata meddig tart, emiatt egyes utcasarkokon sajnos meredekebb
lett a járda mint korábban volt. Ott ahol ezt lehetett, például a Klauzál utca sarkán és másutt
lépcső kialakításával kellett és lehetett megoldani. Vannak olyan épületek is, ahol az épületek
pincéi a járda alá kihúzódnak, ott nem lehetett a pincébe belemenni, tehát a járda házfelőli
részén abban a magasságban kellett meghagyni. Ilyen miatt is több helyen kedvezőtlen a
járdaszintje.

Két alkalommal rongálás is történt az utcában, 2006. szeptember 19-én 15 013 850, Ft +
ÁFA, illetve 2006. október 23-án 14 850 420 Ft + ÁFA kár keletkezett. Ezt az építési naplóba
annak idején bejegyezték, itt a tüntetők megbontották a lerakott térkő burkolatot, több helyen
megrongálták az alépítményt, széthordták a kihelyezett kőelemeket, megrongálták a
szegélyeket, járdaszegélyt és aknafedlapokat is eltulajdonítottak. Ezeket a
szerződésmódosításokat a Közbeszerzési Tanács elfogadta. A szeptemberi első rongálás után
a kivitelezővel megállapodtunk abban, hogy minden nap a munka befejeztével a kint maradt
anyagot elszállítják, tehát hogy ne lehessen további kártételre felhasználni. Mindezek miatt a
határidő is hosszabbodott. A lakosság eléggé türelmetlen volt az elhúzódó felújítás miatt az
összes lehetséges lakossági kérést teljesítettük.
Menetközben volt egy lakóház felújítás is, itt a szomszédban, ahol szintén a járda felújításnál
figyelembe kellett venni, hogy ők dolgozhassanak.
November 22-én készült el a beruházás, ekkor helyszíni bejárás volt, amin egyébként
Képviselő Asszony is részt vett. Összeírták a hibákat és december 1-jéig a kivitelező ezeket ki
is javította. Most tavasszal egy újabb bejárás volt, ahol a jelenleg fennálló hibákat összeírták
a vállalkozót erről értesítették.
A garanciális feltételeket a szerződésből szeretném idézni: az elvégzett munkára 24 hónap
jótállást vállal a sikeres átadás-átvétel jegyzőkönyvének aláírási napjától; a végszámlából
visszatartás formájában vagy bankgaranciával biztosítja a jótállást, ennek a visszatartásnak
vagy jótállásnak mértéke a vállalkozási díj nettó összegének 5 százaléka, illetve a jótállás
lejárta után a jogszabályi követelményeknek megfelelő szavatosságot is vállalt.
Kérem szépen a válaszom elfogadását.”

Hunvald György
Kérdezi az interpellálót, hogy elfogadja-e a választ.

Gerenday Ágnes
“Köszönöm, annyi kifogást emelnék, hogy én nagyon szívesen részt vettem volna azon a
decemberi pót bejáráson is azonban senki nem értesített róla, ezt kicsit fájlalom, ha már
előtte ott voltam, akkor nyílván ott lettem volna akkor is, hiszen láttam az első hibákat.
Másrészt még csak annyit kérnék, hogy ezek szerint a 62 milliós összeg a bankgaranciával és
a garanciális javítások miatti visszatartás, amit nem tudok összegszerűen csak Ön szóban
mondta, még plusszal ezek szerint megemelkedett 29 millió forinttal, ezekkel a bizony
kártételek összegeivel. Tehát ezek szerint körülbelül a 90 millió forintot teszi ki az összfelújítás
ezzel a plusszal együtt – ezt lehet akkor kimondani.

Gergely József
“Amennyiben az összeadásnak ez az eredménye akkor igen.”

Gerenday Ágnes
“Igen 62 meg a 29 az körülbelül ennyi.”
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Hunvald György
Kérdezi az interpellálót elfogadja-e a választ?

Gerenday Ágnes
“Köszönöm a választ.”

Gerenday Ágnes interpellációja Gergely József alpolgármesterhez Huszár utca felújítás
tárgyban

Hunvald György
Megadja a szót Gerenday Ágnes képviselő asszonynak az interpelláció benyújtójának.

Gerenday Ágnes
„Köszönöm az előző részletes választ, amit remélem, hogyha nézték ezt a testületi ülést, akkor
sok lakónak is a választ megadja, akik úgy úton-útfélen kérdezik ezeket.
Szeretném megkérdezni ugyanígy, hogy a régebbi keletű, de igazából pontos válaszként soha
meg nem tudott összeg a Huszár utcára, aminek fájlalják, fájlaljuk ott lakók az állapotát,
illetve ott merült fel az, hogy talán nincsenek korrektül megoldva az építési munkák, mert egy
beton alap nem szokott csak úgy l’art pour l’art megsüllyedni. Tehát nagyon sok ravaszkodás
történt, ha valami módosítás van, valaki ott épít akkor azt kötelezni kellene arra, hogy hozza
rendbe helyesen és korrektül. Tehát valóban mibe került annak idején a Huszár ez az
átalakítása. Kérdezem ezt azért is, hiszen ugye először egy sétáló utca volt, majd utána jött
egy lakossági felzúdulásra egy hirtelen változtatási kérelem már az építés szakaszában, hogy
legyen vegyes forgalmú az utca. Tehát nyilván akkor kellett ezeket a terelő kis oszlopocskákat
elhelyezni, amik az óta csak silányulnak és múlnak. Mibe került ez? Tehát azért kérdezem,
mert most már a karbantartásra nem jut költségvetési hely, tehát azt látjuk, hogy az utca
állapota romlik, és akkor ez így sajnos kevés örömet szerez, ami annak idején jó érzéssel
töltötte a környék lakóit, hogy tényleg egy szép kedves utca van, csak hát karban is kéne
tartani. Mit tervez az Önkormányzat amikor egy ilyen útfelújítás csinál, betervezi-e a
karbantartást a későbbi időben, és mi volt az eredeti összeg.”

Hunvald György
Megadja a szót válaszadásra Gergely József alpolgármester úrnak.

Gergely József
“Tisztelt Képviselő Asszony!
A 2001. évben történt átalakítás 39.333.000,- Ft volt, ebből 4.984.000,- Ft a növényesítés volt
az építési munka pedig a 34.349.000,- Ft.
Az utca bútorok karbantartása a költségvetésben van benne, nem utcára nevesítve, hanem
Erzsébetvárosra park- és fasorfenntartási keretből finanszírozzák. 2007-ben 360.000.- Ft van
ilyen célja előirányozva, ennek az előkészítését a Kamilla Kht kezdte el. Ebből végzik a
Huszár utcai bútorok karbantartását is, meg kell jegyeznem, hogy egy utcabútor olyan
gyorsan használódik el, amilyen gyorsan az ott élők, ott lakók, vagy gondozzák vagy
rongálják.
Kérem szépen válaszom elfogadását.

Gerenday Ágnes
„Köszönöm a 360 ezer forint az sok is lehet, meg kevés is, tehát az egész kerületre
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vonatkozóan nem olyan rengeteg, de az adottságaink jó ennyi. De itt vannak olyan oszlopok,
hogy félő az, hogyha egy gyerek elmegy mellette, tehát ilyen sorlyás, letépték belőle azokat az
oroszlán fejecskéket, amik fölöslegesen voltak odatéve, mert az láncokat tartott volna a két
fülén, de nem tart, mert az is örültség lett volna ott, hogy ne tudjon egy mama utána ugrani a
gyerekének, hogyha az odébb megy az úttest felületre. Tehát tényleg nem azért mert én is ott
lakom – ez nyílt titok – de nap mint nap látom meg az építés folyamatát is, de végül is közel
vagyunk szállodákhoz, tehát ott bejönnek és olyan csodálkozva nézik azt, hogy már nincsen
szemetes, le van tépve, le van rakva.
Egyrészt én úgy érzem, hogy lehet olyan utcabútort is tervezni és forgalomba is van, ami nem
megy ilyen gyorsan tönkre, tehát kéne valahogy a pótlásnál erre is gondolni.
Köszönöm, a válaszát és kérem Alpolgármester urat is, hogyha ezeket ilyen írásos formában
is megkaphatnám.

Gerenday Ágnes interpellációja Gergely József alpolgármesterhez Madách tér és környéke
tárgyban

Hunvald György
Megadja a szót Gerenday Ágnes képviselő asszonynak az interpelláció benyújtójának.

Gerenday Ágnes
“A Madách térnél most már az utcabútorokról beszéltek. Volt egy ilyen lakossági kérés,
sokfelől keresnek, mert sokan ismernek a kerületben. Arra panaszkodtak, hogy tudunk e azon
segíteni, ugye az fővárosi útvonal, hogy valamilyen pihenő padocskákat, vagy kőtömböcskéket
leraknának a Károly körúti részen. Ugyanis arra panaszkodtak, hogy az aluljáróból felmászó
idősember, tehát az Astoriától jövet, amíg elér a követkő mondjuk felszálló helyéig, ott a
Madách téri házak előtt, addig is elfárad. Azt mondták, hogy nem tudnak hova leüldögélni.
Én utaltam arra is, hogy a BKV sem egyformán telepíti ezeknél a megállóhelyeknél, hogy
legyen egy kis fedett megálló és ülőhely, az is egy megoldás volna alkalmanként – de itt
mondjuk nincs is ilyen. Tehát nekünk kéne ha lehet, vagy akkor pedig kérem szépen, hogy
fővárosi illetékeshez ha lehetne továbbítani, hogy legalább a következő sarkon, meg még egy
sarkon ha telepíthetnének ilyen üldögélő helyet az idősekre is gondolva.”

Gergely József
“Képviselő asszony!
Válaszom rövid lesz, kérését a Főpolgármesteri Hivatalnak továbbítjuk, a válaszról
tájékoztatni fogom Önt”.

Hunvald György
Kérdezi az interpellálót elfogadja-e a választ?

Gerenday Ágnes
“Köszönöm igen.”

Gerenday Ágnes interpellációja Gergely József alpolgármesterhez Osvát utca, Rákóczi út
sarkán lévő mélygarázs építkezés tárgyban
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Hunvald György
Megadja a szót Gerenday Ágnes képviselő asszonynak az interpelláció benyújtójának.

Gerenday Ágnes
“Alpolgármester úr, mint itt az építkezések felügyeletével is foglalkozó alpolgármesterünk,
kérem, hogy gondoltak-e már arra, ugyan az építkezés most jutott látványos szakaszába, de ez
a pici szűk utca ugyanúgy megszenvedi azt, mint a többi olyan utca, ahol hatalmas
munkagépekkel mennek, hiszen ezek korszerűsödtek és sajnos nem teherautó méretűek ma
már, tehát megterhelőek a mi régi útvonalainkra. Kérdezem, hogy volt-e már tárgyalás arra
az építtetőkkel, tehát ott ahol a mélygarázsos épület van – kicsit rossz a fogalmazás az
interpellációmban -, hogy ők utána valamilyen módon az utcát is rendbe fogják tenni, hiszen
én annak idején igencsak aggályosnak tartottam és szóvá tettem, hogy a Garay utcánál is
elvárnám az építőktől, egy hatalmas sok milliárdos beruházásnál, hogy a saját maga
összegéből is, amit arra fordít gazdálkodja ki azt, hogy a környező utcát is rendbe teszi. Tehát
ez ne az Önkormányzatnak legyen külön költsége, hogy majd az Osvát utcát rendbe teszi. És
ha szabad és elfogadja, hogy hozzászúrjam ehhez, hogy az Osvát utcában aggályos az, hogy
hogy fognak az ott lakók egyáltalán majd parkolni. Tehát én egy ésszerű dolognak tartanám,
és ezt is az elmúlt öt évben felvetettem, hogy próbáljunk arra hatni, hogyha ott vannak
parkolási lehetőségek, az új építkezések révén, mélygarázsok, valamilyen módon adjunk egy
kedvező lehetőséget az ott lakónak arra, hogy igénybe vehesse azt, mert most elképzelhető,
hogy a szálloda, meg az odaépített építmény révén nem tudnak mind a két oldalon parkolni,
és jelenleg sem tudnak az építkezés miatt. Tehát ez az ott lakóknak gondja, nem mindenki
tudja a piaci áron való parkolást igénybe venni. Köszönöm.”

Gergely József
“Tisztelt Képviselő Asszony!
Az ottani építkezésre a Műszaki Iroda 2007. október 25-én adott ki építési engedélyt, ebben
előírta az építkezés környezetében lévő utak állapotáról állapotrögzítő fénykép, vagy videó
felvétel készítését a kivitelezés kezdése előtt. A használatbavételi engedély megkéréséig
építtetőnek szintén az engedély rendelkező része szerint, előírta az Osvát utcának és Dohány
utca és Rákóczi út közötti szakaszára az átépítési munkák elvégzését. A munkálatok elkészültét
a használatbavételi engedélyezési eljárás során a Műszaki Iroda ellenőrizni fogja. A
helyreállítással meg kell várni természetesen az építkezés befejezését.
Ami az ottani parkolási rendet illeti, ez az eredeti interpellációban nem volt benne, így nem
tudom megmondani, hogy az utcában milyen lesz a parkolási rend, de meg fogjuk vizsgálni.”

Gerenday Ágnes
“Köszönöm szépen!
És köszönöm a képviselőtársaim türelmét, hogy végig hallgatták, már aki végig hallgatta.

Képviselői kérdések:

Vattamány Zsolt, Berki Béla dr. Deutsch-Für Tamás képviselői kérdése Hunvald György
polgármesterhez jegyzőkönyvek megküldése tárgyban

Hunvald György
Megadja a szót dr. Deutsch-Für Tamás képviselő úrnak a képviselői kérdés egyik
benyújtójának.
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dr. Deutsch-Für Tamás
“Tisztelt Polgármester úr, kedves képviselőtársaim!
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 29. § (7) bekedzés szerint a
Képviselő-testületi ülésekről készült kivonatolt jegyzőkönyvet elektronikus úton meg kell
küldeni a képviselőknek.
2006. október 14-óta ebben a ciklusban a kivonatolt jegyzőkönyvek megküldésére egyetlen
egy alkalommal sem került sor.
Én tisztelettel azt kérdezem Polgármester úrtól, hogy mi az oka a Szervezeti és Működési
Szabályzat egyértelmű és félre értelemmel rendekezések figyelmen kívül hagyásának.”

Hunvald György
“Tisztelt képviselő urak.
Igazuk van, köszönöm a jelzést, meg leszek küldve a kivonatolt jegyzőkönyvek innentől
kezdve.”

Vattamány Zsolt, Berki Béla dr. Deutsch-Für Tamás képviselői kérdése Hunvald György
polgármesterhez képviselői alap újbóli létrehozása tárgyban

Hunvald György
Megadja a szót dr. Deutsch-Für Tamás képviselő úrnak a képviselői kérdés egyik
benyújtójának.

Vattamány Zsolt
“Tisztelt Polgármester úr!
A Képviselői Alappal kapcsolatban intéztünk Önhöz kérdést, hozzáteszem ma már volt egy
képviselői alappal kapcsolatos interpelláció, és ott a Polgármester úr mintha olyasmit
mondott volna, hogy alkotmányossági prbolémák voltak a képviselői alappal.
Én úgy tudom, hogy alkotmányossági aggály ott merült fel, hogy a régi rendelet különbséget
tett az egyéniben megválaszott és a listás képviselők képviselői alapjában. Maga az
intézményről nem mondta azt, hogy nem jogszerű. A képviselői alap megszüntetésekor Önök
társadalmi és gazdasági hivatkozva szüntették meg az alapot és itt szeretném megkérdezni azt
amit feltettünk írásban, hogy lát-e esélyt arra a Polgármester úr, hogy a kerület gazdasági
helyzetének javulását követően ismét támogatni fogja az alap bevezetését?”

Hunvald György
„A képviselői alap megszüntetésére korábban került sor, tehát akkor amikor az Állami
Számvevőszék nem vizsgálta az Önkormányzat elmúlt négy évi költségvetését. Aztán az
Állami Számvevőszék eleve azt mondta, hogy képviselői alap létrehozása a jelenleg hatályos
törvényekkel ellentétes. Javaslom, hogy az Erzsébetváros hon lapján található Állami
Számvevőszéki jelentést olvassa el, erről külön ír az Állami Számvevőszék. Ezek alapján a
képviselői alap újbóli létrehozására nem látok esélyt. „

Vattamány Zsolt, Berki Béla dr. Deutsch-Für Tamás képviselői kérdése Hunvald György
közvélemény kutatás tárgyban

Hunvald György
Megadja a szót Berki Béla képviselő úrnak a képviselői kérdés egyik benyújtójának.
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Berki Béla
“Tisztelt Polgármester úr!
Milyen közvélemény-kutatásokat végeztet ebben az évben a Polgármesteri Hivatal, és kik
férhetnek hozzá ezek eredményeihez?”

Hunvald György
Az elmúlt nyolc évben minden évben két közvélemény kutatás készült, a Sonda Ipszosz,
Medián, Jelen Kutató közvélemény kutató cégek részvételével – és minden évben a
frakcióvezetők kapják ennek az eredményét kézhez.
Tehát az idei közvélemény kutatásokat a Képviselő-testület frakcióvezetői fogják megkapni.

Megállapítja, hogy nincs több benyújtott interpelláció és képviselői kérdés.

Megállapítja, hogy a mai rendes nyilvános ülés végéhez értek, kéri, hogy a vendégek és a
Televízió munkatársai hagyják el a termet.
Szünet nélkül, zárt ülés keretében folytatja a munkáját a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 2007. május 18-án 11 órakor bezárja.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:

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

16.) Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ és az Erzsébetvárosi Szociális
és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ jogelőd intézményei vezetőinek vezetői
megbízásai visszavonása, valamint az Erzsébetvárosi Egyesített Bölcsődék, az Akácos
Udvar I. számú Szociális Szolgáltató Központ, valamint a III. számú Szociális
Szolgáltató Központ Integrált Szociális Intézmény vezetője határozatlan idejű
munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

17.) Az ERVA Zrt igazgatósági tagjának lemondása, igazgatósági tag kinevezése
Előterjesztő: Gál György frakcióvezető

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 361-től – 371-ig.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
jegyző polgármester
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