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Iktatószám: KI/40-47/2008/XV.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2008. március 18-án 8 óra 30 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, Fedrid Gábor, Gerenday Ágnes,
Kardos Péter, dr. Kecskés Gusztáv, dr. Kispál Tibor, 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, Divéki Antalné helyett Baki Zsuzsanna, Hangyál Imre,
Polgár Endréné, dr. Villányi Tibor

Távol maradt: dr. Bolesza Emőke, dr. Deutsch-Für Tamás, Gál György, prof. Dr. Hahn
György, Lendvai Béla, képviselők

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.

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

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jelen van 21 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 20 fő.
A szavazás eredménye 20 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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98/2008. (III. 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.) Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló
megállapodás módosítása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

2.) Közterületi hirdetőtáblák elhelyezése
Előterjesztő: Bán Imre képviselő, Molnár István képviselő

Hunvald György
Dr. Kecskés Gusztáv képviselő úrnak ügyrendi indítványa van, akinek megadja a szót.

dr. Kecskés Gusztáv
Azt szeretné csak jelezni, hogy nagyon sajnálják, hogy a Szervezeti- és Működési Szabályzat
rendelkezései alapján nem tudták napirendre venni két témájukat, mert kétségtelen, hogy
rendkívüli ülésre fontos és időszerű dolgokat szoktak beterjeszteni. Úgy gondolják, hogy a két
napirenden kívül, amit ma tárgyal a Képviselő-testület már megérett a lakók kérésére a Király
utca 15., valamint az Osvát utcai Skay-park garázsnak a témaköre. Ezeket szerették volna,
hogy tárgyalja a Testület.
Kérik, hogyha most ezen a rendkívüli ülésen nem akkor a következő ülésen ezeket a
témaköröket felvetnék, mivel ezek elhúzódó és – a jelen napirendeket nem szeretné
lekicsinyelni – fontos témaköröket jelentenek.

Hunvald György
Közli Kecskés úrral, hogy az áprilisi rendes ülésen lehetőség lesz a megtárgyalására.
Emlékszik, hogy tavaly nagy probléma volt, hogy pont nagy péntekre esett a rendes ülés,
most is úgy esne az időpontja, úgyhogy ezért van a mai rendkívüli ülés, hogy a pénteki napot
nyugodtan hagyják. Áprilisban rendes ülésen semmi akadálya nem lesz az előterjesztéseik
megtárgyalásának.

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

1. napirendi pont:
Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló megállapodás
módosítása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Hunvald György
A határozati javaslatok elfogadására azért van szükség, mert minden egyes újonnan
csatlakozó önkormányzat esetében állandóan testület elé kellene hozni a csatlakozás
elfogadását.
Múlt hét csütörtökön Százhalombatta Önkormányzata, azt megelőzősen pedig Újpalota
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Önkormányzata csatlakozott a társuláshoz.
Ma délután kettő órakor lesz Társulási Tanácsülés, mind a VIII. kerület, mind pedig a VII.
kerület mind alapítók, hogyha ezt a döntést meghozza – a VIII. kerület a múlt héten fogadta
el – akkor az előterjesztés értelmében a polgármesterek – tehát mind a VIII., mind a VII.
kerület polgármestere – utólagosan mindig beszámol a Testületnek, hogy kik csatlakoztak a
Társuláshoz és nem kell mindig rendkívüli üléseket összehívni a csatlakozás elfogadása miatt.
Erről szól ez a napirend, kéri a Testületet, hogy fogadják el.

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.
A napirend felett megnyitja a vitát, s mivel nincs hozzászóló le is zárja.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

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

99/2008. (III. 18.) számú határozat:
- Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló megállapodás
módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társuláshoz való
csatlakozásról és a Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosításával
kapcsolatban a következők szerint dönt:

1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Társuláshoz tagként más helyi
önkormányzat csatlakozzon, ha:

· a csatlakozó önkormányzat elfogadja a csatlakozáskor hatályos Társulási
megállapodást,

· a Társulás, mint költségvetési szerv hatályos alapító okiratának tartalmát
tudomásul veszi azzal, hogy értelemszerűen ki kell egészíteni a társuláshoz
csatlakozók közigazgatási területére való utalással,

· meghozza a Társulás működésével kapcsolatos döntéseket.

2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Társulást létrehozó
megállapodás 7. pontja úgy módosuljon, hogy községi önkormányzat
csatlakozása esetén annak 100.000.-Ft-ot kell működési költségekhez való
hozzájárulás címén rendelkezésre bocsátani.

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy jogszabályi lehetőség esetén a
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Társulás - a Társulási Tanács döntése alapján - vállalja nem önkormányzati
tulajdonú gazdálkodó szervezetek szükségleteit szolgáló vezetékes
energiahordozó beszerzésében való közreműködést is, ha ez a társult
önkormányzatok számára előnyös.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat 2. pontját.

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

100/2008. (III. 18.) számú határozat:
- Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló megállapodás
módosításáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a Polgármestert az Első Energia-beszerzési Önkormányzati
Társulást létrehozó megállapodás módosításának aláírására.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: folyamatos

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

2. napirendi pont:
Közterületi hirdetőtáblák elhelyezése
Előterjesztő: Bán Imre képviselő, Molnár István képviselő

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőknek szóbeli kiegészítésre.

Molnár István
Amikor január 26-án hazajött külföldről akkor látta, hogy a társasházuk falára gyönyörű
plakátok vannak ragasztva a népszavazásra – tudja, hogy kötelező értesíteni a lakókat.
Sajnos a régi táblák kisméretűek.
Felvette a Kamilla Kht-vel a kapcsolatot, és körülnéztek Budapesten, hogy hol vannak a
legjobb minőségű, törhetetlen, nem állandóan elviszik a lakók, típusú tábla – ebből jött ez az
ajánlat.

Ez 100 darab tábla felállítását jelentené, a régiekből 40 darab már így is eltűnt
megrongálódott, tehát előbb-utóbb úgyis cserélni kellett volna.
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Ennek az az előnye, hogyha lesz újabb népszavazás, EP választás, parlamenti-,
önkormányzati választás – lesz egy néhány választás a következő években – akkor elfér rajta
a hivatalos belügyminisztériumi hirdető plakát is, illetve négy darab A3-as méretű plakát is,
tehát nemcsak a központi hirdetményeknek, hanem a pártoknak és a lakosságnak is sokkal
jobb lenne.

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.
A napirend felett megnyitja a vitát.

Vattamány Zsolt
Az előterjesztésből nem kerül ki számára, hogy ezek milyen plakátoló helyek lennének, most
Molnár képviselő úr szavaiból azt vette ki, hogy ezek nem időszakos helyek lennének, hanem
a jelenlegi állandó helyek lennének kicserélve, és az a száz darab, ami meg van az lenne
kicserélve – ez nem derült ki számukra, de így már rendben van.

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

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

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

101/2008. (III. 18.) számú határozat:
- Közterületi hirdetőtáblák elhelyezéséről -

Budpest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul 100 db közterületi hirdetőtábla összesen bruttó 3.966.000.- Ft
értékben történő beszerzéséhez és a kerületben való arányos és célszerű
elhelyezéséhez.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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

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

102/2008. (III. 18.) számú határozat:
- Közterületi hirdetőtáblák elhelyezéséről -
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a hirdetőtáblák beszerzésével és
elhelyezésével kapcsolatos intézkedéseket megtegye.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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

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

103/2008. (III. 18.) számú határozat:
- Közterületi hirdetőtáblák elhelyezéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, hogy a hirdetőtáblák beszerzésének forrásáról a
következő költségvetés-módosítás során gondoskodjon.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: a következő költségvetési rendelet módosítása

Hunvald György
Köszöni a Képviselő-testületnek, ritka alkalom, amikor teljes összhangban dönt a
javaslatokról.
Mindenkinek nagyon kellemes, boldog húsvéti ünnepeket kíván.

Megállapítja, hogy a mai rendkívüli nyilvános ülés végéhez értek.

A Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 2008. március 18-án 9 óra 45 perckor
bezárja.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
jegyző polgármester


