
Iktatószám: KI/691-64/2008/XV.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2008. november 19-én 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
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,
Molnár István, Ripp Ágnes, Solymári Gabriella, Vattamány Zsolt képviselők

Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsanna, Gábor Farkas, Hangyál Imre, Holló
Mária, Hollósi Géza, Németh Márta helyett Juzáné Szabó Ágnes, Polgár Endréné, dr. Saáry
Tibor, dr. Szász Eleonóra, Simon Elza, dr. Villányi Tibor

Távol maradt: dr. Albert István, dr. Kecskés Gusztáv, Parnó Román, Puskás Attila Sándor,
Simon Péter, Vajda Gábor 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. november 19-i rendkívüli
nyilvános ülését megnyitja

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jelen van 19 fő.

A tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatát a mai ülés napirendjére,
melyből az előterjesztő dr. Kecskés Gusztáv a 2.) napirendi pontot - Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének ../2008. rendelete a helyi
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló
32/2006.(X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról - visszavonta, továbbá a 8.) - A
Budapest VII. kerület Dohány u. 22-24. szám alatti nem lakás célú helyiségek elidegenítése -
és a 20.) - Az Erzsébetvárosi Televíziós Közhasznú Társaság átalakítása - napirendi pontot is
visszavonta az előterjesztő.
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Szavazásra teszi fel javaslatát, a mai ülés napirendjére a bejelentetett módosításokkal.

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

482/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- Napirendi pont elfogadásáról -

Ünnepi ülés keretében:

Erzsébetvárosi önkormányzati elismerések adományozása
- „Erzsébetváros Díszpolgára” cím
- „Pro Urbe Erzsébetváros” díj;
- „Erzsébetváros Sportjáért” díj

Nyilvános ülés keretében:

1.) A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-31-24154/2008.
sz. törvényességi észrevétele Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanácsának
működési rendjéről szóló 30/2006. (IX.18.) önkormányzati rendeletével
kapcsolatosan
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

2.) Rendeletalkotás kezdeményezése Budapest Főváros Önkormányzata
Közgyűlésénél a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény alapján
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

3.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2009. évi
költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

4.) Javaslat a "Kerékpárbarát Önkormányzat" program folytatására
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

5.) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest VII. kerület Wesselényi utca 20-
22. szám előtti kizárólagos használatú várakozóhelyének ügye
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

6.) A Budapest VII. kerület Dohány u. 22-24. szám alatti nem lakás célú
helyiségek elidegenítése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

7.) A Budapest VII. ker. Rózsa u. 18/a. szám alatt található ingatlanra vonatkozó
adásvételi szerződés módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

8.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások
közbeszerzési eljárás folyamán megkötendő ellátási szerződéséhez
költségvetési fedezet biztosítása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

9.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátási szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

10.)Területi védőnői körzet megszüntetése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester
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11.)Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ és az Erzsébetvárosi
Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

12.)A Hulladékhasznosítók Országos Egyesületével kötött együttműködési
megállapodás felbontása
Előterjesztő: Bán Imre képviselő, Ripp Ágnes képviselő

13.)"Gondolatok Köve" kőtömb tér-kompozíciók elhelyezése Erzsébetváros híres
személyekről elnevezett közterületeire
Előterjesztő: Kispál Tibor képviselő

14.)Tájékoztató jelentés a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzat 2008. évi költségvetési előirányzatainak október 20. - 31.
közötti időszakban történt változásairól
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

15.)Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2008. I-III.
negyedévi költségvetés végrehajtása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Zárt ülés keretében:

16.)Szociális ügyekben I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Solymári Gabriella Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

17.)Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 10 éves
fejlesztési programja finanszírozásához kötvény kibocsátási szerződés kötése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

18.)A Garay Üzletközpontban felépített piac beruházását lezáró elszámolás
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

19.)A Garay Üzletházban lévő piac üzemeltetésével kapcsolatos megbízás, illetve
a piacon lévő üzlethelyiség bérbeadása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

20.)Tájékoztatás a Százház utcai Rekreációs Központ beruházásáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

21.)A Piacfejlesztési Alapítvány fellebbezése a Gazdasági Bizottság
1099/2008.(11.05.) számú határozatával szemben
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

22.)VII. Szövetség u. 28/a III. em. 20. szám alatti 56m2 alapterületű lakás
késedelmi kamat elengedése
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

27.)Klauzál tér 7. I. em. 1/a. szám alatti lakás késedelmi kamat elengedése
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke
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Hunvald György
A napirendi pontok tárgyalása előtt az Erzsébetvárosi önkormányzati elismerések
adományozására

- „Erzsébetváros Sportjáért” díj
-„Pro Urbe Erzsébetváros” díj;
- „Erzsébetváros Díszpolgára” cím

kerül sor.

Felhangzik:
Leszkovszki Albin: Erzsébet-himnusz

Réti Árpád színművész előadásában
– József Attila: Thomas Mann üdvözlése című vers.

Mohai Gábor előadóművész

Elsőként az „Erzsébetváros Sportjáért” díj kitüntetéseket átadására kerül sor.

Az első kitüntetett Mincza Nébald Ildikó az MTIK tőrözője, többszörös EB, VB és Olimpiai
érmes.
Ismerteti Mincza Nébald Ildikó életrajzát, eredményeit.

Hunvald György polgármester átadja a kitüntetést, a díjat átveszi Mincza Nébald Ildikó.

Mohai Gábor előadóművész

A következő kitüntetett Marosán Miklós a BKV Rádióamatőr világbajnoka.
Ismerteti Marosán Miklós életrajzát, eredményeit.

Hunvald György polgármester átadja a kitüntetést, a díjat átveszi Marosán Miklós.

Mohai Gábor előadóművész

A következő kitüntetett Solti Antal az MTK tőr mesteredzője.
Ismerteti Solti Antal életrajzát, eredményeit.

Hunvald György polgármester átadja a kitüntetést, a díjat átveszi Solti Antal.

Hárfa muzsika Szombathy Anna a Molnár Antal Zeneiskola növendéke előadásában
O Caroline ismeretlen renassianse szerző műve

Mohai Gábor előadóművész

A következőkben az -„Pro Urbe Erzsébetváros” díj kitüntetéseket átadására kerül sor.

Az első kitüntetett dr. Iván Géza helytörténész, az Erzsébetvárosi Civil szervezetek
Szövetsége elnöke
Ismerteti dr. Iván Géza életrajzát.
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Hunvald György polgármester átadja a kitüntetést, a díjat átveszi dr. Iván Géza.
Mohai Gábor előadóművész

A következő kitüntetett dr. Konrád János olimpiai bajnok, edző, állatorvos.
Ismerteti dr. Konrád János életrajzát.

Hunvald György polgármester átadja a kitüntetést, a díjat átveszi dr. Konrád János.

Mohai Gábor előadóművész

A következő kitüntetett Króner Gábor operatőr.
Ismerteti Króner Gábor életrajzát.

Hunvald György polgármester átadja a kitüntetést, a díjat átveszi Króner Gábor.

Felhangzik:
Réti Árpád színművész előadásában

Radnóti Miklós: Á la recherche című verse.

Mohai Gábor előadóművész

A következőkben a posztumusz „Erzsébetváros Díszpolgára” cím ünnepélyes átadására kerül
sor.

A kitüntetett Márton István kelmefestő mester.
Ismerteti Márton István életrajzát.

Hunvald György polgármester átadja a kitüntetést, a díjat átveszi Márton István leánya és
jogutódja Márton Ágnes.

Felhangzik:
Hárfa muzsika Szombathy Anna a Molnár Antal Zeneiskola növendéke előadásában

Ismeretlen renassianse szerző műve

Hunvald György
Megállapítja, hogy a díjátadó ünnepség végére értek.

Gratulál a kitüntetettnek és a kitüntetett jogutódjának, szeretetettel várnak mindenkit a külön
terembe egy fogadásra.

Szünetet rendel el.

S z ü n e t
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Hunvald György
Szünet után megállapítja, hogy az ülés határozatképes, folytatják a munkát.

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

1. napirendi pont:
A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-31-24154/2008. sz.
törvényességi észrevétele Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanácsának működési rendjéről szóló 30/2006.
(IX.18.) önkormányzati rendeletével kapcsolatosan
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, bizottsági vélemény
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 18 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 0 tartózkodás.

483/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-31-24154/2008. számú
törvényességi észrevételéről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanácsának működési
rendjéről szóló 30/2006. (IX.18.) önkormányzati rendeletével kapcsolatosan -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-
31-24154/2008. számú, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanácsának
működési rendjéről szóló 30/2006. (IX. 18.) önkormányzati rendeletével
kapcsolatos törvényességi észrevételét.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

Gergely József
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott rendelettervezet, felhívja a figyelmet, hogy
elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 0 tartózkodás.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Építészeti-műszaki Tervtanácsának működési rendjéről
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A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete
2. napirendi pont:
Rendeletalkotás kezdeményezése Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésénél a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján
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 és elfogadásra 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 módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

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

484/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- Rendeletalkotás kezdeményezéséről Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésénél
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) felkéri Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlését, hogy alkosson
önkormányzati rendeletet a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) valamint 48. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján, írjon elő - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon
és mértékben - illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál
nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat építési telken,
építési- és közterületen hétköznap 20.00-7.00 óra közötti, valamint a hétvégi és
munkaszüneti napokra vonatkozó kültéri gépek munkavégzésének tilalmával
kapcsolatosan. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kezdeményezésről
tájékoztassa a Közgyűlést.

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy tájékoztassa a budapesti kerületek
polgármestereit az erzsébetvárosi kezdeményezésről és egyetértésük esetén
kérje támogatásukat, csatlakozásukat ezen javaslathoz.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2009. évi költségvetési
koncepciója
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.

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

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 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 18 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 3 nem 0 tartózkodás.

485/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2009. évi költségvetési
koncepciójáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a költségvetési koncepcióban megfogalmazott elveket elfogadja.
Az abban foglaltakat a 2009. évi költségvetés tervezési munka folyamatában
szigorúan és következetesen érvényesíti. A tervezést a koncepció szellemében
kiadandó Polgármesteri és Jegyzői együttes utasítás alapján kell elvégezni.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. február 13.

Gergely József
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 18 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 3 nem 0 tartózkodás.
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486/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2009. évi költségvetési
koncepciójáról -

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

a) a szociális ellátásokhoz és a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó
feladatmutatók változása miatt a 2008. év közben elvont központi normatív
támogatások összegével az érintett ágazatok 2008. évi bázis előirányzatát
csökkenteni kell. A kiadási előirányzatok csökkentése intézményenkénti,
feladatonkénti felosztására az érintett ágazati irodák tesznek javaslatot,

b) a globális jogcímekhez rendelt feladatmutatóknál a 2009. évi előirányzat
csökkenés hatását a 2009. évi költségvetési törvény elfogadását követően az
önkormányzat kommunális, sport, szociális, közművelődési és
közgyűjteményi, igazgatási területein érvényesíteni kell.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. február 13.

Gergely József
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 18 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 3 nem 0 tartózkodás.

487/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2009. évi költségvetési
koncepciójáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a nem kötelező feladatok átmeneti szüneteltetésével
vagy végleges elhagyásával felszabaduló pénzeszközöket a kötelező
feladatok ellátására kell fordítani.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. február 13.

Gergely József
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 18 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 3 nem 0 tartózkodás.
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488/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2009. évi költségvetési
koncepciójáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy a 2008. évi költségvetés
tervezés megalapozottsága érdekében gondoskodjon az ágazati feladatokat érintő
szükséges rendelet-módosításokról, ha indokolt, új rendeletek benyújtásáról.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: következő képviselő-testületi ülés

4. napirendi pont:
Javaslat a "Kerékpárbarát Önkormányzat" program folytatására
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

Gergely József
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Hunvald György
Kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak arról, hogy a napirend előtt megtekintik a
körülbelül négy perces bemutató anyag vetítését a programhoz.

Gergely József
Szavazásra teszi fel Hunvald György polgármester ügyrendi javaslatát.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 1 tartózkodás.

489/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- Hunvald György ügyrendi indítványáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Hunvald György ügyrendi indítványát, mely szerint a
következő napirendi pont tárgyalásánál megtekintik a programhoz készített
bemutató anyagot a kivetítőn.

Gergely József
Kéri a Magyar Kerékpáros Klub jelenlévő képviselőit, hogy vetítsék le a bemutató anyagot.

Bemutató anyag vetítése, szóbeli ismertetéssel.

Hunvald György
Mint ahogy a bemutatón is látszott ha a Képviselő-testület elfogadja a javaslatot, akkor
december-január- február hónapokban egy olyan munkát kezd el a Kerékpáros Klub illetve a
Kreatív Stúdió, ami alapján a kerületet feltérképezik, hogy hol legyen bevezetve valamelyike
ezeknek az előbb említett javaslatoknak és azok után el lehet készíteni a forgalomtechnikai
tervet és az említett kerékpár infrastruktúra fejlesztésével az gondolja, hogy a kerület megint
csak élenjárva hozzá tud járulni, hogy ez a ma már a világ nagy városaiban elterjedt
közlekedési forma Budapesten is nagyobb teret tudjon kapni.
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Kéri a képviselőket az előterjesztés elfogadására.

Gergely József
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

Gergely József
Megállapítja, hogy több bizottsági hozzászóló nincs, a napirend felett megnyitja a vitát.

Gerenday Ágnes
Had kezdje úgy, hogy kedves lelkes fiatalemberek. Bicikliző családból való, de ezek a szép
képek külföldi széles utakat mutattak, a VII. kerület belső részén keskenyek az utak. Tehát
igen nehezen elképzelhető, hogy itt oda-vissza kerékpár közlekedjen, de ne adj isten még
autós menjen, hiszen nap mint nap kínlódnak az autósok például a Dob utcában, Wesselényi
és egyéb utcákban, hogy egy parkírozásnál, vagy például a troli mellett is elmenjenek. Nehéz
ezt megvalósítani. A jó szándékot senki nem vitatja. Amikor majd felmérik az adott helyzetet
próbálják ki az adott életben, hogy hogy lehet ezt megvalósítani. Még egyszer mondja a
képek nem Magyarországról jöttek, a képek külföldön készültek, ott ahol széles utak vannak.
A kerületben, ha új utakat tudnak majd kreálni, akkor az építkezések révén egy olyan fővárosi
kerületben, ahol meg lehet komponálni azt, hogy hogy alakítsák ki a közlekedés felületét, hol
van a lakóterület, ott így kell gondolkozni, hogy adjanak ennek is helyet, de sajnos ott ahol
egy szűk belvárost építettek annak idején, és nem is autóval, hanem gyalog, vagy konflissal,
vagy akármivel közlekedtek alapvetően. Tehát egyszerűen nem tudja elképzelni az életben,
hogy ezt meg lehetne úgy valósítani, ami mindenki számára megnyugtató volna.
Említették, hogy odaírják azt, hogyha az autónak kinyitják az ajtaját és figyelmezteti erre a
kerékpárost, mert a kerékpáros van kívül a járda felé. Saját maga emlékszik olyan
Kerületfejlesztési Bizottsági ülésre, hogy egy kerékpáros társulat jött és bemutatta ezeket,
amely egy rémálom volt, mert úgy tűnt, hogy valószínűleg nem ültek egy autóban sem, ez
nem baj, de úgy adták elő a Damjanich utca kerékpáros megvalósítását, hogy azt mondták,
hogy úgy képzelik el azt, hogy az autó mögött fog majd menni egy kerékpáros. Kérdezi és
hogy tud akkor az autó kiállni a leállt helyzetéből, amikor nem látja, hogy maga mögött
hirtelen ki ugrik ki, illetve szinte semmit nem lát.

Fedrid Gábor
Saját maga is azzal kezdi, hogy nem kerékpár ellenes, mivel az unokája kerékpárral
közlekedik az iskolába, de szeretné hogyha megfelelő védettséggel közlekedne.
A kerékpár programot tudja támogatni és javasolja is, de a mellékletekkel amik itt
megjelentek a kis színes táblákon kívül nem nagyon tud egyetérteni vele, részben az hogy
sötétben közlekedik egy trolibusz a Dohány utcán vagy Wesselényi utcán amit mutattak,
ugyanakkor jön vele szembe egy kerékpár – ez furcsa. Vagy például a kerékpár dokkolás a
példában a Dob utca – Erzsébet körút sarok van, nézzék meg a baloldali sávból egyenesen
lehet átmenni, ugyanakkor a kerékpár balívben nagyba kikanyarodhat – nem tudja ki fog ülni,
az autós vagy aki javaslatot tett erre, de valakinek ülnie kell, ha ott baleset történik.
Azonkívül ott folytatná a kerékpárbarát dolgot, hogy valahogy a kerékpárosokra is
vonatkozzon, ne csak az Önkormányzatra és az autósokra. Védősisak kötelező – nem
használják, megvilágítás kötelező – sötétbe közlekednek a biciklisták, némelyiknek a hátán
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van lámpa vagy valami villogó piros, de hátulról – mi van ha szembe jön, ameddig egy
irányba közlekedik valaki addig látja, de ha háttal szembe jön, akkor nem lát semmit, ezért
furcsa lenne.
Úgy gondolja, hogy ezen még egy kicsit gondolkodni kellene, arról nem beszél, hogy a
kerékpárosok az utóbbi időben többet közlekednek a járdán – tisztelet a kivételnek, gondolja a
jelenlévők is azok – és cikcakkban az autók között, hogy előzzenek, mint ahogy a normál
KRESZ által előírt jobbra tartás és balra előzés van.

Vattamány Zsolt
Az előtte szóló képviselőtársai nagyjából elmondták a saját észrevételeit.
A szökősáv, bringadokk bemutatott tervezet számára elég veszélyesnek tűnik. Nincs
meggyőződve arról, hogyha ezt valaki használja, akkor nagy eséllyel túl is fogja élni.
Kérdése Polgármester úrhoz az lenne, hogy van-e erre valamilyen előzetes költségkalkuláció,
hogy körülbelül mennyibe fog majd az egész program kerülni.

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

Hunvald György
Amikor először a vasúti pályás közlekedés elkezdődött egy emberke futott előtte egy
zászlóval. Azt gondolja, hogy amikor az első gőzmozdony így ezek szerint elindult akkor
valószínűleg hasonló érveket mondtak ellene, azzal, hogy el fogja ütni az embereket és a
többi. Amikor ma felülünk Franciaországban például egy interszitire eszünkbe nem jut egy
emberke rohangáljon előtte – nemcsak azért mert nem tudna, hanem azért is mert eltelt
közben 200-100 év az első ötlet óta. Így van a kerékpáros közlekedéssel, azt gondolja, hogy
amikor Fedrid képviselőtársa a bukósisak hiányát mondja, akkor az nagyrészt nem az
Önkormányzat dolga, hogy egy kerékpáros, vagy egy autó betartja-e a KRESZ szabályait –
ugyan úgy megkérdezhetnék az autósnál hogy be van kapcsolva-e az öve, mobil telefonál-e
közben, nem véletlenül a miatt akar e elütni egy kerékpárost, és vita oda-vissza.
Ezek a jelek amelyeket bemutattak ezt a mai magyar KRESZ tartalmazza, a mai Európai
Unió szabályai tartalmazzák, tehát amit az Európai Unióban lehet, azt gondolja, hogy mi
magyarok sem vagyunk kevesebbek, mint például Ausztriában, Németországban,
Hollandiában élők, tehát ezt itt is meg kell próbálni. A puding próbája az evés. Természetesen
azt, hogy hol lesz bárhol javaslat azt csak akkor fogják meg tudni, hogy ezt az előterjesztést
ma a Képviselő-testület programszinten elfogadja. Hogy végül is hol lesznek három típusból
kialakítva kerékbarát helyek, azt ahogy bevezetőjében is mondta a tél folyamán a szakértők
feldolgozzák és javaslatot tesznek. Nem gondolja, hogy a Magyar Kerékpáros Klubnak olyan
javaslatai vannak, hogy a kerékpárosait olyan útszakaszra engedje be ahol esetleg baleset
érheti. Azt gondolja jól meg fogják fontolni, hogy az előbb említett, illetve látott képeken,
ahova csak egyszerűen be voltak rajzolva azok az egyirányú utcák, például a szemközti
forgalom megengedésébe, amelyek szóba jöhetnek. Hogy ebből melyik fog szóba jönni azt
nem tudják, a Kazinczy utca egy illusztráció volt, ezt majd akik értenek hozzá, és itt
közlekedésbiztonsági szakembereket is igénybe vesznek, ezeknek a szakembereknek az
együttes javaslata alapján fog a következő évben ez a program megvalósulni, ha a Képviselő-
testület tovább engedi.
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Az hogy mennyibe kerül? – az útburkolati jelek felfestéséről van szó, nem tudja megmondani
képviselőtársának, hogy például a Dob utcai bringadokknál az útburkolati jel költsége
mennyibe kerül, de megígéri, amennyiben a Képviselő-testület ma tovább engedi ezt az
előterjesztést, akkor a 2009. évi költségvetésben találkozni fog azzal az összeggel amibe ez
kerülni fog, ott akkor majd tudják vitatni, hogy kell-e vagy nem kell, de arra kéri a Képviselő-
testületet, hogy azt a progresszív gondolkodást, ami mindig is jellemezte Erzsébetváros
Képviselő-testületét – ezt a nemes hagyományt – folytassák.

Gergely József
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 1 nem 2 tartózkodás.

490/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- Javaslat a "Kerékpárbarát Önkormányzat" program folytatására -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. támogatja a „Kerékpárbarát Önkormányzat” program folytatását;

2. felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a
„Kerékpárbarát Önkormányzat” program folytatásának megvalósítása
érdekében;

3. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a program fedezetének jövö évi
költségvetésben történő megteremtéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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

Hunvald György
Köszöni a Képviselő-testületnek, hogy lehetőséget adott Kerékpárbarát Önkormányzat
program folytatására.

Egyben köszöni a Magyar Kerékpáros Klub jelenlévő képviselőinek a színvonalas anyag
bemutatását.
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5. napirendi pont:
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest VII. kerület Wesselényi utca 20-22. szám előtti
kizárólagos használatú várakozóhelyének ügye
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség abban az épületben működik a Wesselényi utcában, ahol
korábban a Kulturális Minisztérium volt. A Minisztériumi időben az épület teljes hosszába
kizárólagos parkoláshoz körülbelül húsz helyet foglaltak el, amikor elmentek akkor
körülbelül másfél éve lett visszaadva lakossági célra. Most a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
kért tíz helyet, tehát ez körülbelül a fele annak ami volt. Tekintettel arra, hogy ez a környék
ez 1., a 2. és 3. választókerület sok lakóját érinti, ezért elfogadja azt a módosító indítványt,
amit az MSZP Frakció nyújtott be, tehát hogy egy év időre hatozzák meg ezt a kirázólagos
parkolást és a tapasztalatok alapján egy év múlva térjenek vissza rá.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

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

Prof. Dr. Hahn György
Tudják nagyon jól, hogy ez az épület eredetileg lakások készítésére épült, de menet közben
rájöttek arra, hogy a jugoszláv technológiával készült épület hasonlít a pécsi magas házhoz,
tehát a vizet nem nagyon bírja, tehát ennek következtében fürdőszobák nem létesíthetők,
legfeljebb kávéfőzésre alkalmas vizes lehetőségekre van lehetőség. Örömmel hallja, hogy
megint közintézmény foglal ott helyet. Egy dolgot szeretne megemlíteni a parkolással
kapcsolatban, javasolja, hogy az épület mögötti térségben is alakítsanak ki, vagy ők vagy az
Önkormányzat valami parkolási lehetőséget. Korábban volt erre mód és lehetőség, a
Nagydiófa utca 26-28-nál meg is van a le- és feljáró, csak maga a mélygarázs nem készült el,
ha erre valamilyen lehetőség van, pláne egy ilyen Fejlesztési Minisztériumnál gondolja, hogy
nem állnak pénzszűkében és akkor annyi parkolóhelyet alakíthatnak ki maguknak is meg a
lakosoknak is amennyi éppen szükséges.

Vattamány Zsolt
Ez a határozati javaslat arról szól, hogy adjunk oda a Nemzeti Fejlesztési Intézetnek négy
parkoló helyet ingyen és bérmentve, ha ezt megteszi az Önkormányzat azzal elesik tízezer óra
várakozási díj bevételétől egy évben. Van egy olyan módosító indítvány, hogy ezt csak egy
évig tegyék meg aztán átgondolják, véleménye szerint egy évig se tegyék meg, azt gondolja,
hogy oda lehet adni mind a tíz parkoló helyet nekik, vagy kettőt, vagy tízet, de ingyen egyet
sem – tehát komoly bevételtől eshetnek el és azért annyira jól nem állnak.
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Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát, megadja a
szót az előterjesztőnek válaszadásra.

Gergely József
Hahn úr javaslatát ebben a bizonyos egy évben megvizsgálják, hogy milyen más parkolási
lehetőség van – a jogszabály négy parkolónak az ingyenes adását lehetővé teszi, a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség ebbe körbe tarozik, tehát a határozati javaslat ezt a részét fenntartja, és
kéri, hogy az MSZP módosító indítványával való elfogadását.

Hunvald György
Az előterjesztéshez több módosító indítvány érkezett, melyek közül az MSZP frakció
módosító indítványát elfogadta az elfogadta az előterjesztő.

Szavazásra teszi fel a módosító indítványt.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 3 nem 0 tartózkodás.

491/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- Az MSZP frakció módosító indítványáról a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest
VII. kerület Wesselényi utca 20-22. szám előtti kizárólagos használatú
várakozóhelyének ügyéről szóló határozati javaslathoz -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja – az előterjesztő által is elfogadott - az MSZP frakció módosító
indítványát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest VII. kerület Wesselényi
utca 20-22. szám előtti kizárólagos használatú várakozóhelyének ügyéről szóló
határozati javaslathoz az alábbiak szerint:
Az előterjesztés határozati javaslata:
1. Határozati javaslat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy
1. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség VII. Wesselényi u. 20-22. szám alatti
székhelye előtti 10 férőhelyes kizárólagos használatú várakozóhely létesítésével,
mint tulajdonos egyetért.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint kedvezményezett, 4 darab kizárólagos
használatú várakozóhelyet 1 év határozott időtartamra díjmentes használatba kap,
az azon felül igényelt várakozóhelyekért, várakozóhelyenként az adott területre
érvényes egyórai várakozási díj 2.500-szoros várakozási megváltási díjat köteles
fizetni.
A kialakítás járulékos költségeit a kedvezményezett viseli.
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
2. a határozott időtartam alatt a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala elégedettségi felmérést készíttet a
lakossági tapasztalatokról, amelynek eredményétől teszi függővé a kizárólagos
használat időtartamának meghosszabbítását.
Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző
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Határidő: 2008. november 19.
Hunvald György
Berki Béla képviselő úr módosító indítványát nem fogadta el az előterjesztő, kérdezi, hogy
kívánja-e indokolni – megállapítja, hogy nem kíván indokolni.
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 2 igen 12 nem 4 tartózkodás.

492/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- Berki Béla módosító indítványáról a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest VII.
kerület Wesselényi utca 20-22. szám előtti kizárólagos használatú várakozóhelyének
ügyéről szóló határozati javaslathoz -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – Berki Béla
módosító indítványát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest VII. kerület
Wesselényi utca 20-22. szám előtti kizárólagos használatú várakozóhelyének
ügyéről szóló határozati javaslathoz az alábbiak szerint:
A határozati javaslat módosul:
......A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint kedvezményezett, 2 db darab
kizárólagos használatú várakozóhelyet............

Hunvald György
Vattamány Zsolt képviselő úr módosító indítványát szintén nem fogadta el az előterjesztő,
kérdezi, hogy kívánja-e indokolni.

Vattamány Zsolt
Még egyszer mondja, hogyha az eredeti javaslatot fogadják el a módosító indítvánnyal együtt
akkor az Önkormányzat kidob az ablakon tízezer órányi várakozási helydíjat, ha ezt
beszorozzák akkor ez igen komoly pénz. Ha a saját javaslatát fogadják el – amelyet érdemes
meggondolni, mert egy jó javaslat -, akkor ez a pénz megmarad az Önkormányzatnak.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 3 igen 11 nem 4 tartózkodás.

493/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- Vattamány Zsolt módosító indítványáról a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest
VII. kerület Wesselényi utca 20-22. szám előtti kizárólagos használatú
várakozóhelyének ügyéről szóló határozati javaslathoz -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – Vattamány Zsolt
módosító indítványát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest VII. kerület
Wesselényi utca 20-22. szám előtti kizárólagos használatú várakozóhelyének
ügyéről szóló határozati javaslathoz az alábbiak szerint:
Az előterjesztés határozati javaslata az alábbiak szerint módosul:
..........mint tulajdonos egyetért. A Nemzeti Fejelsztési Ügynökség
várakozóhelyenként az adott területre érvényes egyórai árakozási díj 2.500-
szoros várakozási megváltási díjat köteles fizetni.
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A kialakítás járulékos költségeit a kevezményezett viseli.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 3 nem 0 tartózkodás.

494/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest VII. kerület Wesselényi utca 20-22. szám
előtti kizárólagos használatú várakozóhelyének ügyéről -

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

1. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség VII. Wesselényi u. 20-22. szám alatti
székhelye előtti 10 férőhelyes kizárólagos használatú várakozóhely
létesítésével, mint tulajdonos egyetért.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint kedvezményezett, 4 darab kizárólagos
használatú várakozóhelyet 1 év határozott időtartamra díjmentes használatba
kap, az azon felül igényelt várakozóhelyekért, várakozóhelyenként az adott
területre érvényes egyórai várakozási díj 2.500-szoros várakozási megváltási
díjat köteles fizetni.
A kialakítás járulékos költségeit a kedvezményezett viseli.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. a határozott időtartam alatt a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala elégedettségi felmérést készíttet a
lakossági tapasztalatokról, amelynek eredményétől teszi függővé a kizárólagos
használat időtartamának meghosszabbítását.

Felelős: Dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző
Határidő: 2008. november 19.

6. napirendi pont:
A Budapest VII. kerület Dohány u. 22-24. szám alatti nem lakás célú helyiségek
elidegenítése
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, bizottsági vélemény
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 15 fő.
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A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 0 tartózkodás.
495/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- A Budapest VII. kerület Dohány utca 22-24. szám alatti nem lakás célú helyiségek
elidegenítéséről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 267/2006.(IV.28.) határozatát módosítva a Budapest
VII. Dohány utca 22-24. szám alatti 34496/0/A/2 hrsz. 233 m˛ területű és
34496/0/A/9 hrsz 132 m˛ területű nem lakás célú helyiségeket a Magyar Zsidó
Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) részére elidegeníti a következő
feltételekkel:
- az ingatlanok vételára összesen 62.750.000.-Ft, amely összegbe a vevő által
használt Garay utca 48. szám alatti ingatlan forgalmi értéke 35.425.000.-Ft
összegben beszámítható. A vételár különbözetet az Egyesület a szerződéskötést
követő öt év alatt, havi egyenlő részletekben fizetheti meg, a részletfizetésre
irányadó kamattal,

- az ingatlan vételárának teljes kiegyenlítéséig az Önkormányzat tulajdonjogát
fenntartja,

- az elidegenített helyiségek birtokba adását követő 90 napon belül az
Egyesületnek a Garay u. 48. szám alatti helyiségeket kiürítve át kell adnia az
Önkormányzatnak és a továbbiakban az Egyesület az Önkormányzattal szemben
semmilyen igényt nem támaszt.

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

7. napirendi pont:
A Budapest VII. ker. Rózsa u. 18/a. szám alatt található ingatlanra vonatkozó adásvételi
szerződés módosítása
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Gergely József
A két határozati javaslat közül a “B”változatot kéri, hogy támogassa a Testület, véleménye
szerint nincs olyan körülmény, ami miatt egy év helyett két év alatt kellene egy építési
engedélyt elkészíteni és két év helyett öt év alatt kellene megépíteni azt a viszonylag kis
ingatlant.

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

Ripp Ágnes
Tekintettel arra, hogy most már ez az üres telek a választókörzetében található saját maga is
szeretné kérni hogy a „B” változatot támogassa a Képviselő-testület. Azt gondolja, hogyha
elfogadnák azokat a módosító javaslatokat, amelyeket a cég kért, akkor itt évekig fű se nőne
ezen a telken, már pedig mindenkinek érdeke, hogy ez a lakóingatlan mielőbb felépüljön és a
Rózsa utca azon szakasza is végre megszépülhessen, hiszen az építkezés befejezéséig ez nem
történhet meg.
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Gál György
Berki Béla úr módosító indítványt nyújtott be ehhez a napirendi ponthoz, amellyel
kapcsolatban kérdése lenne hozzá. Kéri, hogy a következő mondatot értelmezze: „…az
ingatlant a jogerős és végrehajtható építési engedély kézhezvételétől számított 3 napon belül
köteles az előírásoknak megfelelően új épülettel beépíteni…” – nem tudja mekorra épületet
kíván ide építeni a befektető, de ez a három nap csekélynek tűnik.

Hunvald György
Megjegyzi, hogy gyermekkori emlékeiből emlékszik, hogy vannak dzsinnek és lámpák, amit
meg kell dörzsölni és akkor akár egy pillanat alatt lehet épület még a három nap sok is hozzá.

Fedrid Gábor
Mindenkképpen a “B” változat elfogadását támogatná.
A napirenddel kapcsolatban felvetné Gergely József alpolgármester úrnak, hogy a többi üres
telken is végig kellene nézni, hogy az építési engedélyek hogy állnak, mert már nagyon sok
helyen lejártak ezek, és jó lenne, hogyha a tulajdonosok egy kicsit mozognának.

Vattamány Zsolt
Megnyugtatja Gál György képviselő úrat, hogy itt gépelési hibáról van szó, nem három nap,
hanem három év alatt kell beépíteni.

Prof. Dr. Hahn György
Úgy halotta hogy vannak olyan országok, ahol 12 óra alatt felhúznak egy ilyen épületet – nem
Japánban, hanem közelkeleten is, bizonyos falvak például éjszaka épültek, nem sáronak
hívják, előre nyárott elemekből igenis össze lehet rakni három nap alatt.

Hunvald György
Kéri, a képviselőket ne legyenek kishitűek, bármire képesek.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett a Berki Béla képviselő úr részéről.
Kérdezi, a módosító indítvány benyújtóját, hogy kíván-e indokolni – megállapítja, hogy nem.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 1 igen 11 nem 5 tartózkodás.

496/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- Berki Béla módosító indítványáról a Budapest VII. kerület Rózsa utca 18/a. szám alatt
található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés módosításáról szóló határozati
javaslathoz -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem fogadja el – az előterjesztő által sem elfogadott – Berki Béla
módosító indítványát a Budapest VII. kerület Rózsa utca 18/a. szám alatt található
ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés módosításáról szóló határozati
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javaslathoz az alábbiak szerint:
A határozati javaslat kkiegészül egy új változattal az alábbiak szerint:
C változat:
Budapest Főváros VII.ker. Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testület
úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VII.ker. Erzsébetváros Önkormányzata és a
Rózsakert Ház Ingatlanforgalmazó és beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság
/székhelye: 1066 Budapest, Weiner Leó u. 5. Iem. 8. cégjegyzékszáma: 01-09-
729508., adószáma: 13325781 - 2 -42., statisztikai számjele: 13325781-7012-113-
01) között a 33835 helyrajzi számú, természetben a Budapest BII. Ker. Rózsa z.
18/a szám alatt található ingatlanra vonatkozóan 2008. január 31. napján kötött
adásvételi szerződés kerüljön módosításra oly módon, hogy a Vevő a
hiánypótlásra már nem szoruló építési engedélyt az ingatlan teljes

birtokbavételétől számított 18 hónapon belül köteles előterjeszteni, az ingatlant
a jogerős és végrehajtható építési engedély kézhezvételétől számított 3 napon
belül köteles az előírásoknak megfelelően új épülettel beépíteni és ugyanezen
határidőn belül a hiánypótlásra már nem szoruló használatbavételi engedélyt
megkérni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítására.

Hunvald György
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslat „B” változatát.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 16 igen 2 nem 0 tartózkodás.

497/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- A Budapest VII. kerület Rózsa utca 18/a. szám alatt található ingatlanra vonatkozó
adásvételi szerződés módosításáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és a Rózsakert Ház Ingatlanforgalmazó és Beruházó Korlátolt
Felelősségű Társaság /székhelye: 1066 Budapest, Weiner Leó u. 5. I. em. 8.;
cégjegyzékszáma: cg. 01-09-729508; adószáma: 13325781-2-41; statisztikai
számjele: 13325781-7012-113-01./ között a 33835 helyrajzi számú, természetben a
Budapest VII. ker. Rózsa u. 18/A. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan
2008. január 31. napján kötött adásvételi szerződést nem kívánja módosítani.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

8. napirendi pont:
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások közbeszerzési
eljárás folyamán megkötendő ellátási szerződéséhez költségvetési fedezet biztosítása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

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

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

498/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások
közbeszerzési eljárás folyamán megkötendő ellátási szerződéséhez költségvetési
fedezet biztosításáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a gyermekek átmeneti otthona és családok átmeneti
otthona szolgáltatásokra 2009-2013. évekre az önkormányzat költségvetési
rendeletében az 5 évre szolgáltatásonként bruttó 52 millió Ft összeget biztosít az
ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb pénzeszközátadások
államháztartáson kívülre kiadások előirányzatában.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: folyamatos

9. napirendi pont:
Személyes gondoskodást nyújtó ellátási szerződés jóváhagyása
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.
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Gerenday Ágnes
Egy aggálya van, ez a Golgota Keresztény Egyház úgy látszik, hogy igen komoly anyagiakkal
rendelkezik, hiszen egy nagy közösségi helyiséget épít itt a volt Híradó Mozi területén és
mögötte is - ez nem baj, tegye. Arról szeretne leginkább beszélni, hogy sokan arról
panaszkodnak, hogy nem fogadják be őket, tehát egy kicsit abnormálisak azok a számok
amiket ők vállalnak és ahhoz képest a hajléktalanok nem kapnak ellátást. Saját maga beszél
olyanokkal, akik szeretnének oda menni, küld oda embereket és utána megkérdezi, hogy
szerencsével jártak e – saját maga is volt ott, nem tud Mátyás királyt játszani, hogy
láthatatlanná tevő sisakban odamenjen. Tehát egy kicsit furcsállja azt, hogy a tevékenységük
mennyire korrekt ahhoz képest, hogy nagyon örültek annak, hogy lesz egy ilyen ellátó hely.

Hunvald György
Felajánlja Képviselő asszonynak, hogy öltözzenek be hajléktalannak és egyszer próbálják ki,
hogy milyen ellátást lehet kapni.

Solymári Gabriella
A tavalyi évben együtt jártak ott Gerenday Ágnes képviselőtársával, amikor megnézték a
Golgota Egyház által működtetett hajléktalan ellátót és be kellett hogy lássák, hogy a
kerületben a legszínvonalasabb és legkorrektebb ellátást nyújtják a hajléktalanoknak. Saját
maga nem találkozott ilyen jellegű problémával, amit említett és reméli, hogy nincs is ennek
valóság alapja, de talán ennek a kivizsgálására a legaktuálisabb és leghatékonyabb módszer,
amit az előbb ajánlott Polgármester úr. Nagyon örül, hogy van olyan szervezet, aki valóban
komolyan veszi a hajléktalan ellátást és színvonalasan tudja ezt működtetni, nem úgy mint
más szervezetek, akik úgy gondolják, hogy azért mert hajléktalan az illető akkor lepusztult és
leromlott helyiségekben is el lehet látni méltatlan körülmények között.

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

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 1 tartózkodás.

499/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- Személyes gondoskodást nyújtó ellátási szerződés jóváhagyásáról -

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

1. hajléktalan személyek nappali ellátására 2009. január 1. napjától határozatlan
időre ellátási szerződést köt a Golgota Keresztény Gyülekezettel (VII. Erzsébet
krt. 13.) az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: Hunvald György polgármester
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Határidő: 2009. január 1.

2. a Golgota Keresztény Gyülekezet részére 1 millió Ft támogatást nyújt
hajléktalan személyek nappali ellátására, melynek fedezetét a 2009. évi
költségvetési rendeletben és azt követően a szerződés fennállásáig a
mindenkori éves költségvetési rendeletében biztosítja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: folyamatos

3. felkéri a polgármestert az ellátási szerződés aláírására

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. január 1.

Az ellátási szerződés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete

10. napirendi pont:
Területi védőnői körzet megszüntetése
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

Koromzay Annamária
Néhány megjegyzést hozzá kell tennie az előterjesztéshez. Jelen pillanatban a gyerekszám
alakulása csökkenést mutatott Erzsébetvárosban, amely azt jelenti, hogy egy védőnőre az
OEP finanszírozás szerint 250 gyereknek kellene jutni, ennek következtében a VII. kerületben
ez körülbelül 107 fő. Remélik, hogy hamarosan majd módosítják ezt a törvényt, mely
véleménye szerint viszont egy védőnőre 250 gyerek elég nagy szám és jó volna, hogyha ez
egy kicsit csökkenne, de egy kolleganő nyugdíjba megy és így a létszám csökkentés nem
jelent a védőnői körzetek megszűntetésével ember elbocsájtást.

Hunvald György
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.

Gerenday Ágnes
Elnézést kér, de visszatér az előzőekre, mert ugyan ha valaki azt mondja, hogy nem tudja,
hogy ennek van-e valóság alapja – kedves Képviselőtársa, ha saját maga valamit mond, annak
van valóság alapja, tehát nem a képzelődéseit mondja el, hanem azt, ami konkrétum.
Kétségtelen, hogy együtt voltak azon a bizonyos hajléktalan ellátó helyen, akkor bizony a
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körülmények nem voltak rózsásak, két iskolakerülő gyerek volt ott, egy rádióhallgató, és még
egyéb zavaros körülmények. Az óta ők változtattak valamit a helyzetükön, de nem igazán
vitték arra a tökélyre, mint amit elképzeltek, ennek sok féle oka lehet. Az zavarja, hogy 14
órakor befejezik a hajléktalanok ellátását, nem életszerű az, hogy 14 óra már a hajléktalan ne
találjon magának akár egy étkezési helyet is. Tehát egy kicsit ők megszabják a maguk
kényelme szerint, azt hogy mit csináljanak, amelyet nem tart egészen jónak, tehát ezzel
kellene velük vitatkozni vagy tárgyalni, hogy valahogy másképp tegyék meg. Konkrétumokat
tud mondani, ha szükséges hajléktalanokat is, akikkel napi beszélgető kapcsolta is van, illetve
próbál rajtuk segíteni, hogy megmondja, hogy mi a megoldás, és hogy hogy tudják az
életüket megváltoztatni. Azon panaszkodnak, hogy odamennek és sajnos nem törődnek velük,
elküldik őket – bocsánat ez nem hajléktalan ellátás.

Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.
Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.
Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 1 tartózkodás.

500/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- Területi védőnői körzet megszüntetéséről -

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

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros területén 1 db területi védőnői
körzetet megszüntet és az ahhoz tartozó, érintett lakossági lélekszám többi
területi védőnői körzethez történő arányos átcsoportosításáról rendelkezik;
egyidejűleg megállapítja, hogy ezzel a területi védőnői körzetek száma 14-ről
13-ra csökken.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. felkéri az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgatóját, hogy az 1.
pontban körülírt változásokból adódóan szükséges finanszírozási
szerződésmódosítást az ERESZ nevében és képviseletében írja alá; továbbá, a
változásokat az 1. pontban foglaltak szerint hajtsa végre.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: folyamatos

11. napirendi pont:
Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ és az Erzsébetvárosi Egészségügyi
Szolgálat Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Koromzay Annamária alpolgármester

Hunvald György
Megállapítja, hogy az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.
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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 javaslat 1 pontját, felhívja a figyelmet,
hogy elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 1 tartózkodás.

501/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának
módosításáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1. elfogadja az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Alapító

Okiratának módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerint;
Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy az Erzsébetvárosi
Integrált Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát írja alá és intézkedjen a
Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósághoz
történő megküldéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester,
Dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző

Határidő: 15 napon belül

Az Erzsébetvárosi Integrált Szociális Szolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirata a jegyzőkönyv 3. 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 19 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 1 tartózkodás.
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502/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1. elfogadja az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának
módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerint.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

2. felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy az Erzsébetvárosi
Egészségügyi Szolgálat egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja alá és
intézkedjen a Magyar Államkincstár az Államkincstár Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósághoz történő megküldéséről.

Felelős: Hunvald György polgármester,
Dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző

Határidő: 15 napon belül

Az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata a
jegyzőkönyv 4. számú melléklete

12. napirendi pont:
A Hulladékhasznosítók Országos Egyesületével kötött együttműködési megállapodás
felbontása
Előterjesztő: Bán Imre képviselő, Ripp Ágnes képviselő

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőknek szóbeli kiegészítésre.

Ripp Ágnes
Sajnálatos tény, hogy ezt az előterjesztést meg kell tenniük, hiszen körülbelül fél évvel ezelőtt
ugyanígy ketten terjesztették ezt a programot a Képviselő-testület elé, de sajnos a
Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete a megvalósítással kapcsolatban nem reagált.

Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

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

Gerenday Ágnes
Egy rövid gondolat, hogy akkor megmondta, hogy ebből semmi nem lesz. Egyrészt a
módszerüket kifogásolta, hogy rajzolással és egyebekkel nem fogják megoldani ezeket a
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feladatokat, úgyhogy végül is egy kicsit beigazolva látja a kételyeit, hogy ez megtörtént.
Hunvald György
Megállapítja, hogy nincs több hozzászóló, a napirendi pont felett lezárja a vitát.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 19 fő.
A szavazás eredménye 18 igen 0 nem 1 tartózkodás.

503/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- A Hulladékhasznosítók Országos Egyesületével kötött együttműködési megállapodás
felbontásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Hulladékhasznosítók Országos Egyesületével 2008.
április 27-én a környezettudatos oktatás-nevelési program megvalósítása
érdekében megkötött együttműködési megállapodást felbontja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő:2008. november 19.

13. napirendi pont:
Gondolatok Köve" kőtömb tér-kompozíciók elhelyezése Erzsébetváros híres személyekről
elnevezett közterületeire
Előterjesztő: Kispál Tibor képviselő

Hunvald György
Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli kiegészítésre.

dr. Kispál Tibor
Az elmúlt években azt hiszi mindannyian tapasztalhatták, hogy a kerület kulturális értékeinek
megőrzésében, ezeknek gondozásában egy nagyobb sebességfokozatra kapcsolt.
Az előterjesztés és a benne lévő javaslat is csatlakozik ehhez a kulturális értékmegőrzéshez.
A kerületben egy jó pár – a felsorolt tíz – olyan köztér, park található, amely parkokat
valamilyen olyan emberről neveztek el, akik a tudományhoz, a kultúrához, a művészetekhez
vagy akár a köztudományokhoz értékeket adtak. Sokszor találkozott azzal a ténnyel, hogy a
környezetben lakók többsége, főként a frissen beköltözők, vagy második – harmadik
korosztályban lévő fiatalok nem is tudják, hogy igazából ezek a ma már történelmi
személyességek kik voltak és mivel járultak hozzá a kulturális örökséghez.
A javaslat lényege valójában az, hogy ezeken a tereken majd szakértők által megállapított
helyre egy olyan természetes kőből készült kompozíció kerüljön kihelyezésre, amely az illető
neve, születési-, halálozási dátuma mellet egy olyan gondolatát is rögzítené az utókor számára
amiről részben magára a személyre, illetve annak tevékenységére utal.
Kéri a képviselőtársakat, hogy igen szavazatukkal ehhez a kulturális örökségmegőrzéshez
járuljanak hozzá.
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Hunvald György
Kéri a napirendet tárgyaló bizottsági vélemények ismertetését.

Kardos Péter
A Pénzügyi Bizottság tárgyalása és elfogadásra javasolja az előterjesztést, annak ellenére,
hogy ezt a kiegészítést csak most hallotta.

Ripp Ágnes
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, amelyet tárgyalásra
és elfogadásra javasol. A Szenes Hanna Park kapcsán már egy idézetet is kiválasztott, amely
majd a kőre felkerülhet, de azt majd akkor szeretnék a Testület elé terjeszteni, amikor jövő
évben meghatározzák, hogy hány kő kerül kihelyezésre és mikor.

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

Koromzay Annamária
Örülne annak ha a kerület minden terén volna egy kis szobor, pad, zöldterület ahova esetleg
ki lehetne ülni és olvasni, és egy kis szobor is nagyon jó lenne. Viszont szeretné megkérdezni,
hogy hogy próbálnak gondoskodni arról, hogy ezeket a szobrokat ne kelljen körülbelül
kéthavonta letisztítani a grafititól és hasonlóktól. Jó volna, ha ezt is végig gondolnák, hogy
ezek a kövek milyen állapotban lesznek a kihelyezés után és a térfigyelő kamerák képesek-e
arra, hogy ezt figyeljék, mert had mondja el, hogy tegnap a Cserhát utca - Garay utca és a
István utca közötti szakaszán borzalmas állapotok keletkeztek a kosztól, a szeméttől és
mindentől. Kérdezi, hogy képesek-e az értékeiket megőrizni.

Gál György
Általában szokta támogatni, amikor emléktáblákat avatnak, és raknak fel a házak falára, mert
legalább ez is összetartja ezeket az épületeket. Röpke számítást végzett, tíz tér van felsorolva,
ez 3 millió 600 ezer forintba kerülne például jövőre, és ahogy elkezdenek ötletelni, hogy mit
kellene még egyébként különböző kőtömböket és nem is tudja mit elhelyezni a kerületbe,
akkor azt gondolja, hogy végelláthatatlan lenne ennek sora, hiszen ülnek itt 26-an és ha
mindenki jön egy ilyen fantasztikus ötlettel akkor elég sokba fog kerülni az
Önkormányzatnak. Azt gondolja, hogy elég sok olyan megoldandó feladat vár az
Önkormányzatra, amire egyébként hasznosabban elkölthetnék ezt a pénzt. Természetesen nem
akarja megbántani az előterjesztőt. Rengeteg olyan óvodáról, bölcsödéről tud ami nagyon
tudná hasznosítani ezt a pénzt a gyerekek a javára. Oktatási Alpolgármester úr állandóan, és
teljesen joggal pénzt kér az óvoda-udvaroknak, a játszótereknek játékaira.
Azt gondolja, hogy ez talán egy kicsit ráérne, természetesen meg fogja szavazni, tiszteli
annyira az előterjesztő képviselő urat, de azt gondolja, hogy kicsit kellene magukat fogni
ilyen ötleteléssel, legalább a jövő évi költségvetés számainak ismereti előtt.

Gerenday Ágnes
Olyan emberként, aki próbálja tisztelni és azt meg is tartani és dolgozni a környezetért
nagyon jónak tartja azt az ötletet, hogy valóban tudják az emberek, hogy hol élnek, merre
járnak, mi egy utca név utca név mögött az ember, mert fantasztikus tájékozatlanság van.
Saját maga ugyanúgy csatlakozna Koromzay Annamária kétségeihez, ahogy Ő is arról
gondolkozott, hogy vajon hogy tudják ezeket megvédeni. Arra gondolt, hogy maga az,
hogyha valamit le akar írni valamire az más anyagban olcsóbban megvalósítható, mint a
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kőnél, mert a követ meg kell vésni, és bele kell vésni a betűket, pláne ha idézeteket,
egyebeket használnak. Tehát egy tízszer 360 ezer forint lenne, mert tíz teret jelölt ki az
előterjesztő. A gondolat jó a gondolata nagyon, sok helyen olyat is lehet látni, ahol egy
névtábla, vagy utcanévtábla alatt is ott van, attól függetlenül, hogy ez egy külön emléktábla
lehetne, hogy ki az az illető és megmagyarázza, hogy tudja, aki arra jár, hogy ki volt az,
nyilván így állítanak neki emléket, mert valószínű maradandó, az amit letett életében és azért
lett belőle egy utcanévtábla is. Saját maga is arra gondol, hogy át kellene ezt egy kicsit
gondolni, hogy hogy lehetne ezt megvalósítani, mert valóban sajnos azt látják, hogy hiába
vannak a jó szándékú törekvéseik, sajnos nincs a másik oldalon az, hogy védeni is tudják
azokat, és örüljenek nekik, mert akkor csak bosszúságot okoznak, amikor tönkreteszik.
Mondta épp az előbb az egyik Pro Urbe kitüntetéssel díjazottnak, Konrád úrnak, hogy nagyon
szép, hogy chip, meg kutya meg bármi, de azért mégis csak kutya kakiban járnak a kerületben
nap mint nap. Tehát az emberek fejét kellene valahogy megváltoztatni és ez nem segít abban
sajnos.

Hunvald György
Azt saját maga sem javasolja, majd a következő évi költségvetésnél, hogy az összes térre
helyeznek el, ilyen kőtömböt. Ez egy feladat két-három-négy-öt év során – nem keverendő
össze a tíz éves fejlesztési programmal, tehát tíz darab kőtömb, nem tíz évre osszák el őket,
de a következő évben egy vagy két ilyen tömböt el lehet helyezni, amit majd a következő évi
költségvetésbe beterveznek.
A kerület tereire visszatérve, minden felújított teret őriznek napi 24 órában, nem tud
rongálásról ezeken a tereken, amióta őrizve vannak. Abban bízik, hogy a következő
időszakban sem lesznek olyan típusú rongálások, amelyek egyébként Budapest közterületeire
jellemző.

Prof. Dr. Hahn György
Ha kőből készülnek ezek az emlékkövek, ha kőből készül egy kő az maradandóbb mintha
fémből, mert a fémből csak addig marad, meg amíg a kohóból kikerül, amikor lehűl, akkor az
elszállíthatóvá válik, ezért az gondolja, hogy ezek felállítása mindenképpen sikeresebb lesz,
mint hogyha valami bronzszobrot, vagy egyebet próbálnának kitenni közterületre.

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

Megnyugtatva professzor utat és a Képviselő-testület, elmondja, hogy ezek a kőnek látszó
dolgok kőből lesznek.

Megadja a szót az előterjesztőnek válaszadásra.

dr. Kispál Tibor
Azt látja, hogy a Gondolatok Köve, miután itt elég nagy vita zajlott le, legalábbis is
hozzászólások tömkelege volt, ez azt jelenti, hogy gondolatokat ébresztett, tehát már ennek az
egésznek a célja már megtalálta az útját. Polgármester úr már mondta, hogy az egyik
hozzászólónak, Frakcióvezető úrnak válaszolva, hogy ezt nem kell valóban egy év alatt
megvalósítani, ezt több évre el lehet osztani.
A másik gondolat pedig az értékek megőrzésével volt kapcsolatos. Had mondja el azt, hogy a
Szenes Hanna Park felújításának első ütemét Ripp Ágnes képviselőtársával megkezdték és
bevonták a lakosságot, időseket, gyerekeket, amelyről tudósítottak is az Erzsébetváros
Újságban. Azt gondolja, hogyha minden Erzsébetvárosban lévő téren, az ott lévő képviselők
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bevonják a lakosságot egyrészt a terek megújításában, másrészt pedig a terek kulturális
értékeinek a megőrzésébe, akkor mindannyian magukénak fogják ezt érezni, ez egy folyamat
része. Azt gondolja, hogy ahogy ez más országokban, Európában történik ezt az európai
szellemiséget is meg fogják tudni itt Erzsébetvárosban valósítani.

Hunvald György
Megjegyzi, hogy a tisztelt képviselők egy-egy gondolatát is fel fogják majd jegyezni, mert
soha nem lehet tudni, hogy kiről fognak elnevezni teret a kerületben.

Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 1 tartózkodás.

504/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- "Gondolatok Köve" kőtömb tér-kompozíciók elhelyezéséről Erzsébetváros híres
személyekről elnevezett közterületeire -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete
1.) „Gondolatok Köve” kompozíciókat kíván elhelyezni az Erzsébetvárosban az

alábbi, híres emberekről elnevezett tereken:

· Szenes Hanna Park

· Almássy tér

· Bethlen Gábor tér

· Herzl Tivadar tér

· Tom Lantos emlékpark

· Garay tér

· Hevesi Sándor tér

· Kéthly Anna tér

· Klauzál tér

· Madách tér

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. december 31.

2.) kötelezettséget vállal arra, hogy a „Gondolatok Köve” kőtömb tér-
kompozíciók költségeinek forrását a 2009. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: 2009. március 31.

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



31/33

14. napirendi pont:
Tájékoztató jelentés a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2008.
évi költségvetési előirányzatainak október 20. - 31. közötti időszakban történt változásairól
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 az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra javasolja a 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 16 fő.
A szavazás eredménye 15 igen 0 nem 1 tartózkodás.

505/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2008. évi
költségvetési előirányzatainak október 20. - 31. közötti időszakban történt
változásairól szóló tájékoztató jelentésről -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete

1.) elfogadja az előterjesztésben foglalt tájékoztató jelentést Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési előirányzatainak
2008. szeptembr 20.-31. közötti időszakban történt változásairól, jóváhagyja a
feltüntetett előirányzat-módosításokat,

2.) felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-módosításokat a következő
költségvetési rendelet-módosításban szerepeltesse.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2008. I-III. negyedévi
költségvetés végrehajtása
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 a beszámolót tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Testületnek.

Bán Imre
A Közrendvédelmi és Környezetvédelmi 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 módosító indítvány nem érkezett.

Szavazásra teszi fel az eredetileg benyújtott határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő.
A szavazás eredménye 14 igen 1 nem 1 tartózkodás.

506/2008.(XI. 19.) számú határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2008. I-III. negyedévi
költségvetés végrehajtásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásának I-III. negyedéves alakulásáról
szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

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

Hunvald György
Megállapítja, hogy a mai rendes nyilvános ülés végéhez értek, kéri, hogy a vendégek és a
Televízió munkatársai hagyják el a termet.

A Képviselő-testület öt perc szünet után, zárt ülés keretében folytatja a munkáját.

A Képviselő-testület rendes nyilvános ülését 2008. november 19-én 10 óra 50 perckor
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bezárja.

Zárt ülés keretében tárgyalt napirendek:

16.)Szociális ügyekben I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Solymári Gabriella Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

17.)Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 10 éves fejlesztési
programja finanszírozásához kötvény kibocsátási szerződés kötése
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

18.)A Garay Üzletközpontban felépített piac beruházását lezáró elszámolás
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

19.)A Garay Üzletházban lévő piac üzemeltetésével kapcsolatos megbízás, illetve a piacon
lévő üzlethelyiség bérbeadása
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

20.)Tájékoztatás a Százház utcai Rekreációs Központ beruházásáról
Előterjesztő: Hunvald György polgármester

21.)A Piacfejlesztési Alapítvány fellebbezése a Gazdasági Bizottság 1099/2008.(11.05.)
számú határozatával szemben
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

22.)VII. Szövetség u. 28/a III. em. 20. szám alatti 56m2 alapterületű lakás késedelmi kamat
elengedése
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

27.)Klauzál tér 7. I. em. 1/a. szám alatti lakás késedelmi kamat elengedése
Előterjesztő: Gál György Gazdasági Bizottság elnöke

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 507-től - 524-ig.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
címzetes főjegyző polgármester


