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Iktatószám: KI/6-10/2008/XV.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2008. január 18-án 8 óra 45 perckor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

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

Jelen vannak: Hunvald György polgármester
Devosa Gábor, Gergely József, Koromzay Annamária alpolgármesterek
dr. Albert István, Ádler György, Bán Imre, Berki Béla, dr. Bolesza Emőke, Fedrid Gábor, Gál
György, Gerenday Ágnes, prof. Dr. Hahn György, Kardos Péter, dr. Kispál Tibor, Lendvai
Béla, Parnó Román, Ripp Ágnes, Simon Péter, Solymári Gabriella, Vajda Gábor, Vattamány
Zsolt képviselők

Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia helyett Úrhegyi Ágnes, Farkas Ferenc, Fitosné Z.
Zsuzsanna, Gábor Farkas, Holló Mária, Hollósi Géza, Németh Márta helyett Bakos Marianna,
Polgár Endréné, dr. Saáry Tibor, Simonné Müller Katalin, dr. Villányi Tibor

Távol maradt: dr. Deutsch-Für Tamás, dr. Kecskés Gusztáv, Molnár István, Puskás Attila
Sándor, képviselők

Az ülést vezette: Hunvald György polgármester;
Gergely József alpolgármester és
Koromzay Annamária 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.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. január 18-i rendkívüli nyilvános
ülését megnyitja.

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jelen van 22 fő.

A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatát a mai ülés napirendjére,
melyet szavazásra tesz fel.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.
A szavazás eredménye 21 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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1/2008. (I. 18.) számú határozat:
- Napirendi pont elfogadásáról -

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

1.) Az Interregionális Együttműködési Operatív Program keretében kiírásra került
Interreg IV/C pályázaton való részvétel
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

2.) Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása, pályázaton való részvétel
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

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

1. napirendi pont:
Az Interregionális Együttműködési Operatív Program keretében kiírásra került Interreg
IV/C pályázaton való részvétel
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

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

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság mind a két rendkívüli ülésre szóló napirendet - miután mind a kettő
pályázatról szól – ez 500 millió forintot jelentene a hozzájárulásban, hogyha nyernek a
pályázaton és nem az idei költségvetést terhelné az önkormányzat részéről -, tárgyalásra és
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

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

2/2008. (I. 18.) számú határozat:
- Az Interregionális Együttműködési Operatív Program keretében kiírásra került
Interreg IV/C pályázaton való részvételről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy
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- az Önkormányzat az INTERREG IV C Crea pályázaton indul zene,
gasztronómia, népművészet és közkedvelt játékok altémákban;

- kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázaton támogatást nyer, a
megvalósításához szükséges 15% önerőt, azaz 27.450. Eurot a 2008. évi
költségvetésében biztosítja;

- felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. évi költségvetés jóváhagyása

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

2. napirendi pont:
Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása, pályázaton való részvétel
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
A Képviselő-testület dönt abban, hogy a Kertész utcai iskolaépülettel ismételten pályázik,
mert az előző pályázaton sajnos nem nyertek, illetve a Hernád utca 42-46. iskolaépülettel is
részt vesznek a pályázaton. Ebben a kettőben kéri képviselőtársai támogatását.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

Kardos Péter
Az előbb mind a két napirendre elmondta a bizottsági véleményt, de ezt is természetesen
tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság.

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

Gerenday Ágnes
Azt szeretné kérdezni, hogy miért volt az előzőleg pályázat sikertelen, mi volt a sikertelenség
indoka, amikor egyszer már egy pályázat erre történt.
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Prof. Dr. Hahn György
Nincs információja arról, hogy ez miért nem sikerült, azt tudja, hogy a Kertész utcai iskola a
kerületben a legnagyobb iskola, 27 tanteremmel rendelkezik – valamikor az édesapja is
odajárt – úgyhogy gondolja, hogy minden oktatási támogatást ez az intézmény megérdemel, a
többiekhez nem tudná ugyanezt elmondani.

Hunvald György
Átadja az ülés vezetésének jogát Koromzay Annamária alpolgármester asszonynak, mivel
saját maga hozzá kíván szólni a napirendhez.

Koromzay Annamária
Megadja a szót hozzászólásra Hunvald György polgármester úrnak.

Hunvald György
Ez a pályázat úgy volt kiírva, hogy eleme volt az elbírálásnak, a hátrányos helyzetű gyerekek,
iskolák felzárkóztatása. Budapesten egyetlen egy pályázat nyert, a hátrányos helyzetű XII.
kerületben – úgyhogy azt zárkóztatják fel, kevés pénz volt, sok pályázó, nem saját maguk
döntenek róla.

Koromzay Annamária
Az ülés vezetésének jogát visszaadja Hunvald György polgármester úrnak.

Hunvald György
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát, s
mivel nincs hozzászóló le is zárja, az előterjesztő nem kíván válaszolni, mivel nem maradt
megválaszolandó felvetés.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

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

3/2008. (I. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény beruházásainak támogatása, pályázaton való részvételről -

1.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, úgy dönt, hogy a Baross Gábor Általános Iskola Hernád utca 42/46.
szám alatti épületének felújításával indul a KMOP-2007-4.6.1/2. kódszámú,
„Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” című pályázaton;

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata kötelezettséget
vállal arra, hogy amennyiben a Baross Gábor Általános Iskola Hernád utca
42/46. szám alatti épületének felújításához támogatást nyer el a KMOP-2007-
4.6.1/2. kódszámú, „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása”
című pályázaton, a megvalósításhoz szükséges 500 mFt fedezetet a 2008. évi
költségvetésében biztosítja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. március 31.
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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 21 igen 0 nem 1 tartózkodás.

4/2008. (I. 18.) számú határozat:
- Közoktatási intézmény beruházásainak támogatása, pályázaton való részvételről -

1.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, úgy dönt, hogy az Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai
Szakközépiskola Kertész utca 30. szám alatti épületének felújításával indul a
KMOP-2007-4.6.1/2. kódszámú, „Közoktatási intézmények beruházásainak
támogatása” című pályázaton;

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata kötelezettséget
vállal arra, hogy amennyiben az Erzsébetvárosi Általános Iskola és
Informatikai Szakközépiskola Kertész utca 30. szám alatti épületének
felújításához támogatást nyer el a KMOP-2007-4.6.1/2. kódszámú,
„Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” című pályázaton, a
megvalósításhoz szükséges 747.525 eFt fedezetet a 2008. évi költségvetésében
biztosítja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2008. március 31.

Hunvald György
Megállapítja, hogy a mai rendkívüli nyilvános ülés végéhez értek, a Képviselő-testület 5 perc
szünet után, ugyancsak nyilvános rendes ülés keretében folytatja munkáját.

A Képviselő-testület rendkívüli zárt ülését 2008. január 18-án 8 óra 55 perckor bezárja.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
jegyző polgármester


