
Iktatószám: KI/26811-74/2013/XV.
K I V O N A T

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. május 30-án

14 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

200/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Napirend elfogadásáról -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

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

1.) Beszámoló a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

2.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

3.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos
feladatairól és kötelezettségeiről
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

4.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekbe járó tanulók részére
biztosított térítésmentes illetve kedvezményes juttatásokról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

5.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013. (…) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő köznevelési intézményekben
alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításának szabályairól
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

6.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj
alapításáról szóló 25/2010. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

7.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete a lakóközösségeknek és az önkormányzati
intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról
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Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
8.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2013. (…) önkormányzati rendelete a helyi lakóközösségek és az önkormányzati
intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

9.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzati kezelésű közutak nem közlekedési
célú igénybevétele esetén fizetendő díjról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

10.)Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról szóló 24/2011. (VI.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

11.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal
való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
és Budapest Főváros Kormányhivatala főigazgatójának BPB/004/00248-1/2013. számú
törvényességi felhívása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

12.)Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013. (...) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali
munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szabályairól és
az ehhez kapcsolódó többletszolgáltatás díjának mértékéről szóló 14/2011. (IV. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

13.)Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

14.)Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete vezetői pótlék megállapításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

15.)Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek
kialakításáról szóló 19/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

16.)Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2013. (….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013.
(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

17.)A szociális és egészségügyi ágazat 2012. évi szakmai beszámolója
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

18.)A gyermekvédelmi munka 2012. évi átfogó értékelése
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

19.)Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési
tervének módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

20.)A Budapest Főváros Kormányhivatalával kötendő infokommunikációs megállapodás
jóváhagyása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

21.)Testvérvárosi kapcsolatfelvétel Cfát városával
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

22.)Közbeszerzési eljárás közétkeztetés 5 éves biztosítására
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

23.)A bölcsődék nyári zárva tartásának rendjéről szóló 144/2013. (IV.29.) számú képviselő-
testületi határozat módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

24.)Erzsébetvárosi oktatási intézmények támogatása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

25.)Az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
átszervezésének jóváhagyása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

26.)A Zsidó Nyári Fesztivál támogatása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

27.)A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ részvétele a szociális
továbbképzési rendszerben
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

28.)ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Non-profit Kft. 2012. évi
beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

29.)Dr. Card Önkormányzati Egészségkártya Programhoz való csatlakozás támogatása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

30.)Az Erzsébet Terv Fejlesztési Programmal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

31.)Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

32.)Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

33.) Javaslat az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás megszüntetésére
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

34.)EVIKVÁR Kft. könyvvizsgálójának kinevezése, díjazásának meghatározása
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Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

35.) 2013. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: Wencz Miklós bizottsági elnök

36.)Az Erzsébetváros Kft. megbízási szerződésének módosítása és ügyvezetőjének, valamint
könyvvizsgálójának megválasztása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

37.)A Nefelejcs Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

38.)Döntés nyári tábori pályázatokról
Előterjesztő: Juhász Gábor alpolgármester

Zárt ülés keretében:
39.) Szociális ügyekben első fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések

Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök
40.)Közterület-használati ügyekben I. fokon hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések

Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester
41.)Egészséges Erzsébetvárosért Díjra tett javaslat

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
42.) Javaslat „Erzsébetváros Jövőjéért” díj adományozására

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
43.) Perbeli nyilatkozat perköltség igényről Pasek István és társai felperesek Budapest VII.

kerület Erzsébetváros Önkormányzata I. r. alperes és ERVA Zrt. II. rendű alperes ellen
kártérítés iránt indított perében
Előterjesztő: Szikszai Zsolt alpolgármester

201/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Ügyrendi indítvány elfogadásáról -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Vattamány Zsolt polgármester ügyrendi indítványát, mely szerint a napirend vitájának lezárását
követően a felmerült kérdések megválaszolása miatt a Rendőrkapitányság jelen lévő képviselője
szót kapjon.

202/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Beszámoló a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről -
(13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitánysága 2012. évi tevékenységéről
szóló, a jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolót.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási Iroda vezetője

203/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(10 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által „Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az
alábbiak szerint:

Vattamány Zsolt:
„I. Az előterjesztés összeállítása után módosító indítvány benyújtása vált szükségessé képviselő-
testületi hatáskörhöz tartozó előirányzat-módosítások, valamint az Áht. 23. § és a Mötv. 111. §
szerinti kötelező, önként vállalt, államigazgatási és megosztott feladatok tételes szétbontása és
bemutatása érdekében. A jogszabályi rendelkezés szerint a helyi önkormányzat költségvetése
tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok
szerinti bontásban, ezért Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete
ennek megfelelően módosításra kerül.
1. A „6301 Intézményi felújítások” címen az Erzsébet körút 6. szám alatti pincerész felújítása és
tisztasági festése felújítási kiadásokat 230 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a
„6201 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása” valamint az „5101 Igazgatási apparátus
és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címen a felhalmozási kiadási támogatást és ugyanezen a
címen az Erzsébet körút 6. szám alatti épület tűzjelző hálózatának felújítását azonos összeggel
megemelni.
2. Az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen a közoktatási támogatások
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre előirányzatot 14.000 ezer Ft-tal
javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott
támogatások és egyéb pénzeszközátadások (működési célra)” címen az alábbi előirányzatokat
megemelni:

a) Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány támogatását 8.000 ezer Ft-tal,
b) Erzsébetvárosi Reformpedagógiai Alapítvány (ERA) támogatását 3.000 ezer Ft-tal,
c) Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség támogatását 1.500 ezer Ft-tal,
d) Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
Statusquo Ante támogatását 1.500 ezer Ft-tal.

3. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a turisztikával kapcsolatos feladatok
működési céltartalék előirányzatot 5.760 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg az
„5606 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás” címen a Dr. Card Önkormányzati
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Egészségkártya Programhoz való csatlakozás támogatását - az alábbiak szerint megemelni:

a) Kártyadíj, dologi kiadásokat 3.810 ezer Ft-tal,
b) Személyi jövedelemadó, dologi kiadásokat 726 ezer Ft-tal,
c) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adót (EHO) 1.224 ezer Ft-tal.

4. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a turisztikával kapcsolatos feladatok
működési céltartalék előirányzatot 1.478 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a
„6201 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása” valamint az „5101 Igazgatási apparátus
és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címen a működési kiadási támogatást és ugyanezen a
címen a Kormányhivatal részére biztosított tonerek, festékpatronok, valamint a mobiltelefonok
költség, dologi kiadásokat azonos összeggel megemelni.
5. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az Intézményi karbantartás és kisértékű
tárgyi eszköz beszerzés működési céltartalék előirányzatot 5.334 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6301 Intézményi felújítások” címen a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központ, Akácfa utca 61. szám alatti tálalókonyha felújítása
előirányzatot azonos összeggel megemelni.
6. A „9116 Telekommunikációs és támogatási rendszerének konszolidációja EKOP-3.1.3-2012-
2012-0024” címen a működési célú támogatásértékű bevételeket 18.300 ezer Ft-tal, a
felhalmozási célú támogatásértékű bevételeket 203.200 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg ugyanezen a címen a dologi kiadások előirányzatot 16.800 ezer Ft-tal, az IP
telefonia beszerzése, informatikai hálózat fejlesztése beruházási kiadásokat 203.200 ezer Ft-tal,
valamint a „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az Önkormányzati felújításokkal,
beruházásokkal kapcsolatos kiadások működési céltartalék előirányzatot 1.500 ezer Ft-tal
csökkenteni.
7. Az „5201 Parkosítás, zöldövezet gondozása” címen a Park- és fasorfenntartás, növényesítés
dologi kiadásokat 2.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „7306
Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok” címen a
Növényesítési pályázat működési céltartalék előirányzatot azonos összeggel megemelni.
8. A „7303 Központilag kezelt sport pályázatok és feladatok” címen a Nyári táborok (pályázat)
működési céltartalék előirányzatot 3.360 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a
„6201 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása” címen a működési kiadási támogatást
azonos összeggel, valamint az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”
címen az 1120-1 Intézményi üzemeltetési csoport alcímen a működési kiadási támogatást és az
ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot 479 ezer Ft-tal, a „6105 Ellátási szerződések alapján
nyújtott támogatások és egyéb pénzeszközátadások (működési célra) összesen” címen a Hársfa
Egyesület támogatása működési célú pénzeszközátadást 360 ezer Ft-tal megemelni, valamint a
„6106 Működési célú támogatásértékű kiadások” címen a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásában és az Önkormányzat működtetésében lévő alábbi intézményi működési
célú támogatásértékű kiadásokat megemelni:

a) Baross Gábor Általános Iskola 1.348 ezer Ft-tal,
b) Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium 495 ezer Ft-tal,
c) Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola,
Szakiskola és Szakközépiskola 420 ezer Ft-tal,

d) Molnár Antal Zeneiskola 258 ezer Ft-tal.
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9. A „6301 Intézményi felújítások” címen az Erzsébet körút 6. szám alatti pincerész felújítása és
tisztasági festése felújítási kiadásokat 654 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a
„6201 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása” valamint az „5101 Igazgatási apparátus
és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címen a felhalmozási kiadási támogatást és ugyanezen a
címen a szerver szoba elektromos hálózat kiépítése beruházási kiadást azonos összeggel
megemelni.
10. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a kommunikációs feladatok működési
céltartalék előirányzatot 700 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „7308
Központilag kezelt lakástámogatási feladatok” címen a lakásépítés helyi támogatása
felhalmozási céltartalék előirányzatot 350 ezer Ft-tal, valamint a fiatal házasok első lakáshoz
jutásának támogatása felhalmozási céltartalék előirányzatot 350 ezer Ft-tal megemelni.
11. A „7401 Központilag kezelt beruházási célú tartalék (kötvényből)” címen a felhalmozási
céltartalék előirányzatot 514.886 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6901
Erzsébet terv Fejlesztési program” címen az alábbi felújítási kiadások előirányzatait megemelni:
a) Vörösmarty utca (Wesselényi utca – Király utca közötti szakasz) 61.180 ezer Ft-tal,
b) Dózsa György út 60. szám alatti háziorvosi rendelő felújítása 10.000 ezer Ft-tal,
c) Péterfy Sándor utca 47. szám alatti felnőtt orvosi rendelő felújítása 5.000 ezer Ft-tal,
d) Akácfa utca felújítása, növényesítése 80.000 ezer Ft-tal,
e) Rumbach Sebestyén utca I. ütem (Dob utca - Király utca közötti szakasz) 97.896 ezer Ft-tal,
f) Klauzál utca I. ütem (Rákóczi út - Wesselényi utca közötti szakasz) 87.000 ezer Ft-tal,
g) Kertész utca felújítása, növényesítése, részben sétáló utcává alakítás 170.000 ezer Ft-tal,
valamint a
h) Hevesi Sándor tér 1. földszint 1. alatti orvosi rendelő klíma kialakítása,
beruházási kiadást 3.810 ezer Ft-tal.

12. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Kommunikációs feladatok működési
céltartalék előirányzatot 15.117 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6105
Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb pénzeszközátadások” címen az
Erzsébetváros Ifjú, Idős Polgár köszöntése működési célú pénzeszközátadást 10.000 ezer Ft-tal,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót (EHO) 3.213 ezer Ft-tal, a
személyi jövedelem adó, dologi kiadásokat 1.904 ezer Ft-tal megemelni.
13. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a kommunikációs feladatok működési
céltartalék előirányzatot 734 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6105
Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb pénzeszközátadások” címen a
Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség felhalmozási célú pénzeszközátadás
előirányzatot azonos összeggel megemelni.
14. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a kommunikációs feladatok működési
céltartalék előirányzatot 19.050 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg az „5502
Pályázatok fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok” címen a Kultúra utcája
pályázat projektkövetés dologi kiadásokat azonos összeggel megemelni.
15. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a kommunikációs feladatok működési
céltartalék előirányzatot 2.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „7306
Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok” címen az
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Otthonvédelmi program működési céltartalék előirányzatot azonos összeggel megemelni.

16. Az Ör. 13. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságra ruházza a „7302

Központilag kezelt közművelődési pályázatok és feladatok”, a „7303 Központilag kezelt
sport pályázatok és feladatok”, a „7308 Központilag kezelt lakástámogatási feladatok”
címen tervezett működési és felhalmozási előirányzatok tartós elkötelezettséggel nem járó
átcsoportosítására történő javaslat-tételt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eredetileg kipostázott rendelet-módosítás
mellékletei helyett jelen módosító indítvány mellékleteit elfogadni szíveskedjen.
II. Az Önkormányzat Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott, "Kultúra utcája" Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja című, KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 jelű
pályázatának elbírálása már korábban megtörtént, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077
Budapest, Wesselényi u. 20-22.) mint támogató [képviseletében eljárt a Pro Regio Közép-
Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., mint közreműködő
szervezet (a továbbiakban: „Közreműködő Szervezet”)] és az Önkormányzat, mint
kedvezményezett között a Támogatási Szerződés (a továbbiakban: „Támogatási Szerződés”)
megkötése 2010. április 30. napján megtörtént.
A Támogatási Szerződés keretén belül megvalósítandó „Kultúra utcája” Budapest, VII. került
Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja” elnevezésű beruházás (a továbbiakban: „Projekt”)
kiterjed a Budapest, VII. kerület, Kazinczy u. 29. szám alatt található Zsinagóga (a
továbbiakban: „Zsinagóga”) felújítására. Az Önkormányzat és a Magyarországi Autonóm
Orthodox Izraelita Hitközség (1073 Budapest, Dob u. 35., képviseli: Deblinger Eduard elnök) (a
továbbiakban: „Hitközség”) egymással Konzorciumi Együttműködési Megállapodást (a
továbbiakban: „KEM”) kötött a Projekt megvalósítása vonatkozásában.
A Hitközség képviseletében az Önkormányzat – közbeszerzési eljárás lefolytatását követően –
vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Vállalkozási Szerződés”) kötött a Laki Épületszobrász
Zrt-vel (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59., cégjegyzékszám: 01-10-044704) (a
továbbiakban: „Vállalkozó”) 2010. szeptember 20. napján. A Vállalkozási Szerződés alapján a
Vállalkozó által kiállított EP142/2011 sorszámú számla (összege: nettó 20.857.785,- Ft)
összegéből összesen 733.658,- Ft nem került még kifizetésre, azonban a számla már korábban
esedékessé vált. Jelzett számla a 11. sz. kifizetési kérelemben került benyújtásra a Közreműködő
Szervezethez, melyre eső támogatás 16.666.342,- Ft. Ebből az összegből 15.932.684,- Ft
átutalásra került szállítói finanszírozás formában és 733.658,- Ft visszatartásra került. A
visszatartás indoka, hogy a projekt egészére vonatkozóan a 20 és 25 % közötti ÁFA kompenzáció
csak a záró elszámolási csomag támogató általi jóváhagyását követően kerül kifizetésre.
A projekt alszámláján felhalmozódott kamat biztosítja a fedezetet ahhoz, hogy a támogató által ki
nem fizetett fenti összeget a Vállalkozónak megfizesse az Önkormányzat, melynek érdekében a
tartozásátvállalásról megállapodást kell kötni a Hitközséggel, mint a támogatás visszatartott
részének kedvezményezettjével.
A tartozásátvállalásról szóló megállapodással egyidejűleg az Önkormányzat és a Hitközség
között megkötésre kerül egy engedményezési megállapodás. Az engedményezési megállapodásban
a Vállalkozási Szerződés alapján kiállított EP142/2011. sorszámú számla összegéből ki nem
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fizetett 733.658,- Ft összegre vonatkozó követelését, a Hitközség, visszavonhatatlanul, az
Önkormányzatra engedményezi, ezáltal a tartozásátvállalás folytán az Önkormányzat által
kifizetett összeg megtérülne, mert a jelzett összeggel megegyező mértékű támogatást a támogató
az Önkormányzat részére utalja át. Szükséges továbbá egy nyilatkozat megtétele a Laki
Épületszobrász Zrt. részéről, amelyben a ki nem fizetett, 733.658,- Ft vonatkozásában létrejött
tartozásátvállaláshoz hozzájárulását adja, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
tartozásátvállalás alapján kifizetésre kerülő 733.658,- Ft-ot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (képviseletében eljár a Közreműködő
Szervezet) közvetlenül az Önkormányzat részére fizesse ki.
A jelzett tartozásátvállalás előterjesztésre került Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való
gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése
alapján a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elé, mely 217/2013. (03. 08.) számú
határozatában hozzájárult a tartozásátvállalási megállapodás, valamint az engedményezési
megállapodás megkötéséhez.
Azonban Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 4. pontja
szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át államháztartáson kívüli forrás
átvétele, átadása, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat
A. változat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita
Hitközséggel a tartozásátvállalási megállapodást, valamint az engedményezési megállapodást
megkösse.
B. változat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Önkormányzat és a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség közötti
tartozásátvállalásról szóló megállapodás, valamint engedményezésről szóló megállapodás
megkötéséhez nem járul hozzá.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.”

204/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Tartozásátvállalási megállapodás, valamint engedményezésről szóló megállapodás
megkötése -
(10 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita
Hitközséggel a tartozásátvállalási megállapodást, valamint az engedményezési megállapodást
megkösse.
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási Iroda vezetője
Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzgyi Iroda vezetője

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.
(VI.4.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
(10 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013.
(V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól
és kötelezettségeiről
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.
(V.31.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekbe járó tanulók részére biztosított
térítésmentes illetve kedvezményes juttatásokról
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.
(V.31.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat
fenntartásában vagy működtetésében lévő köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési
térítési díjak megállapításának szabályairól
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.
(V.31.) önkormányzati rendelete az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj alapításáról szóló
25/2010. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

205/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(2 igen, 12 nem, 2 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
fogadja el - az előterjesztő által sem elfogadott – Gergely József képviselő által „Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (...)
önkormányzati rendelete a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó
növényesítési támogatásról” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak
szerint:

Gergely József:
„Tisztelt Képviselő-testület!
5.§ kiegészül új (3) bekezdéssel: Ezen rendelet hatálybalépése előtt kiírt pályázatokat a kiíráskor
hatályos rendelet szerint kell lebonyolítani.
indoklás: mivel az eddigi rendelet hatályát veszti, nincs előírás a már kiírt pályázat
lebonyolítására.”

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.
(V.31.) önkormányzati rendelete a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek
nyújtandó növényesítési támogatásról
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

206/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(2 igen, 11 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
fogadja el - az előterjesztő által sem elfogadott – Gergely József képviselő által „Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…)
önkormányzati rendelete a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére
biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról” című előterjesztéshez benyújtott
módosító indítványt az alábbiak szerint:

Gergely József:
„Tisztelt Képviselő-testület!
lebonyolítására. 5.§ kiegészül új (3) bekezdéssel: Ezen rendelet hatálybalépése előtt kiírt
pályázatokat a kiíráskor hatályos rendelet szerint kell lebonyolítani.
indoklás: mivel az eddigi rendelet hatályát veszti, nincs előírás a már kiírt pályázat
lebonyolítására.”

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2013.
(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények
részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013.
(V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kezelésű közutak nem közlekedési célú
igénybevétele esetén fizetendő díjról
(11 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2013.
(V.31.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról szóló 24/2011. (VI.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

207/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(4 igen, 9 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
fogadja el - az előterjesztő által sem elfogadott – Gergely József képviselő által „Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (…)
önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát
megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról és Budapest Főváros
Kormányhivatala főigazgatójának BPB/004/00248-1/2013. számú törvényességi felhívása” című
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:

Gergely József:
„Tisztelt Képviselő-testület!
A 10.§ jelenlegi szövege lesz az (1) bekezdés, és kiegészül új (2) bekezdéssel: Az 1.§ (2)
bekezdésben előírt 2 évenkénti leltározást első ízben 2013. december 31. fordulónappal kell
elvégezni.
indoklás: az új leltározási rend kezdetét egyértelművé kell tenni.”

208/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros Kormányhivatala főigazgatójának BPB/004/00248-1/2013. számú
törvényességi felhívása -
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
elfogadja Budapest Főváros Kormányhivatala főigazgatójának BPB/004/00248-1/2013. számú
törvényességi felhívását.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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A határozat végrehajtásáért felelős: Medgyesi Judit aljegyző

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013.
(V.31.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát
megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(11 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)

209/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a hivatali
helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó többletszolgáltatás díjának
mértékéről szóló 14/2011. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztéshez
benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:

Vattamány Zsolt:
„Tisztelt Képviselő-testület!
A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó többletszolgáltatás díjának
mértékéről szóló 14/2011. (IV. 18.) önkormányzati rendeletet módosító rendelethez
(továbbiakban: Rendelet) az alábbi indokok alapján módosító indítványt nyújtok be:
A Rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott fogalom pontosítása szükséges.
Fentiekre tekintettel kérem, hogy a Rendelet 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

létesítésének lehetséges időpontjait és helyszíneit – átruházott hatáskörben – a Jegyző
minden negyedévet megelőző hónap 15. napjáig jelöli ki.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a módosító indítvány elfogadására.”

210/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(3 igen, 10 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
fogadja el - az előterjesztő által sem elfogadott – Gergely József képviselő által „Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...)
önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó
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többletszolgáltatás díjának mértékéről szóló 14/2011. (IV. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:

Gergely József:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Az 1.§ (1) bekezdés az alábbi szerint módosul: A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés lehetséges időpontjait és helyszíneit – átruházott
hatáskörben – a Jegyző minden negyedévet megelőző 4. hónap 15. napjáig jelöli ki.
indoklás: a házasságkötések időpontját 2 hétnél hosszabb távra szokták tervezni az érdekeltek,
továbbá a tervezetből kimaradt szó pótlása szükséges.”

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013.
(V.31.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó
többletszolgáltatás díjának mértékéről szóló 14/2011. (IV. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013.
(V.31.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(11 igen, 0 nem, 5 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013.
(V.31.) önkormányzati rendelete vezetői pótlék megállapításáról
(11 igen, 0 nem, 5 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013.
(V.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
szóló 19/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.
(V.31.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013. (IV.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
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211/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A szociális és egészségügyi ágazat 2012. évi szakmai beszámolója -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy
dönt, hogy elfogadja a szociális és egészségügyi ágazat 2012. évi szakmai munkájáról szóló
beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
Mikulás Franciska a Bischitz Johanna Humán Szolgáltató
Központ igazgatója

212/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A gyermekvédelmi munka 2012. évi átfogó értékelése -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a kerület személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások
2012. évi munkájáról szóló átfogó értékelést, egyben felkéri a polgármestert gondoskodjon arról,
hogy az átfogó értékelés Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatalához
eljusson.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
Mikulás Franciska a Bischitz Johanna Humán Szolgáltató
Központ igazgatója

213/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési
tervének módosítása -
(11 igen, 0 nem, 5 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Képviselő-testület által 32/2013. (II.19.) számú határozattal elfogadott Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2013. évi Közbeszerzési Tervét az alábbiak szerint
módosítja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Tervet:

A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Klíma elhelyezés a Hevesi Sándor tér 1. szám alatti orvosi
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rendelőben
A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

 A megindítás várható ideje: 2013. június

 A megvalósulás várhatóan: 2013. július

A Közbeszerzési Terv sorszámozása az újonnan felvett beszerzés miatt értelemszerűen módosul.

27. sorszám alatt a közbeszerzés megnevezése, tárgya: Hársfa utca felújítása (Dohány – Dob
közötti szakasz)

28. sorszám alatt a közbeszerzés megnevezése, tárgya: Vörösmarty utca felújítása (Wesselényi –
Király közötti szakasz)

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

214/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Budapest Főváros Kormányhivatalával kötendő infokommunikációs megállapodás
jóváhagyása -
(10 igen, 5 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala általi
infokommunikációs eszközök használatból eredő költségek megosztásával kapcsolatban
megállapodás megkötésére Budapest Főváros Kormányhivatalával. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a megállapodásban foglaltak végrehajtásához szükséges fedezet
2013. évi költségvetésben történő biztosítására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Kovács András az Üzemeltetési és Ügyviteli Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

215/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Testvérvárosi kapcsolatfelvétel Cfát városával -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy testvérvárosi megállapodást köt az izraeli Cfát városával az előterjesztéshez mellékelt
tartalommal. Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. október 31.

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Vető Marietta a Polgármesteri Kabinet vezetője

216/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közbeszerzési eljárás közétkeztetés 5 éves biztosítására -
(12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elfogadja az előterjesztésben körülírt koncepciót a közétkeztetés átszervezésére,
hozzájárul, hogy tárgybeli feladatát tekintve éven túli kötelezettséget vállaljon élelmezési
működési kiadásokra 1.259.286.000 forint erejéig és további 28.435.300 forint erejéig konyha-
felújítási kiadásokra.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy megbízza a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot közbeszerzési
pályázat kiírásával az alábbiak szerint:

 Az eljárás nyertese mindhárom részterület vásárolt élelmezését képes biztosítani, a
folyamatos minőségbiztosítás mellett.

 A szociális étkeztetés estén lebonyolítja a házhozszállítást.

 A gyermekétkeztetés esetében a korszerű étkezési előírásokra és mintamenza program
ajánlásaira is figyelemmel állítja össze ételkínálatát.

 Teljes körűen átveszi a jelenleg a Humán Szolgáltatóhoz tartozó konyhák (iskolai és
szociális étkeztetést biztosító konyhák, összesen 10 darab) üzemeltetését.

 A konyhai feladatokat ellátó közalkalmazottakat a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény előírásainak betartása mellett továbbfoglalkoztatja. A
továbbfoglalkoztatási kötelezettség legalább 1,5 év.

 A közbeszerzési szerződés megkötésétől számított egy éven belül felújítja az
üzemeltetésre átvett konyhákat (kivéve a Madách Imre Gimnázium konyháját). A felújítás
költségeit Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a közbeszerzési
szerződés megkötésétől számított öt éven belül évenkénti arányos összegben fizet meg.

 A felújítás eredményeként valamennyi konyha megfelel a melegítőkonyhákra vonatkozó
feltételeknek, továbbá a vonatkozó tűzvédelmi és biztonsági előírásoknak.

 A felújításokat követően az étel valamennyi konyhába duplafalú ételszállító
termoszokban, úgynevezett badellákban érkezik.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
Mikulás Franciska a Bischitz Johanna Humán Szolgáltató
Központ igazgatója

A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

217/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Közbeszerzési eljárás közétkeztetés 5 éves biztosítására -
(12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 2013-as költségvetésében elkülönít 5.334.000, azaz ötmillió-
háromszázharmincnégyezer forintot a konyhafelújítások megkezdésére. A felújítási munkálatok
az Akácfa u. 61-ben kezdődnek. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a fedezet
biztosításáról.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője
Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
Mikulás Franciska a Bischitz Johanna Humán Szolgáltató
Központ igazgatója

218/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A bölcsődék nyári zárva tartásának rendjéről szóló 144/2013. (IV.29.) számú képviselő-
testületi határozat módosítása -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 144/2013. (IV.29.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja az Önkormányzat fenntartásában lévő Lövölde Bölcsőde 2013. július 1 - 31., valamint
a Dob Bölcsőde és a Városligeti Bölcsőde 2013. augusztus 1 - 31. közötti időszakban történő
nyári zárva tartását, mely idő alatt a szülő kérésére a nyitva tartó bölcsőde gondoskodik a
gyermekek ellátásáról.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
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219/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(3 igen, 4 nem, 9 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
fogadja el - az előterjesztő által sem elfogadott – Dr. Kispál Tibor képviselő által
„Erzsébetvárosi oktatási intézmények támogatása” című előterjesztéshez benyújtott módosító
indítványt az alábbiak szerint:

Dr. Kispál Tibor:
„Tisztelt Képviselő-testület
24. napirendi pont: Erzsébetvárosi oktatási intézmények támogatása
Tisztelt Képviselő-testület!

„A Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány által működtetett Facultas Humán Gimnázium
és Szakközépiskola az idegen nyelveken kívül kiemelt tantárgyként oktatja a történelem, a
magyar nyelv és irodalom tantárgyakat. Az előző évekhez hasonlóan 2013/2014. tanévben 30 %-
os kapacitását továbbra is fenntartja, és az azonos tudással rendelkezők közül előnyt biztosít az
erzsébetvárosi lakhellyel rendelkezők részére és beiskolázza őket induló képzéseire.” – írja az
előterjesztő.
Facultas Humán Gimnázium és Szakközépiskola kiváló, oktatási programját folyamatosan
fejlesztő és szélesítő, országosan is méltán elismert intézménye Erzsébetvárosnak.
Legyünk rá büszkék
A tavalyi évben ez az intézmény pénzügyi támogatásban is nagyobb figyelmet és elismerést
kapott, mint a mostani előterjesztésben. Javaslom, hogy a Képviselő-testület az iskola anyagi
támogatásának növelésével is fejezze ki elismerését.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosító indítványt támogatni szíveskedjenek
Határozati javaslat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt
hogy a Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány által működtetett Facultas Humán
Gimnázium és Szakközépiskola számára a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.
(II.20.) rendelete 11. számú táblázatában lévő 5701 címszám alatt található 19. sorban
elkülönített „közoktatási támogatások” előirányzata terhére 2013/2014. tanévre vonatkozóan
8.000.000,- Ft, a 19. számú táblázatban lévő 7200 címszám alatt a „Polgármesterre átruházott
döntési hatáskörű céltartalékok” előirányzata terhére 7.000.000,- Ft, mindösszesen
15.000.000,- Ft támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződés abban az esetben írható alá, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló Irodája
a szerződéssel kapcsolatban kifogást nem emel.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 30.”
220/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
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- Erzsébetvárosi oktatási intézmények támogatása -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt
hogy a Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány által működtetett Facultas Humán
Gimnázium és Szakközépiskola számára a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.
(II.20.) rendelete 11. számú táblázatában lévő 5701 címszám alatt található 19. sorban
elkülönített „közoktatási támogatások” előirányzata terhére 2013/2014. tanévre vonatkozóan

8.000.000,- Ft támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződés abban az esetben írható alá, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló
Irodája a szerződéssel kapcsolatban kifogást nem emel.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

221/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Erzsébetvárosi oktatási intézmények támogatása -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Reformpedagógiai Alapítvány (ERA) által működtetett Montessori
Erzsébetvárosi Gimnázium számára a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.
(II.20.) rendelete 11. számú táblázatában lévő 5701 címszám alatt található 19. sorban
elkülönített „közoktatási támogatások” előirányzata terhére 2013/2014. tanévre vonatkozóan

3.000.000,- Ft támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződés abban az esetben írható alá, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló
Irodája a szerződéssel kapcsolatban kifogást nem emel.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője
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222/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Erzsébetvárosi oktatási intézmények támogatása -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség által működtetett Amerikai
Alapítványi Iskola számára a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.)
rendelete 11. számú táblázatában lévő 5701 címszám alatt található 19. sorban elkülönített
„közoktatási támogatások” előirányzata terhére 2013/2014. tanévre vonatkozóan 1.500.000,- Ft
támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződés abban az esetben írható alá, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság Támogatásokat Vizsgáló
Irodája a szerződéssel kapcsolatban kifogást nem emel.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

223/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Erzsébetvárosi oktatási intézmények támogatása -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Statusquo Ante által működtetett Héber -
Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde számára a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) rendelete 11. számú táblázatában lévő 5701 címszám alatt
található 19. sorban elkülönített „közoktatási támogatások” előirányzata terhére 2013/2014.

tanévre vonatkozóan 1.500.000,- Ft támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A
támogatási szerződés abban az esetben írható alá, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kiemelt
Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság, Támogatásokat Vizsgáló
Irodája a szerződéssel kapcsolatban kifogást nem emel.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. július 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője
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224/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
átszervezésének jóváhagyása -
(10 igen, 0 nem, 5 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete mint az
Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működtetője
hozzájárul, hogy a szakszolgálati intézmény a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VII. kerületi
tagintézményévé váljék

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője

225/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Zsidó Nyári Fesztivál támogatása -
(13 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Budapesti Zsidó Hitközség kérelmét – a 2013. augusztus 25. - szeptember 2. között
megrendezésre kerülő Zsidó Nyári Fesztivál megvalósítását - 3.000.000 Forinttal támogatja
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet 7302 „Kerületi egyházak támogatása” előirányzat
terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés elkészítéséről és
felhatalmazza annak aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2013. június 31.

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

226/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ részvétele a szociális
továbbképzési rendszerben -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy hozzájárul a Bischitz Johanna Integrált humán Szolgáltató Központ felnőttképzési
tevékenységének megindításához, továbbá az ezzel összefüggő pályázatokon való részvételhez.



K I V O N A T

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. május 30-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

23 / 40

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
Mikulás Franciska a Bischitz Johanna Humán Szolgáltató
Központ igazgatója

227/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ részvétele a szociális
továbbképzési rendszerben -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy nyertes pályázat esetén engedélyezi Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
számára, hogy a felnőttképzéshez kapcsolódó vállalkozási tevékenységet folytasson, az
alapfeladatok ellátását nem veszélyeztető módon és mértékben.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
Mikulás Franciska a Bischitz Johanna Humán Szolgáltató
Központ igazgatója

228/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Non-profit Kft. 2012. évi
beszámolójának elfogadása -
(12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az
ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nkft. 2012. évi tevékenységéről
szóló, a jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolót.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Hamvas Levente Péter az ERöMŰVHÁZ Kft. ügyvezetője
Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője

229/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Dr. Card Önkormányzati Egészségkártya Programhoz való csatlakozás támogatása -
(12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 10.000 db kártya
megvásárlásával csatlakozik a Dr. Card Kft. által kezdeményezett Önkormányzati Egészségkártya
Programhoz.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

230/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Dr. Card Önkormányzati Egészségkártya Programhoz való csatlakozás támogatása -
(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt,
hogy a 10.000 db Dr. Card egészségkártya beszerzéséhez 5.759.577 millió Forint forrást az
Önkormányzat költségvetési rendeletében 5606 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás cím
terhére biztosít.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

231/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Dr. Card Önkormányzati Egészségkártya Programhoz való csatlakozás támogatása -
(13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő- testülete a Program
lebonyolításához szükséges egészségkártya biztosítására felhatalmazza a polgármestert a dr. Card
Kft-vel történő szerződéskötésre.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

232/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébet Terv Fejlesztési Programmal kapcsolatos döntések -
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy jóváhagyja a 199/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, a
340/2012 (VI.28.), a 693/2012. (XII.10.) és a 143/2013. (IV.29.) számú határozatokkal
módosított a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelő, egységes szerkezetbe foglalt
Erzsébet Terv Fejlesztési Programot.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy gondoskodjon az Erzsébet Terv Fejlesztési Program megvalósításához
szükséges fedezetről a 2013. évi költségvetésben.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási Iroda vezetője
Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

233/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása -
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza az ERVA Zrt-t., hogy a Budapest VII. kerület Király u. 25. sz. alatti
lakóépület kiürítése érdekében történő intézkedések végrehajtását elkezdje, annak érdekében,
hogy a Budapest VII. kerület Király u. 25. sz. alatti lakóépület kiürítése 2014. június 30. napjáig
megtörténjék. A lakóépületben lévő lakások bérlőinek a kihelyezése lakáscsere, illetve pénzbeli
kártalanítás útján történik.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kiürítéshez szükséges költségvetési
fedezetről gondoskodjék.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. június 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Csomor Sándor az ERVA Zrt. vezérigazgatója
dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási Iroda vezetője

A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője



K I V O N A T

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. május 30-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

26 / 40

234/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása -
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 33635/0/A/20 helyrajzi számú, természetben a Bp. VII. ker. Rákóczi út 64. szám alatti
épületben található 17m2 alapterületű helyiségre 2013.04.30-ig fennálló 1.294.715,-Ft bérleti díj
hátralékot az ingatlan rossz műszaki állapotára, használhatatlanságára hivatkozva elengedi,
azonban az üzletben hagyott termékek beszerzési árát nem téríti meg bérlőnek, mivel a vizesedés
észlelésekor a helyiségben található árut el kellett volna szállítania. A Képviselő-testület felhívja
a bérlő figyelmét arra, hogy a helyiséget a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül az
ERVA Zrt. részére kiürítve adja át.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: kézhezvételétől számított 30 nap

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Csomor Sándor az ERVA Zrt. vezérigazgatója
dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási Iroda vezetője

A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

235/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása -
(11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évre
vonatkozó alábbi lakás- és helyiséggazdálkodási irányelveit:

A.) Az Önkormányzati tulajdonban lévő lakásállomány növelése.

1.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő üres lakás állomány növelése egyrészt a
korábban indokolatlanul bontásra ítélt épületek felújításával és rendeltetésszerű
használatra való alkalmassá tételével lehetséges. A Murányi u. 5 sz. alatti épület teljes
felújításával 11 lakással növekedett a lakásállomány, amit elsősorban a Verseny u. 20.
és 26. sz. alatti épületek, másodsorban pedig a Verseny u. 22-24. sz. épület kiürítésére
kívánunk felhasználni, 3 lakást krízislakásként tartunk rendelkezésre. A Verseny u. 26.
sz. alatti épület kiürítését, vagy a még az épületben lakást bérlő lakókkal történő
megállapodást követően a ház felújítására fog sor kerülni, így a korábban bontásra ítélt
épületben a felújítást követően 19 vagy 20 komfortos lakás kerül kialakításra. A Csányi
u. 5. sz. alatti épületre vonatkozóan a Képviselő-testület 35/2013.(II.19.) sz.
határozatában döntött, mely szerint a Képviselő-testület felkéri az ERVA Zrt.-t, hogy a
„Zsidó skanzen”-re vonatkozó fejlesztési elképzelést, mely külső forrásból valósulna
meg, 2013.06.30-ig terjessze elő.
2.) A külön albetétbe alapított és önkormányzati tulajdonban maradt tetőterek
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beépítése, vagy eladása szükséges azoknál az épületeknél, ahol az épület többsége
privatizálásra került. Ezeknek a tetőtereknek a vizsgálata és hasznosítási döntése 2013-
ban halaszthatatlan, tekintve, hogy ezeknél az Önkormányzatnak évek óta közös költség
fizetési kötelezettsége van, viszont tulajdoni illetékességből nem származik bevétele.
Az ERVA Zrt. megvizsgálja a tetőtereket és a Képviselő-testület illetve a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottság elé terjeszti ezeknek a hasznosítási koncepcióját.

B.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő üres lakások hasznosítása.

1.) Az olyan különösen méret szempontjából alkalmatlan szükséglakásokat a szomszéd
lakáshoz illetve helyiséghez történő csatolással, vagy pályázati úton történő értékesítéssel
kell hasznosítani.

2.) A méret szempontjából megfelelő, de műszakilag romosnak tekinthető lakásokat,
melyek felújítása az Önkormányzat számára nem rentábilis, azokat pályázati úton kell
értékesíteni.

3.) Egyéb kötelezettségek alapján funkcióváltásra ítélt lakások, hosszú távon más célra
hasznosíthatóak. (Pl: szabályozási terv)

4.) A jogi kötelezettséggel vagy kötelemmel terhelt lakások hasznosítása csak az adott
korlátok között hasznosíthatóak.

5.) Kiemelten szükséges kezelni a felújítási kötelezettségekkel terhelt műemléki
ingatlanok kiürítését, az üres lakások felhasználásánál.

6.) A Képviselő-testület 165/2013. (IV.29.) sz. határozata értelmében a Budapest VII.
Király u. 11. sz. alatti lakóépület kiürítésére, jelen előterjesztés tárgya a Király u. 25.
kiürítése.

C.) Lakások elidegenítése.

1.) Pályázat útján kell értékesíteni azokat az üres lakásokat, amelyek külső
Erzsébetvárosban (Erzsébet krt., Király u., Lövölde tér, Városligeti fasor, Dózsa Gy. út,
Thököly út, Verseny u., Rákóczi út által határolt terület.) találhatóak és a felújításuk nem
rentábilis az Önkormányzat számára. Belső Erzsébetvárosban is (Erzsébet krt., Király u.,
Károly krt., Rákóczi út által határolt terület) pályázat útján kell értékesíteni azon üres
lakásokat, melyeket kötelező gazdálkodási feladatok ellátására nem lehet hasznosítani.
Belső Erzsébetvárosban a 2012. évben kizárólag azon bérlők vásárolhatták meg az
általuk bérelt lakást, amennyiben az Önkormányzat tulajdoni hányada nem haladta meg
az 5%-ot, mely limit a 2013. évben törlésre kerül.
A 2013. évben az alábbi esetekben nem lehet az önkormányzati lakást elidegeníteni sem
pályázaton, sem pedig a benne a lakó bérlő részére.
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2.) A 100 %-os épületekben, melyek alól kivételt képeznek a Képviselő-testület
166/2013.(IV.29.) sz. határozatában foglaltak szerint a Király u. 15. és Király u. 21. sz.
alatti épületekben és a műemlék épületekben.

3.) Az Önkormányzat nem kívánja értékesíteni azokat a lakásokat, amelyek jogvitásak,
illetve jogvitás épületben találhatóak.

4.) A tömbrehabilitációs vizsgálatok és előkészítés miatt 2013-ban a Király utca-
Kazinczy utca- Dob utca- Kisdiófa utca által határolt területen az Önkormányzat nem
értékesít lakásokat a bérlők részére.

D.) Nem lakáscélú helyiségek elidegenítése.

1.) A nem lakáscélú helyiségeknél minden esetben a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság, illetve a Képviselő-testület egyedi döntés szükséges az elidegenítéshez. Nem
lakáscélú helyiség elidegenítésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a
helyiség forgalmi értéke meghaladja a bérlője által jelenleg fizetett bérleti díj 120
szorosát, tehát 10 éven belül nem térülne meg.

2.) A kiesett bérleti díjak pótlása elsődleges feladat a nem lakás célú helyiségek
elidegenítése miatt, ezért szükséges a hasznosítható üres helyiségek kampányszerű,
kedvezményes bérbeadása. A bérbe adhatatlan helyiségek esetében szükséges a pályázati
úton történő értékesítés.

3.) A nem lakáscélú helyiségek költségeinek csökkentése miatt, a használaton kívüli
helyiségekbe vízórát kell felszerelni, illetve a használaton kívüli nem lakáscélú
helyiségeket elsősorban az adott Társasházban lakó tulajdonosok részére zártkörű
pályázat útján kell értékesíteni, amennyiben a Társasház egyik tulajdonosa sem kívánja
megvásárolni, abban az esetben nyílt pályázaton kell az önkormányzati tulajdonban lévő
pincét eladni.

4.) A tömbrehabilitációs vizsgálatok és előkészítés miatt 2013-ban a Király utca-Kazinczy
utca- Dob utca- Kisdiófa utca által határolt területen az Önkormányzat nem értékesít nem
lakás célú helyiségeket a bérlők részére. A tömbrehabilitációs területen 2013-ban az
Önkormányzat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadását kizárólag határozatlan
időre teszi lehetővé.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. december 31.

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Csomor Sándor az ERVA Zrt. vezérigazgatója
dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási Iroda vezetője

A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője
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236/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása -
(9 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okirat módosítását, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a melléklet szerinti tartalommal,
2013. június 1-jei hatálybalépéssel elfogadja, és hatályon kívül helyezi a 686/2011. (IX.23.)
számú határozattal korábban elfogadott Alapító Okiratot.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. június 1.

A határozat végrehajtásáért felelős: Pendli Zoltán az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet
igazgatója

237/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása -
(9 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet engedélyezett álláshelyeinek számát 80
álláshelyben határozza meg.
Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az álláshely bővítéshez szükséges fedezet – személyi
juttatások 9.673 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 2.439 eFt, dologi kiadások 2.833 eFt – az
Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet 2013. évi költségvetésében történő biztosításáról.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. június 1.

A határozat végrehajtásáért felelős: Pendli Zoltán az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet
igazgatója

238/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása -
(9 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet
szerinti tartalommal, 2013. június 1-jei hatálybalépéssel elfogadja, és hatályon kívül helyezi a
704/2012. (XII.10.) számú határozattal korábban elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzatot.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. június 1.

A határozat végrehajtásáért felelős: Pendli Zoltán az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet
igazgatója

239/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Javaslat az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás megszüntetésére -
(10 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § (b)
pontja alapján az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulást 2013. június 1. napjával
megszünteteti és felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat aláírására, valamint a
megszűntetéshez szükséges további intézkedések megtételére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Medgyesi Judit aljegyző

240/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- EVIKVÁR Kft. könyvvizsgálójának kinevezése, díjazásának meghatározása -
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az EVIKVÁR Erzsébetvárosi Vagyon- és Ingatlankezelő Városgondnoksági Kft.
könyvvizsgálója megválasztása tárgyában hozott 283/2012. (V.18.) számú és a 284/2012. (V.18.)
számú határozatát 2013. május 31. napjával hatályon kívül helyezi.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Bencze György az EVIKVÁR Kft. ügyvezetője
dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási Iroda vezetője
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241/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- EVIKVÁR Kft. könyvvizsgálójának kinevezése, díjazásának meghatározása -
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a P and P Mérlegdoktor Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Kárpát utca 1/B. 6.
em. 25., cg.: 01-09-689401, könyvvizsgálatért felelős személy: Papp István //lakcím: 1012
Budapest, Mátrai u. 8/a., anyja neve: Kiss Szabó Margit) társaságot az EVIKVÁR Erzsébetvárosi
Vagyon- és Ingatlankezelő Városgondnoksági Kft. könyvvizsgálójává választja az alábbi főbb
feltételek mellett:

- A megbízatás időtartama: 2013. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig.
- A könyvvizsgálat díja a 2013. üzleti évre: nettó 300.000,- Ft + ÁFA.
- A könyvvizsgálat díja 2014. üzleti évre: nettó 360.000,- Ft + ÁFA.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza az EVIKVÁR Kft. ügyvezetőjét, hogy a P and P Mérlegdoktor
Könyvvizsgáló Kft.-vel a könyvvizsgálatra irányuló megbízási szerződést kösse meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 30 nap

A határozat végrehajtásáért felelős: Bencze György az EVIKVÁR Kft. ügyvezetője
dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási Iroda vezetője

242/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- EVIKVÁR Kft. könyvvizsgálójának kinevezése, díjazásának meghatározása -
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy jóváhagyja az EVIKVÁR Erzsébetvárosi Vagyon- és Ingatlankezelő Városgondnoksági Kft.
a határozat 1. számú mellékletét képező külön okiratba foglalt alapító okirat módosítását, és a 2.
számú mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá
felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot írja alá, és felkéri az EVIKVÁR Kft. ügyvezetőjét, hogy a Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága előtti változásbejegyzési eljáráshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 30 nap

A határozat végrehajtásáért felelős: Bencze György az EVIKVÁR Kft. ügyvezetője
dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási Iroda vezetője
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243/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- 2013. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a növényesítési pályázat eredményét, az egyes pályázóknak nyújtandó támogatás
összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Jegyzőkönyvi
sorszám Pályázó Támogatás összege

1 Dohány u. 30/b 50 000 Ft
2 Rottenbiller u. 40. 50 000 Ft
3 Dob u. 53. 50 000 Ft
4 Városligeti fasor 31. 100 000 Ft
5 Dob u. 51. 25 000 Ft
6 Wesselényi u. 65. 50 000 Ft
7 István u. 11. 74 432 Ft
8 Károly krt. 3/a. 243 300 Ft
9 Király u. 43-45. 30 000 Ft
10 Dob u. 31/a-b 250 000 Ft
11 Hernád u. 5. 250 000 Ft
13 István u. 42. 40 000 Ft
14 Nefelejcs u. 59 25 000 Ft
15 Nefelejcs u. 50. 50 000 Ft
16 Dózsa György út 66. 130 000 Ft
17 Klauzál tér 2. 99 290 Ft
18 Garay u. 44. 49 645 Ft
19 Klauzál u. 32. 223 935 Ft
20 Bethlen G. u. 4. 100 000 Ft
21 Rottenbiller u.35. 250 000 Ft
22 Peterdy u. 24. 50 000 Ft
23 Marek J. u. 16. 250 000 Ft
24 Munkás u. 16. 25 000 Ft
25 Murányi u. 51. 60 000 Ft
26 Erzsébet krt. 8. 25 000 Ft
27 Barát u. 11. 30 000 Ft
28 Városligeti fasor 23. 230 000 Ft
29 Damjanich u. 45. 250 000 Ft

  összesen: 3 060 602 Ft
2. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 12.

jegyzőkönyvi sorszámú, Dohány utca 71. sz. alatti Társasház pályázatát a társasházi
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közgyűlési jegyzőkönyv és nyilatkozat hiánya miatt érvénytelenné nyilvánítja.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításával
gondoskodjon a növényesítési pályázat keretében nyújtott támogatások költségvetési
előirányzatot meghaladó része (60.602.- Ft) fedezetének biztosításáról.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási Iroda vezetője
Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

244/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetváros Kft. megbízási szerződésének módosítása és ügyvezetőjének, valamint
könyvvizsgálójának megválasztása -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1074
Budapest, Dohány u 41., cégjegyzékszám: 01-09-164125, adószám: 10740398-2-42.), mint
megbízott Városfejlesztő Társasággal kötött Megbízási Szerződés „A/1” Mellékeltének 3.1.
pontját módosítja akként, hogy a „Felek a közöttük létrejött Megbízási Szerződést a Projekt
fenntartási időszakba helyezéséig, de legkésőbb 2013. december 31. napjáig meghosszabbítják. A
Felek megállapodnak, hogy a Megbízó 2.500.000,- Ft + ÁFA megbízási díjat fizet havonta a
Megbízott Városfejlesztő Társaság részére, 2013. július 01. napjától a Projekt fenntartási
időszakba helyezéséig, de legkésőbb 2013. december 31. napjáig, mely összeg fedezi a Társaság
üzemi költségeit is”.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási Iroda vezetője

245/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetváros Kft. megbízási szerződésének módosítása és ügyvezetőjének, valamint
könyvvizsgálójának megválasztása -
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
1074 Budapest, Dohány u 41., cégjegyzékszám: 01-09-164125, adószám: 10740398-2-42.)
ügyvezetőjévé Dr. Kocsis Zsolt Lászlót (lakcím: 3200 Gyöngyös, Gólya u. 116.; anyja neve:
Elek Matild) 2014. december 31. napjáig terjedő időtartamra megválasztja.
A Képviselő-testület az ügyvezető díjazását havi bruttó 400.000.-Ft-ban, azaz négyszázezer
forintban állapítja meg.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ügyvezető megbízási szerződésének
aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási Iroda vezetője

246/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az Erzsébetváros Kft. megbízási szerződésének módosítása és ügyvezetőjének, valamint
könyvvizsgálójának megválasztása -
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
1074 Budapest, Dohány u 41., cégjegyzékszám: 01-09-164125, adószám: 10740398-2-42.)
könyvvizsgálójává a P and P Mérlegdoktor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot
(székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 60., cégjegyzékszáma: 01-09-689401, képviseli:
Papp István ügyvezető; a könyvvizsgálatért személyesen felel: Papp István könyvvizsgáló,
kamarai azonosító: 000246) 2013. június 01. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő
időtartamra megválasztja.
A Képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását havi bruttó 40.000,-Ft-ban, azaz negyvenezer
forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a könyvvizsgáló megbízási szerződésének
aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási Iroda vezetője

247/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Nefelejcs Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírása -
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

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

Nefelejcs Óvoda (1078 Budapest, Nefelejcs utca 62.)

magasabb vezetői (óvodavezetői) állásának betöltésére a mellékletnek megfelelően pályázatot ír
ki, és felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási
Intézet honlapján, valamint Erzsébetváros honlapján történő megjelentetéséről gondoskodjon.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő: 2013. július 31.

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője

248/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés nyári tábori pályázatokról -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a KLIK
(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) fenntartásában és az önkormányzat működtetésében
lévő Baross Gábor Általános Iskola pályázatát - a ruzinai nyári táborba szervezett táboroztatás
megvalósítását – a 2013. évben mindösszesen 765.560,-Ft-tal támogatja a Képviselő-testületnek
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet
7303 címszám alatt lévő 21. sor Nyári táborok pályázati keret terhére.
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
A támogatás felhasználható a tábor részvételi díjának csökkentésére, utazási költségre.
A támogatási összeg felhasználásáról legkésőbb 2013. szeptember 30-ig kell elszámolni.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. június 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

249/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés nyári tábori pályázatokról -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a KLIK
(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) fenntartásában és az önkormányzat működtetésében
lévő Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium pályázatát - a balatonmáriafürdői
nyári táborba szervezett táboroztatás megvalósítását – a 2013. évben mindösszesen 495.000,-Ft-
tal támogatja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.
(II. 20.) számú önkormányzati rendelet 7303 címszám alatt lévő 21. sor Nyári táborok pályázati
keret terhére.
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
A támogatás felhasználható a tábor részvételi díjának csökkentésére, utazási költségre.
A támogatási összeg felhasználásáról legkésőbb 2013. szeptember 30-ig kell elszámolni.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. június 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

250/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
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- Döntés nyári tábori pályázatokról -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a KLIK
(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) fenntartásában és az önkormányzat működtetésében
lévő Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola pályázatát - a
balatonmáriafürdői nyári táborba szervezett táboroztatás megvalósítását – a 2013. évben
mindösszesen 320.000,-Ft-tal támogatni javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet 7303 címszám
alatt lévő 21. sor Nyári táborok pályázati keret terhére.
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
A támogatás felhasználható a tábor részvételi díjának csökkentésére, utazási költségre.
A támogatási összeg felhasználásáról legkésőbb 2013. szeptember 30-ig kell elszámolni.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. június 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

251/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés nyári tábori pályázatokról -
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a KLIK
(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) fenntartásában és az önkormányzat működtetésében
lévő Molnár Antal Zeneiskola pályázatát - a ruzinai nyári táborba szervezett táboroztatás
megvalósítását – a 2013. évben mindösszesen 258.280,-Ft-tal támogatja a Képviselő-testületnek
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet
7303 címszám alatt lévő 21. sor Nyári táborok pályázati keret terhére.
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
A támogatás felhasználható a tábor részvételi díjának csökkentésére, utazási költségre.
A támogatási összeg felhasználásáról legkésőbb 2013. szeptember 30-ig kell elszámolni.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. június 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

252/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
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- Döntés nyári tábori pályázatokról -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Bischitz
Johanna Integrált Humánszolgáltató Központ- Hetedhét Gyermekjóléti Központ pályázatát - a
balatonmáriafürdői nyári táborba szervezett táboroztatás megvalósítását – a 2013. évben
mindösszesen 479.000,-Ft-tal támogatja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet 7303 címszám alatt lévő
21. sor Nyári táborok pályázati keret terhére.
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
A támogatás felhasználható a tábor részvételi díjának csökkentésére, utazási költségre.
A támogatási összeg felhasználásáról legkésőbb 2013. szeptember 30-ig kell elszámolni.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. június 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

253/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés nyári tábori pályázatokról -
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a KLIK
(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) fenntartásában és az önkormányzat működtetésében
lévő Baross Gábor Általános Iskola pályázatát - a balatonmáriafürdői nyári táborba szervezett
táboroztatás megvalósítását – a 2013. évben mindösszesen 582.000,-Ft-tal támogatja a
Képviselő-testületnek az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú
önkormányzati rendelet 7303 címszám alatt lévő Nyári táborok pályázati keret terhére.
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
A támogatás felhasználható a tábor részvételi díjának csökkentésére, utazási költségre.
A támogatási összeg felhasználásáról legkésőbb 2013. szeptember 30-ig kell elszámolni.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. június 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

254/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés nyári tábori pályázatokról -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Hársfa
Egyesület pályázatát - a balatonmáriafürdői nyári táborba szervezett táboroztatás megvalósítását
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– a 2013. évben mindösszesen 360.000,-Ft-tal támogatja a Képviselő-testületnek az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet
7303 címszám alatt lévő 21. sor Nyári táborok pályázati keret terhére.
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
A támogatás felhasználható a tábor részvételi díjának csökkentésére, utazási költségre.
A támogatási összeg felhasználásáról legkésőbb 2013. szeptember 30-ig kell elszámolni.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. június 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője

255/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés nyári tábori pályázatokról -
(11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a KLIK
(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) fenntartásában és az önkormányzat működtetésében
lévő Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2013.06.10.
és 2013.06.12. közötti időszakra beadott - balatonmáriafürdői nyári tábori – pályázatát, tekintettel
annak érvénytelenségére, nem támogatja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. június 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

256/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés nyári tábori pályázatokról -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a KLIK
(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) fenntartásában és az önkormányzat működtetésében
lévő Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2013.06.15.
és 2013.06.18. közötti időszakra beadott - balatonmáriafürdői nyári tábori – pályázatát, tekintettel
annak érvénytelenségére, nem támogatja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. június 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője
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257/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés nyári tábori pályázatokról -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
pályázati keretből megmaradó 740.160,- Ft, a kerület tulajdonában lévő táborokba szervezendő
későbbi csoportok részvételi költségeinek, egyedi kérelem alapján nyújtható támogatására legyen
felhasználható.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. június 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

258/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés nyári tábori pályázatokról -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a KLIK
(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) fenntartásában és az önkormányzat működtetésében
lévő Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2013.06.15.
és 2013.06.18. közötti időszakra beadott egyedi kérelmét - a balatonmáriafürdői nyári táborba
szervezett táboroztatás megvalósítását – a 2013. évben mindösszesen 50.000,- Ft-tal támogatja a
Képviselő-testületnek az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú
önkormányzati rendelet 7303 címszám alatt lévő Nyári táborok pályázati keret terhére.
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
A támogatás felhasználható a tábor részvételi díjának csökkentésére, utazási költségre.
A támogatási összeg felhasználásáról legkésőbb 2013. szeptember 30-ig kell elszámolni.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. június 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

259/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Döntés nyári tábori pályázatokról -
(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a KLIK
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(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) fenntartásában és az önkormányzat működtetésében
lévő Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2013.06.10.
és 2013.06.12. közötti időszakra beadott egyedi kérelmét - a balatonmáriafürdői nyári táborba
szervezett táboroztatás megvalósítását – a 2013. évben mindösszesen 50.000,- Ft-tal támogatja a
Képviselő-testületnek az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) számú
önkormányzati rendelet 7303 címszám alatt lévő Nyári táborok pályázati keret terhére.
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
A támogatás felhasználható a tábor részvételi díjának csökkentésére, utazási költségre.
A támogatási összeg felhasználásáról legkésőbb 2013. szeptember 30-ig kell elszámolni.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2013. június 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: Barta Erzsébet a Humánszolgáltató Iroda vezetője
A határozat végrehajtásában érintett: Fitosné Z. Zsuzsanna a Pénzügyi Iroda vezetője

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 260-tól 284-ig.

A kivonat hiteléül:
Budapest, 2013. május 31.

Medgyesi Judit
aljegyző

Mayer Szilvia
jegyzőkönyvvezető


