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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. november 12-én 15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

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

Jelen vannak: Vattamány Zsolt polgármester, Dr. Bajkai István, Hutiray Gyula, Dr. Vető
Marietta alpolgármesterek,
Benedek Zsolt, Devosa Gábor, Kismarty Anna, Dr. Kispál Tibor, Moldován
László, Molnár István, Nagy Andrea, Németh Gábor, Sólyom Bence,
Stummer János, Szücs Balázs, Timár László, Ujvári-Kövér Mónika, Veres
Zoltán képviselők

dr. Gotthard Gábor jegyző
Medgyesi Judit aljegyző

Hivatali vezetők: Barta Erzsébet, Csüllög Szilvia, Fitosné Z. Zsuzsanna, Lantos Péter helyett dr.
Gyulai István, dr. Máté Katalin, dr. Mészáros Zoltán, Simonné Müller Katalin,
Szabó György irodavezetők

Az ülést vezette: Vattamány Zsolt polgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Mayer Szilvia

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszöntöm a megjelent képviselő hölgyeket, képviselő urakat, vendégeinket, a hivatal
munkatársait. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 12-i
rendkívüli ülését megnyitom. Az aláírt ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Távollétét nem jelentette be egyetlen képviselő sem. Mielőtt mai ülésünk munkáját megkezdjük
bejelentem, hogy az alakuló ülést követően három frakció alakult meg: a Demokratikus
Erzsébetváros frakció, vezetője Devosa Gábor; a Szövetség az Európai Erzsébetvárosért frakció,
vezetője Szücs Balázs; illetve a FIDESZ-KDNP frakció, melynek vezetője Benedek Zsolt. A
tisztelt Képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták javaslatomat a mai ülés napirendjére,
melyhez módosító indítványt nyújtottam be. A módosító indítványt befogadom, így azt indokolni
nem szükséges, szavazni viszont fogunk róla. Lényegében arról szól, hogy a zárt ülés már ne
legyen nyílt ülés, hanem az ottani 13. napirendi javaslatot előhozzuk 9-es tárgyalásra. Tehát
szavazásra teszem fel a módosító indítványt, melynek elfogadásához egyszerű többség
szükségeltetik, kérem, szavazzanak.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a módosító
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indítványt 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
401/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Vattamány Zsolt polgármester által a napirendi pontokhoz benyújtott módosító indítványát az
alábbiak szerint:

Vattamány Zsolt:
„Kérem, hogy a meghívóban eredetileg 13-as napirendi pontként szereplő „Megbízás Képviselő-
testület képviseletére” című előterjesztést 9-es napirendként tárgyalja a Képviselő-testület, és
ennek megfelelően változik a további napirendi pontok sorszáma.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Így szavazásra teszem fel a napirendi javaslatot az elfogadott módosítással együtt,
elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a napirendi
pontokat 16 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa
szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

402/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Napirend elfogadásáról -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

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

1.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014.(…) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.)
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

3.) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
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4.) Intézkedési terv elfogadása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

5.) Használati és üzemeltetési megállapodás a Magyar Államkincstár és a BFKH között
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

6.) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

7.) A Nefelejcs Óvoda vezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

8.) Fiatal tehetségek támogatása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

9.) Megbízás Képviselő-testület képviseletére
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Zárt ülés keretében:
10.) Erzsébetváros Szociális Szakembere díj adományozása

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
11.) Szociális ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezések

Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök
12.) Jogosulatlan közterület-használat ügyében I. fokon hozott határozat ellen benyújtott

fellebbezés
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

13.) A településképi kötelezés polgármesteri döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása:
Budapest, VII. kerület, Holló u. 10. szám előtt álló büfé kocsi eltávolítására vonatkozó
településképi kötelezés ellen, Susánszky Ádám We love Beef Kft. ügyvezetője által
benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

1. számú napirend:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„A napirendi pontok elfogadását követően áttérünk azok tárgyalására. Első napirendi pont:
Önkormányzatunk ez évi költségvetéséről szóló rendeletünkről módosításáról szól. Előterjesztő
jómagam vagyok, az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést mindhárom
bizottság tárgyalta. A bizottságok az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra javasolják. A
napirend fölötti vitát megnyitom. Dr. Kispál Tibornak adok szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót! Tisztelt Képviselő-testület! Csak egy darab kérdésem volna az
előterjesztéssel kapcsolatban. A rendelet 9. szakasz (5) bekezdése, ami arról szól, hogy 2009-ben
volt egy 428-as számon elfogadott határozatunk, ami arról szól, hogy az ÖKIF hitellel
kapcsolatos költségvetési tervezésbe 2014-ben is ugye ezzel foglalkozni kell és a beruházásokkal
szemben ezt előnyben kell részesíteni, kérdésem az, hogy miért kerül törlésre a módosításból?
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Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Moldován képviselő úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm. Nekem az lenne a kérdésem, hogy a határozati javaslatok 3. határozati javaslatnál a
Polgármesteri Hivatal engedélyezett álláshelyeinek számát feladatbővülés miatt 2014. november
17. napjától 190 álláshelyben állapítja meg, ez van. Azt kérdezném meg, hogy mi az a
feladatbővülés, amely indokolja ezt az álláshely növelést? Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Több képviselő nem jelezte hozzászólását, ezért a napirend fölötti vitát
lezárom. És akkor előterjesztőként válaszolnék az elhangzott kérdésekre. Kispál képviselő úr az
ÖKIF hitellel kapcsolatban tett fel kérdést. Ugye ÖKIF hitel már nincsen, az Önkormányzatnak
már nincsenek adósságai, részben saját erőből, részben viszont az állami átvállalásból fakadóan.
Tehát így a hitelállománnyal kapcsolatos döntéseket már nem kell meghoznunk. Ezért került ez
törlésre. Moldován képviselő úr az álláshelyekkel kapcsolatban tett fel kérdést. Négy esztendővel
ezelőtt itt több, mint 300 fős hivatalról beszéltünk. Közben mintegy ötven ember távozott el a
Járási Hivatalhoz, átalakításokkal, átszervezésekkel olyan hatékonnyá alakítottuk a munkát, hogy
bőven 200 alá tudtuk leszorítani az Önkormányzat munkatársainak a számát. Nem tudtuk
pontosan, hogy ez a szám megfelelő lesz vagy nem. Most a 180 körül tartunk. Nem szeretnék
magunkat befeszíteni egy olyan helyzetbe, amikor majd itt két-három álláshely miatt kell belső
SZMSZ-ét módosítani a Hivatalnak. Jegyző úrral is átbeszélve a dolgot, nem akarjuk most 190-re
feltornázni a létszámot, de hogyha olyan helyzet adódik, amikor valaki még állásban van, új
állásokat kell teremteni, kettőt, hármat, akkor azt meg tudjuk teremteni. Ez egy mozgástér-
bővülés, ez igazából nem gondolom, hogy veszélyeztetné a működésünket. Tehát 180-ról történik
190-re maga a keret felemelése. A napirendhez előterjesztőként nyújtottam be módosító
indítványt, amelyet befogadok, így azt indokolni nem szükséges. Egy mondattal indokolnám
mégis csak: a múlt héten derült ki, hogy a Róth Miksa Emlékházban a kazán tönkrement, és mivel
ott nagyon-nagyon értékes gyűjtemény van, és egyébként is feladatunk, hogy ezek az intézmények
megfelelően működjenek, ezért a kazán cseréje vagy javítására nyújtottam be módosító
indítványt, amely pénzösszeget igényel. Ezt a módosító indítványt tenném fel most szavazásra,
elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

403/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által a „Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésről szóló
2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztéshez benyújtott
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módosító indítványt az alábbiak szerint:

Vattamány Zsolt:
„Az előterjesztés összeállítását követően módosító indítvány benyújtása vált szükségessé a Róth
Miksa Emlékház és Gyűjtemény (1078 Budapest, Nefelejcs utca 26.) részére kazáncsere
finanszírozása érdekében.
A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Rendkívüli önkormányzati kiadások
biztosítása, K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot
2.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg a „6404 Önkormányzati
beruházások” címen a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény részére kazáncsere, K6.
Beruházások előirányzatot azonos összeggel megemelni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!”

Vattamány Zsolt polgármester
„Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet és három határozati javaslat tartozik, melyekről külön-
külön fogunk szavazni. Szavazásra teszem fel az 1. számú javaslatot, melynek elfogadásához
minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 15 igen 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

404/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- a kerületben bevezetett helyi adók, az építményadó, a telekadó, az idegenforgalmi adó
Fővárosi Önkormányzat részére történő átengedéséről -
(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a kerületben bevezetett helyi adókat, az építményadót, a telekadót, az idegenforgalmi adót
továbbra is alkalmazza, annak bevezetését Budapest Főváros Önkormányzata részére nem
kívánja átengedni.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Fővárosi
Önkormányzat Főpolgármesterét.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, melynek elfogadásához szintén
minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

405/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
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- a kommunális adó bevezetéséről -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul
hozzá ahhoz, hogy Budapest Főváros Önkormányzata Erzsébetváros közigazgatási területén a
magánszemély kommunális adóját bevezesse.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Fővárosi
Önkormányzat Főpolgármesterét.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, melynek elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

406/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- a Polgármesteri Hivatal engedélyezett álláshelyeinek számáról -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Polgármesteri Hivatal engedélyezett álláshelyeinek számát feladatbővülés miatt 2014.
november 17. napjától 190 álláshelyben állapítja meg.
Felkéri a Polgármestert, gondoskodjon az álláshely bővítéshez szükséges fedezet – személyi
juttatások 5.934 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.602 ezer
Ft – a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésében történő biztosításáról.
Az engedélyezett álláshelyek számának szervezeti egységekre vonatkozó megoszlását a
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. november 17.

Vattamány Zsolt polgármester
„És végül szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet az elfogadott módosításokkal együtt, az
elfogadáshoz minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
12 igen 0 nem 5 tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014.
(XI.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
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(12 igen, 0 nem, 5 tartózkodás)

A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

2. számú napirend:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2014.(…) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.) rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 2. számú napirendi pont: Önkormányzatunk rendelete az építményadóról szóló
korábbi rendeletünk módosításáról. Előterjesztő jómagam vagyok. Az előterjesztést szóban nem
kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tárgyalta, mely
tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Igen, mégis annyit hozzátennék a napirend vitájának
megnyitása előtt, hogy módosító indítványok érkeztek. Szücs Balázs úr módosító indítványát el
fogom fogadni, így majd azt nem szükséges indokolni. Természetesen ez csak az indoklásra
vonatkozik, a napirendi vitában felszólalhat Képviselő úr. Stummer képviselő úr módosító
indítványát nem fogom viszont támogatni. A napirend fölötti vitát megnyitom. Benedek Zsolt
képviselő úrnak adom meg a szót.”

Benedek Zsolt képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! A FIDESZ frakció ülésezett az
ülést megelőző órákban, a testületi ülést megelőző órákban, és mint azt Polgármester úr is
említette, Szücs Balázs módosító indítványát a FIDESZ frakció is támogatni fogja. Igazából ez
egy elég általános célt jelölt meg, illetve három területet, három nagy átfogó területet Képviselő
úr ebben az indítványban. Az eddigiekben sem volt másként, amikor esetlegesen valamilyen
bevételi forrásokhoz jutott az Önkormányzat, hogy ezekre a területekre célozta leginkább. De
egyébként szerintem fontos elmondani azt a napirend vitájában, hogy ez az emelés nem fogja
érinteni az egyes embereket, csak a helyiségek tulajdonosait, illetve olyan építmények
tulajdonosait, ami nem magáncélú ingatlan. És szintén a frakcióülésen történtekről szeretném
tájékoztatni a Képviselő-testületet. A FIDESZ frakció azzal az ötlettel, illetve azzal az
elhatározással állt föl az ülésről, hogy szeretnék, hogyha a későbbiekben ehhez kapcsolódóan
létrehoznánk egy olyan támogatói alapot, amely a helyi vállalkozóknak könnyítené meg az ilyen
terhek növekedésének az elviselését. Tehát szeretnének kezdeményezni erről egy egyeztetést,
gondolom, ez majd frakcióvezetői szinten meg is fog történni. Tehát szeretnénk egy helyi
vállalkozási, vagy vállalkozói alapot létrehozni, amely esetlegesen kompenzálja, vagy esetlegesen
túl is teljesíti annak a díjnak a mértékét, hogy ne azok a kisvállalkozók, vagy régen itt a
szakmájukat gyakorló mesteremberek … akiknek az előterjesztés nem célozza meg a
díjnövekményét. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen. Szücs Balázs képviselő úrnak adom meg a szót.”

Szücs Balázs képviselő
„Köszönöm a szót Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Azért adtam be ezt a módosítást,



8 / 25

hogy egyrészről a vállalkozások üzleti tervét tudjuk egy kicsit ezzel támogatni, illetve az, hogy
2016. adóévig nem fogjuk ezt módosítani, ez szerintem számukra egy nagyon pozitív döntés és
egy nagyon pozitív gesztus tud lenni. Az pedig, hogy meghatároztuk ezeket a terveket, én ezt
tudom, hogy nagyjából és ezért is határoztuk meg ezeket a célterületeket, hiszen általában is erről
van szó, és erre szoktuk költeni, legalábbis ahogy én legalábbis az eddigiekből láttam. Viszont
érdemes ezeket kimondani és meghatározni, ezzel viszont a lakosság fele az átláthatóságot tudjuk
növelni és a felénk való bizalmat … egy kicsit. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen hozzászólását. Miután több képviselő nem jelezte hozzászólási igényét, így a
napirend fölötti vitát lezárom. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy előterjesztőként – igen
arról már beszéltem, hogy módosító indítványok érkeztek. Az előterjesztéshez Stummer János
képviselő úr nyújtott be módosító indítványt. Kérdezem az indítványt tevőt, hogy kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni? Igen, akkor Stummer képviselő úrnak megadom a szót.”

Stummer János képviselő
(nem működött a mikrofonja) „… Köszönöm Timár képviselő úrnak a kreativitását, illetve az
elsősegély nyújtását. Azért is érdekes a módosító indítvány nem befogadása, mert a módosító
indítvány indoklásában az szerepel, hogy Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évben a válság
utóhatásaira tekintettel a kis- és középvállalkozások terheit nem kívánta növelni. Ezért nem élt a
törvényben meghatározott felső határ szerinti adómérték megállapításával, vagyis az adó mértéke
változatlanul a 44/2012-es szinten maradt. Nem tudom, én nem olvastam sehol azt, hogy ez a
válság elmúlt volna, azt viszont igen, hogy három választáson túl vagyunk és egy darabig most
nem lesz újabb választás Magyarországon. Érzek némi összefüggést a két dolog között. Timár
képviselő úr nehogy elvegye tőlem a mikrofont. Ellenben, a módosító indítványomhoz, amit
szeretnék tartani, nagyon örülök neki, hogy Benedek képviselő úr jelezte ezt a helyi vállalkozói
alap tervét, illetve szeretném tisztelettel javasolni azt, ami már a múlt heti egyeztetésen is
felmerült, hogy ennek a hozzájárulási díjnak a rendszerét egy kicsit gondoljuk újra, gondoljuk át.
Találjuk meg azt a rendszert, ahol a kerületben vendéglátó ipari egységet üzemeltető …
Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm Képviselő úrnak a hozzászólását. Ugye itt a válság mennyire múlt el, mennyire nem
múlt el kérdésben szerintem fölösleges vitát nyitnunk. Az azonban biztos, hogy Erzsébetváros
Önkormányzata az elmúlt években hatalmas nagy összegeket áldozott arra, hogy Erzsébetváros
infrastruktúráját javítsa és növelje. Azzal, hogy vonzóbbá tettük Erzsébetvárost, mert tiszták az
utcák, mert vannak egyáltalán normális utcáink, tereink, vannak normális lehetőségeink
Erzsébetvárosban, ahol érdemes vállalkozni, meg lehet nézni a vállalkozások számát, mondjuk 5
évvel ezelőtt, meg meg lehet nézni 6 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt és most. Ez azt jelenti, hogy
Erzsébetváros vonzóvá vált a vállalkozások számára, ebben nagyon nagy szerepe van az
Önkormányzat azon befektetett összegeinek meg beruházásainak, amit az elmúlt években tettünk
meg. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly forgalomnövekedéssel is járt. Hiszen
Erzsébetvárosban azért rengeteg olyan vállalkozás prosperál, ami nagyon jól működik. Most itt a
mérték mindössze ezer forint nagyságrend m2/év. Hát, ha kiszámoljuk, akár egy 10 m2-es kis bolt,
ez 10-12.000 forint adónövekedéssel jár/év. Ettől szerintem sokkal többet hoz az
Önkormányzatnak azon intézkedés sorozata, mellyel mondjuk esetleg egy megújult utcáról, egy
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megújult térről lehet belépni ezekbe a vendéglátó egységekbe vagy bármilyen helyekre. Én azt
gondolom, hogy mindenkinek ki kell vennie a részét Erzsébetváros fejlődéséből. Ezért is
gondoltuk azt, hogy ezt a javaslatot tesszük, és Erzsébetvárosban nem igazán mennek tönkre a
vállalkozások, hanem azt látjuk, hogy nagy részben virágoznak, de vannak olyan szegmensek, és
ebben van maximálisan igaza Benedek képviselő úrnak, vannak olyan szegmensek, ahova
valóban ki kell majd találnunk egy olyan rendszert, ahol valamilyen kalapból tudjuk segíteni
azokat a vállalkozásokat, akik mondjuk nem vendéglátó egységet üzemeltetnek, akik nem
szállodát üzemeltetnek, hanem mondjuk egy 100 éves cukrászdát egy eldugottabb részén
Erzsébetvárosnak. Nyilván egyeztetések fognak erről kezdődni, hogy mi ennek a módszertana.
Ezeknek a tükrében nem támogatom a módosító indítvány elfogadását. De szavazni természetesen
fogunk róla. Tehát Szavazásra teszem fel Stummer képviselő úr által tett módosító indítványt,
amelynek az elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 3 igen 13 nem 1 tartózkodással nem fogadta el.

407/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(3 igen, 13 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
fogadja el Stummer János képviselő által a „Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014.(…) önkormányzati rendelete az építményadóról
szóló 12/1996. (IV. 26.) rendelet módosításáról” című előterjesztéshez benyújtott módosító
indítványt az alábbiak szerint:

Stummer János:
„Az előterjesztés szerint a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény (a
továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése felhatalmazást ad a települési (községi, városi, fővárosi és
kerületi) önkormányzatoknak arra, hogy illetékességi területükön helyi adókat vezessenek be. A
Htv. 1. § (2) bekezdése alapján a kerületi önkormányzatoknak lehetőségük van építményadót,
telekadót, magánszemély kommunális adóját, valamint idegenforgalmi adót bevezetni.
Az előterjesztés szerint:

1. §
Az Ör. 4. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az adó mértéke 1.852 Ft/m2/év.
Javaslom, hogy nevezett bekezdés ne módosuljon, hanem jelenleg hatályos formában
maradjon a rendeletben, tehát az építményadó mértéke továbbra is 1.722 Ft/m2/évben kerüljön
megállapításra.
Indoklás:
Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évben a válság utóhatásaira tekintettel a kis- és
középvállalkozások terheit nem kívánta növelni. Ezért, nem élt a törvényben meghatározott felső
határ szerinti adómérték megállapításával, vagyis az adó mértéke változatlanul a 44/2012. (XI.
21.) rendelet-módosítással elfogadott 1.722 Ft/ m2/év volt.
Az a gazdasági válság, amely egy évvel ezelőtt éreztette hatását, még most is sújtja a kis- és
középvállalkozói szektort. Amennyiben Magyarország Kormánya komolyan gondolja, hogy ez a
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szektor a nemzetgazdaság húzóágazata, úgy Budapest VII. kerület Erzsébetváros kormánypárti
városvezetése sem kezdeményezheti a KKV-k adóterheinek növelését.
A tavalyi évben nem emelték ezt az adóterhet, akkori előterjesztésükben a válság utóhatásaira
hivatkoztak. A választási időszak lezárultával most bebizonyíthatják, hogy nem csak
kampányfogás volt egy évvel ezelőtti intézkedésük, hanem valóban elkötelezettek a KKV-k ügye
mellett.”
Vattamány Zsolt polgármester
„Az előterjesztéshez további módosító indítványt nyújtott be Szücs Balázs a Szövetség az Európai
Erzsébetvárosért frakció vezetője. Miután elfogadom, vagy befogadom előterjesztőként a
módosító indítványt, így indokolni nem szükséges, szavazni viszont fogunk róla. Így szavazásra
teszem fel Szücs képviselő úr által tett módosító indítványt, melynek elfogadásához szintén
minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. Timár László képviselő jelzi,
hogy igennel szavazott. A Képviselő-testület a módosító indítványt 17 igen 0 nem 0
tartózkodással elfogadta.

408/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő által is elfogadott, Szücs Balázs a Szövetség az Európai Erzsébetvárosért frakció
vezetője által a „Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2014.(…) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.)
rendelet módosításáról” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:

Szücs Balázs:
„Tisztelt Képviselő-testület!
 A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2014.(…) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.) rendelet
módosításáról című előterjesztés keretében az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni és
elfogadni szíveskedjenek:
Határozati javaslat:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy

1.)     a 7,4%-os emelésből következő növekményt társasházi felújítási alapra, köztisztasági
költségek finanszírozására, valamint szociális kiadásokra fordítja.

2.)     a 2016-os adóévben az építményadó mértékét 1.852.-Ft/m2-ben maximalizálja.
Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: azonnal

Indoklás:
Határozati javaslatunk a kerületi vállalkozások jövőbeni kiadásainak kiszámíthatóságát és üzleti
tervezését segíti, valamint az elköltés célterületeinek meghatározásával az Önkormányzat
gazdálkodásának átláthatóságát növeli.”
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Vattamány Zsolt polgármester
„Így végül szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott határozati javaslatot,
melynek elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

409/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az építményadó emeléséből származó növekmény felhasználásról -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

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

1.)   a 7,4%-os emelésből következő növekményt társasházi felújítási alapra, köztisztasági
költségek finanszírozására, valamint szociális kiadásokra fordítja.

2.)     a 2016-os adóévben az építményadó mértékét 1.852.-Ft/m2-ben maximalizálja.

Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„És most szavazunk a rendelet-tervezetről magáról. Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet,
melynek elfogadásához minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a rendeletet
16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014.
(XI.17.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.) rendelet
módosításáról
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

3. számú napirend:
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Így áttérünk a 3. számú napirendi pontra: a Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési
Szabályzatának módosítása. Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni.
Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták, a napirend fölötti vitát megnyitom. Moldován
képviselő úrnak adom meg a szót.”

Moldován László képviselő
„Köszönöm a szót. Itt a Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának
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módosításánál egyrészt a jogszabályváltozásokra, másrészt az alpolgármesterek személyében
bekövetkezett változásokra hivatkozik. Az lenne a kérdésem, és tulajdonképpen az alakuló ülésen
nem akartam föltenni ott az ünnepélyességet ezzel rontva, hogy jó lenne tudni, én legalábbis nem
tudom, hogy az alpolgármesterek közül ki miért felel, tehát milyen területet fog ellátni. Merthogy
önmagában az, hogy más a három alpolgármester, mint eddig volt, ez nyilvánvalóan önmagában
nem indokolná, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatát módosítsuk.
A másik kérdésem pedig az, hogy a Városgazdálkodási Iroda átalakítása. Erről is szeretnék
valamilyen több információt kapni, merthogy itt azt írják az indoklásban, hogy a feladatellátás
hatékonyságát jelentősen növelné ez az átalakítás. Ez indirekt módon azt jelenti, hogy a
Városgazdálkodási Iroda eddig nem volt hatékony. Szeretném tudni, hogy mik okozzák ezt a
Szervezeti- és Működési Szabályzat módosítást, illetve ezt az iroda átalakítást. Köszönöm.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. Mivel több képviselő nem jelezte hozzászólást,
napirend fölötti vitát lezárom, és akkor válaszolok Moldován képviselő úr által feltett kérdésekre.
Az alpolgármesterek hatáskörét azt jómagam határozom meg polgármesteri jogkörömből
adódóan. El fogjuk juttatni az Önök számára az alpolgármesterek illetékességi területeit, illetve
azokat a területeket, hogy mivel bíztam meg őket, és innen majd Önök is fogják tudni, hogy
milyen ügyben kiket keressenek. Már persze nyilván fordulhatnak közvetlenül énhozzám is. Miért
volt szükség a Városgazdálkodási Iroda bontására? Ez nem egy légből kapott hirtelen ötletből
valósult meg, hanem ez egy régóta érlelődő gondolat. Ugye annak idején a Városgazdálkodási
Iroda három irodából alakult meg, rengeteg hatáskört kapott, cégek felügyelete, európai uniós
pályázatok, források, maga a városgazdálkodási ügyek, fejlesztési ügyek, tehát rengeteg olyan
ügy összpontosult egy helyen, ami idővel a hatékonyság próbáját nem feltétlenül állta ki. Egy
hivatalon belül mindig vannak változások. Ugye annak idején négy évvel ezelőtt több, mint húsz
irodával kezdtük a működést. Akkor az volt a meglátás, hogy ez túl sok. Valóban túl sok volt.
Levittük drasztikusan ezeknek a számát csaknem a felére, most úgy látjuk, hogy egy új
struktúrában némi csiszolásra szükség van. Szerintem ez egy vállalható és jó döntés. A napirendi
ponthoz, ha jól látom, módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem fel az 1. számú
határozati javaslatot, az elfogadáshoz minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

410/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosításáról -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a
határozat mellékletét képező egységes szerkezetben 2014. november 17-i hatállyal jóváhagyja.

Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: 2014. november 17.

Vattamány Zsolt polgármester
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„Szavazásra teszem fel a 2. számú javaslatot, elfogadásához szintén egyszerű többség szükséges,
kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

411/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosításáról -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy felkéri a Jegyzőt a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításából fakadó változásoknak a Polgármesteri Hivatal szabályozásaiba történő
átvezetésére, melynek határideje 2014. december 1.

Felelős: dr. Gotthard Gábor jegyző
Határidő: 2014. december 1.

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv 3. számú
melléklete.

4. számú napirend:
Intézkedési terv elfogadása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Áttérhetünk a 4. számú napirendi pontra: intézkedési terv elfogadása. Előterjesztő jómagam
vagyok. Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést mindhárom bizottság
tárgyalta. A bizottságok az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra javasolják. A napirend fölötti
vitát megnyitom. Stummer képviselő úrnak adom meg a szót.”

Stummer János képviselő
„Köszönöm szépen a szót. Ha már itt van előttünk ez az ÁSZ jelentés, akkor egy mondat azért
megragadta a figyelmemet, pontosan szeretném idézni belőle, az egyik megállapításnál olvasható
ez: „A vagyongazdálkodási tevékenység vonatkozásában rendszeres korrupciós kockázatelemzést
nem végeztek.” Mármint az Önkormányzat. „A szabályozási és működési hiányosságok
következtében a vagyongazdálkodási tevékenység integritása, az átláthatósági és
elszámoltathatósági követelmények érvényesülése, a stabil és kiegyensúlyozott működés feltételei
nem voltak teljes mértékben biztosítottak.” Azt szeretném kérdezni tisztelettel, hogy mi az oka
annak, hogy nevezett időszakban az Önkormányzat nem végzett ilyen úgynevezett
kockázatelemzéseket? Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Jó, köszönjük szépen a hozzászólást. Több hozzászólás nem érkezett, így a napirend vitáját



14 / 25

lezárom. Jegyző úr fog válaszolni a kérdésre. Jó, akkor megkérem Jegyző urat, hogy válaszoljon
az elhangzott kérdésre.”

Dr. Gotthard Gábor jegyző
„Valóban 2009 és 2012 között nem végzett ilyen tevékenységet a Hivatal. Ez azt jelenti, hogy
szükség volt az intézkedési tervbe beírni az ÁSZ kifogásolta. Indokokat nem igazán tudnék most
mondani, hiszen a 2009-től kezdődő, illetve 2009-re is kiterjedő időszakban nem is tudom, hogy
milyen indokkal nem végeztek ilyen tevékenységet. Ahogy az ÁSZ ezt kifogásolta, abban az
esetben természetesen mi azonnal orvosoltuk, ezt az intézkedésbe beleírtuk. De ugyanakkor azt is
meg kell mondanom, hogy ez nem jelentett veszélyt a gazdálkodás szabályszerűségére, mint ahogy
az ÁSZ ezt meg is írta. Mert abban az esetben, ha bármiféle kockázatot jelentett volna ez a
gazdálkodás szabályszerűségére, akkor ezt az ÁSZ kifogásolta és beleírta volna. Orvosoltuk már,
amikor ezt jelezték és az intézkedési tervbe természetesen ezt bele is vettük. De ez nem jelenti azt,
hogy itt szabad teret engedtünk volna a korrupciónak bármilyen tekintetben. Ez egy speciális
előírás, amit szükségesnek véltek, hogy betegyük az intézkedési tervbe és ez meg is történt.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Jegyző úrnak a hozzászólását. Én még azért néhány mondattal kiegészíteném,
mert fontos dolgokat szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Tehát amikor 2010-ben átvettük a
város vezetését, minden cég átvilágításon esett át, elég komoly dolgok is derültek ki, például az,
hogy az ERVA Zrt-nek, mint részvénytársaság nincsenek részvényei. Azért ez egy egészen komoly
probléma szerintem egy részvénytársaság esetében. Tehát ilyen aprólékosan néztük át az összes
céget, vagy a cégek átszervezése történt meg. Tehát itt nem arról volt szó, hogy átvettünk egy
rendszert és nem volt például egy ilyen vizsgálat, hanem rengeteg másfajta vizsgálat volt,
hatástanulmányok voltak, átvilágítás volt, és aztán majd együtt szavaztuk meg a cégek
átszervezését, magának a holding cégnek a létrejöttét. Tehát egy kialakuló struktúrában én azt
gondolom, hogy mindent megtettünk annak érdekében és olyan struktúrákat hoztunk létre, olyan
ellenpontokat hoztunk létre, bizottsági felügyeletet hoztunk létre, sok mindenben jogköröket
alakítottunk át pontosan annak érdekében, hogy ne ismétlődhessenek meg egyáltalán olyan típusú
vádak, vagy olyanfajta elhajlások, amik előtte megtörténtek az előtte való ciklusban. De innentől
kezdve, ahogy Jegyző úr is mondta, mindennek meg fogunk felelni, tehát hogyha egy ilyen
vizsgálat, vagy egy ilyen intézkedéssorozatra szükség van, akkor ezt is természetesen meg fogjuk
csinálni. Ja, és ebben az évben is megtörténtek a cégeknek az átvilágításai, tehát ezt én
folyamatosan, mint polgármester elrendeltem és Jegyző úr le is bonyolította ezeket, Jegyző úr
megbízásokat is adott erre, tehát ezek folyamatosan megtörténtek a hivatalvezetés részéről.
Rendben. Az előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem fel a
határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

412/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Intézkedési terv elfogadásáról -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
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hogy a „Jelentés az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről –
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros” című jelentésben foglalt megállapítások és
javaslatok megvalósítására készített, a határozati javaslat mellékletét képező intézkedési tervet
elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt
Határidő: azonnal

Az intézkedési terv a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.

5. számú napirend:
Használati és üzemeltetési megállapodás a Magyar Államkincstár és a BFKH között
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik az 5. számú napirendi pont: használati és üzemeltetési megállapodás a Magyar
Államkincstár és a BFKH között. Előterjesztő jómagam vagyok. Előterjesztőként az előterjesztést
szóban nem kívánom kiegészíteni. Illetve lenne egy pontosítás. Elírás történt a határozati javaslat
határidejénél, ott 2013 novembere szerepel, ezt kérem a jegyzőkönyv számára rögzíteni, hogy ez
egy elírás, tehát 2014 novembere. Jó, tehát a jegyzőkönyvben ez mindenképpen szerepeljen. Az
előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a bizottságok az előterjesztést tárgyalásra és
elfogadásra javasolják. A napirend fölötti vitát megnyitom. Dr. Kispál Tibornak adom meg a
szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót! Tisztelt Képviselő-testület! Most már nem három, hanem csak két
kérdésem van, az egyik már tisztázódott menet közben. Az egyik kérdésem az, hogy az
előterjesztésben szerepel egy V. kerületi ingatlan és a szerződéstervezetben, bérleti szerződés
tervezetben ez is benne van, és igazából nem nagyon értem, hogy ez az V. kerületi ingatlan itt mit
keres. Lehet, hogy ennek meg van az oka, de én nem tudom, hogy miért kell ezt ebbe a
szerződésbe, VII. kerületi szerződésbe V. kerületi ingatlant bevenni. Ugye ez a szerződéstervezet
7. pontjában van. Másik kérdésem pedig az, hogy ha már bérleti díjat kérünk, ugye nagyon
precízen ki lett számolva, hogy mire számolódik ki a bérleti díjnak az alaprésze, ugye ez az
alapbérleti díj, de igazából véve itt csak pusztán a négyzetméter költségek vannak áthárítva.
Miért pontosan annyit kérünk? Hát itt bérleti díjba azért, pláne egy ilyen típusú tevékenység
esetén kicsivel több bevétel is származhatna, amit aztán a Hivatalnak a működtetésére lehet
pótlólagosan forrásként felhasználni. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. Hutiray Gyula alpolgármester úrnak adom meg a
szót.”

Hutiray Gyula alpolgármester
„Köszönöm szépen. Az egyik, hogy az V. kerület miért szerepel benne? Ugye mi kötöttünk egy
megállapodást a Fővárosi Kormányhivatallal még korábban a kerületünkben lévő Erzsébet körút
6. szám alatti helyiséggel kapcsolatban és vélhetően egy hasonló megállapodást kötöttek az
Erzsébet tér 3-mal, ami V. kerület. Ezt a szerződést, amivel most egyetértésünket fejezzük ki, ezt
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nem mi kötjük, ezt az Államkincstár köti a Fővárosi Kormányhivatallal. És az egyetértését az V.
kerület is, meg a VII. kerület is megadja hozzá. Tehát ez az oka annak, hogy ebben szerepel az V.
kerület. Az, hogy a bérleti díj miért annyi, amennyi az a korábbi említett Kormányhivatal és a
VII. kerület közötti szerződés rögzítette, amit szerintem valamikor 2 évvel ezelőtt kötött az
Önkormányzat, erre én nem tudok válaszolni. De a Fővárosi Kormányhivatal, a Budapest
Fővárosi Kormányhivatal nyilvánvalóan, ahogy elváltak a – említettük már a létszámnál, hogy 40
fő átment a kerületi hivatalhoz, a Járásnál működő kerületi hivatalhoz, ehhez kapcsolódóan
föltételezem, hogy egy méltányos bérleti díjat számítottunk föl a Kormányhivatalnak, amit persze
fölül lehet vizsgálni a két fél egyetértése esetén. De én nem gondolom, hogy ezt a kérdést most
élésre kéne állítani. Ez a mostani megállapodás a már bérbe adott helyiség 10 m2-ének
állampapír forgalmazására vonatkozik.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Alpolgármester úr válaszát. Ugye a lényeg az, hogy itt azért olyan
tevékenységet lát el a Kormányhivatal, amit mi is elláttunk, illetve itt a mi épületünkben látják el.
Tehát nem az a cél, hogy a Kormányhivatal mondjuk, annyi bérleti díjat fizessen, mint mondjuk
egy vendéglátó egység, hiszen erzsébetvárosiaknak az ügyeit intézik. Ezeket az ügyeket mi is
intézhetnénk, hogyha nem az a törvény született volna, ami a Kormányhivatalokról és a Járási
Hivatalokról szól. Tehát nem volt ez cél a 2 évvel ezelőtt megkötött megállapodásban sem, és
most sem cél, hogy nyerészkedjünk, mondjuk a Kormányhivatalon vagy a Járási Hivatalon. A
napirend vitáját hozzászóló híján, több hozzászóló híján lezárom. Megállapítom, az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett. Így szavazásra teszem fel a határozati
javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 16 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.

413/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Használati és üzemeltetési megállapodásról a Magyar Államkincstár és a BFKH között -
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Magyar Államkincstár és Budapest Főváros Kormányhivatala között kötendő ingatlan
használati és üzemeltetési megállapodás megkötéséhez hozzájárul, melyben a Magyar
Államkincstár a 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. szám alatti okmányiroda 10 m2 területű részét
állampapír értékesítés céljából használja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. november

6. számú napirend:
Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 6. számú napirendi pont: nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési
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megállapodások felülvizsgálata. Az előterjesztő jómagam vagyok. Előterjesztőként az
előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend fölötti vitát
megnyitom. Dr. Kispál Tibornak adok szót.”

Dr. Kispál Tibor képviselő
„Köszönöm szépen a szót! Tisztelt Képviselő-testület! Megint csak kérdéseim vannak. Elolvastam
a szerződés, illetve megállapodás, együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló
előterjesztésben magát a megállapodás tervezetet is, illetve az előterjesztésben leírtak alapján
merültek föl bennem azok a kérdések, hogy ugyan differenciált a mérete egy-egy ilyen kisebbségi
önkormányzatnak, de mindösszesen 16 órányi adminisztrálásra, tehát a tevékenységük
folytatására kapnak időt így heti viszonylatban úgy, hogy mindenkinek, tehát az összes
kisebbségnek. Úgyhogy ha jól emlékszem asszem 8 vagy 9 kisebbségi önkormányzat működik, és
az előterjesztésben – tessék? – 11, akkor meg még rosszabb, mert ugye 16 óra osztva 11-el
fűnyíróelv szerint ugye ennyi jutna egyébként ügyek intézésére. Érezzük azt, hogy ez egy kicsit
furcsa. Tehát a kérdésem az lenne ezzel kapcsolatosan, hogy kívánunk ezen változtatni
amennyiben kérik, tudunk-e nekik helyiséget biztosítani, illetve hogyha vannak rendezvényeik,
akkor abba milyen segítséget tudunk az Ő számukra nyújtani? Tudjuk azt, hogy milyen bérleti
díjakat kellene nekik egyébként fizetni, hogyha kulturális és egyéb célú rendezvényeket
szerveznek. Majdnem mindegyik kisebbség csinált ilyet és az elmúlt négy évben is, meg a korábbi
időszakokban is, és volt lehetőségük arra, hogy erre támogatást kapjanak. Kérdezem azt, hogy az
együttműködési megállapodás után erre milyen lehetőségük lesz? Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. Mivel több képviselő nem jelentkezik
hozzászólásra, a napirend vitáját lezárom. Itt a félreértések elkerülése végett itt nem a 11
nemzetiségi kisebbségi önkormányzatra jut egyszer 16 óra, hanem mindenkire jut 16 óra, ezek
törvényi előírások. Tehát most ebbe az került bele, ebbe az előterjesztésbe, ami törvényi előírás.
Azon felül, hogy tudunk-e a kisebbségi önkormányzatokkal bármilyen más területen
együttműködni, szerintem igen, tehát le kell majd ülni a kisebbségi önkormányzatokkal és
végigtárgyalni, hogy mi az, amiben ezen felül tudunk együttműködni. Szerintem ebben ez a
testület és én magam is nyitott vagyok. Most ebben az előterjesztésben azok vannak, amik a
törvényi feltételeknek megfelelnek. A napirend vitáját tehát lezártam. Az előterjesztéshez
módosító indítvány nem érkezett. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek
elfogadásához egyszerű többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

414/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az előterjesztés mellékletét képező tartalommal együttműködési megállapodást köt az
Erzsébetvárosi Nemzetiségi Önkormányzatokkal és felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata nevében kösse meg az
Erzsébetvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal, az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzattal, az Erzsébetvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal, az Erzsébetvárosi
Horvát Önkormányzattal, az Erzsébetvárosi Lengyel Önkormányzattal, az Erzsébetvárosi
Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal, az Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzattal,
az Erzsébetvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal, az Erzsébetvárosi Szerb Nemzetiségi
Önkormányzattal, az Erzsébetvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal és az Erzsébetvárosi
Német Nemzetiségi Önkormányzattal.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2014. november 21.

7. számú napirend:
A Nefelejcs Óvoda vezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 7. számú napirendi pont: Nefelejcs Óvoda vezetői pályázatának a kiírása.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, mely tárgyalásra és elfogadásra
javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom. Hozzászóló hiányában lezárom. Megállapítom, az
előterjesztéshez módosító indítvány nem érkezett, így szavazásra teszem fel az 1. számú határozati
javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

415/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Nefelejcs Óvoda vezetői pályázatának kiírása -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

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

Nefelejcs Óvoda (1071 Budapest, Nefelejcs u. 62.)
magasabb vezetői (óvodavezető) állásának betöltésére a mellékletnek megfelelően pályázatot ír
ki, és felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási
Intézet honlapján, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint Erzsébetváros honlapján
történő megjelentetéséről gondoskodjon.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.



19 / 25

416/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Nefelejcs Óvoda vezetői pályázatának kiírása -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Nefelejcs Óvoda (1071 Budapest, Nefelejcs u. 62.) magasabb vezetői (óvodavezető)
állásra beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdése alapján 3 tagú ideiglenes bizottságot hoz létre.
Az ideiglenes bizottság feladata a pályázók meghallgatása, a beérkezett pályázatok áttekintése
abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok, valamint a pályázati kiírás szabta
követelményeknek.
Az ideiglenes bizottság a döntést hozó Képviselő-testület számára írásos értékelést készít a fenti
szempontok alapján.
Az ideiglenes bizottság és tagjainak megbízatása megszűnik a pályázatokat elbíráló képviselő-
testületi ülést követő napon.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 3. számú javaslatot, melynek elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

417/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Nefelejcs Óvoda vezetői pályázatának kiírása -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Nefelejcs Óvoda (1071 Budapest, Nefelejcs u. 62.) magasabb vezetői (óvodavezető)
állásra beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdése alapján létrehozott bizottságba Timár Lászlót a
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét elnöknek megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 4. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges, kérem,
szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
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418/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Nefelejcs Óvoda vezetői pályázatának kiírása -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Nefelejcs Óvoda (1071 Budapest, Nefelejcs u. 62.) magasabb vezetői (óvodavezető)
állásra beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdése alapján létrehozott bizottságba Hári
Zsuzsannát a VII. kerületben működő óvodák munkaközösségének vezetőjét tagnak
megválasztja.
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel az 5. számú javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges,
kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

419/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A Nefelejcs Óvoda vezetői pályázatának kiírása -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Nefelejcs Óvoda (1071 Budapest, Nefelejcs u. 62.) magasabb vezetői (óvodavezető)
állásra beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdése alapján létrehozott bizottságba Móri Árpádnét
az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium igazgatóját tagnak megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A pályázati kiírás a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

8. számú napirend:
Fiatal tehetségek támogatása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Így következik a 8. számú napirendi pont: fiatal tehetségek támogatása. Előterjesztője jómagam
vagyok. Az előterjesztés ugye úgy ment ki, hogy kipontozott nevekkel. Tegnap a Művelődési,
Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta a javaslatot és az ott elfogadott 3 nevet terjesztettem
most elő módosító indítvány formájába. Az előterjesztést tárgyalta tehát a Művelődési, Kulturális
és Szociális Bizottság, tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirend fölötti vitát megnyitom.
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Hozzászóló hiányában lezárom. Az előterjesztéshez jómagam, mint előterjesztő nyújtottam be
tehát módosító indítványt, melyet befogadok, így azt indokolni nem szükséges, szavazni fogunk
róla. Így szavazásra teszem fel a módosító indítványt, elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a módosító
indítványt 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

420/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
az előterjesztő Vattamány Zsolt polgármester által a „Fiatal tehetségek támogatása” című
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:

Vattamány Zsolt:
„A határozati javaslat 3. 4. és 5 pontja az alábbiak szerint egészül ki:

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az „5608 Erzsébetvárosi Tehetséggondozás” elnevezéssel létrehozott fiatal tehetségek támogatása
céljából benyújtott kérelmek elbírálásának előkészítésére létrehozott ideiglenes bizottságba
Sólyom Bence Balázst elnöknek megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az „5608 Erzsébetvárosi Tehetséggondozás” elnevezéssel létrehozott fiatal tehetségek támogatása
céljából benyújtott kérelmek elbírálásának előkészítésére létrehozott ideiglenes bizottságba Szücs
Balázst tagnak megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

5.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az „5608 Erzsébetvárosi Tehetséggondozás” elnevezéssel létrehozott fiatal tehetségek támogatása
céljából benyújtott kérelmek elbírálásának előkészítésére létrehozott ideiglenes bizottságba
Stummer Jánost tagnak megválasztja

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

Vattamány Zsolt polgármester
„Így szavazásra teszem fel az 1. számú határozati javaslatot, melynek elfogadásához minősített
többség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 1. számú
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.
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421/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Fiatal tehetségek támogatása -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a fiatal tehetségek részére létrehozott támogatási keret felhasználásának részvételi feltételeit
– a többi feltétel változatlan fenntartása mellett – akként módosítja, hogy kérelmet minden a 25.
életévét még be nem töltött kerületi fiatal nyújthat be, és a kérelemhez csatolnia kell az iskola
hivatalos (bélyegző lenyomattal, aláírással ellátott) támogató levelét pedagógus ajánlással, illetve
– szervezet által támogatott esetében – a szervezet vezetőjének ajánlását, melyben indokolják a
kérelmet.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a 2. számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség
szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 2. számú
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

422/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Fiatal tehetségek támogatása -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az „5608 Erzsébetvárosi Tehetséggondozás” elnevezéssel létrehozott fiatal tehetségek támogatása
céljából benyújtott kérelmek elbírálásának előkészítésére 3 tagú ideiglenes bizottságot hoz létre.
Az ideiglenes bizottság feladata a kérelmek áttekintése abból a szempontból, hogy azok
megfelelnek-e a Képviselő-testület e tárgyban hozott határozatainak, továbbá egyéni mérlegelés
alapján történő elbírálása és támogatási javaslat készítése a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság részére.
Az ideiglenes bizottság a döntést hozó Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság számára
írásos értékelést készít a fenti szempontok alapján.
Az ideiglenes bizottság és tagjainak megbízatása megszűnik az e célra elkülönített keretösszeg
kimerülésével, amennyiben az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében támogatási
összeg nem kerül meghatározásra.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„S végül szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 3. számú határozati javaslatot,
elfogadásához itt is minősített többség szükséges, kérem, szavazzanak.”
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Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 3. számú
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

423/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Fiatal tehetségek támogatása -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az „5608 Erzsébetvárosi Tehetséggondozás” elnevezéssel létrehozott fiatal tehetségek támogatása
céljából benyújtott kérelmek elbírálásának előkészítésére létrehozott ideiglenes bizottságba
Sólyom Bence Balázst elnöknek megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„És mégsem végül volt az előző, hiszen van még két szavazásunk. Így szavazásra teszem fel a
módosító indítvánnyal elfogadott 4. számú határozati javaslatot, elfogadásához minősített
többség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület a 4. számú
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

424/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Fiatal tehetségek támogatása -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az „5608 Erzsébetvárosi Tehetséggondozás” elnevezéssel létrehozott fiatal tehetségek támogatása
céljából benyújtott kérelmek elbírálásának előkészítésére létrehozott ideiglenes bizottságba Szücs
Balázst tagnak megválasztja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vattamány Zsolt polgármester
„Szavazásra teszem fel a módosító indítvánnyal elfogadott 5. számú határozati javaslatot,
melynek elfogadásához minősített többség szükségeltetik, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő. A Képviselő-testület az 5. számú
határozatot 17 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta.

425/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Fiatal tehetségek támogatása -
(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az „5608 Erzsébetvárosi Tehetséggondozás” elnevezéssel létrehozott fiatal tehetségek támogatása
céljából benyújtott kérelmek elbírálásának előkészítésére létrehozott ideiglenes bizottságba
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Stummer Jánost tagnak megválasztja

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

9. számú napirend:
Megbízás Képviselő-testület képviseletére
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

Vattamány Zsolt polgármester
„Következik a 9. számú napirendi pont: megbízás a Képviselő-testület képviseletére.
Előterjesztőként az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Az előterjesztést bizottságok
nem tárgyalták, a napirend fölötti vitát megnyitom. Stummer képviselő úrnak adom meg a szót.”
Stummer János képviselő
„Köszönöm szépen! Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy miért éppen Bajkai alpolgármester
úr és miért éppen ezekben az ügyekben lett megbízva ezekkel az ügyekkel? Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Bajkai alpolgármester úrnak adom meg a szót.”

Dr. Bajkai István alpolgármester
„Köszönöm szépen. Tulajdonképpen ez nem képviselő-testületi hatásköri kérdés. Azt gondoltuk,
hogy mégiscsak az illendőség okán elmondjuk azt, hogy Polgármester úrnak a kizárólagos
jogköre, hogy melyik alpolgármestert melyik ügyben bízza meg képviseleti jogosultságokkal.
Tekintettel arra, hogy ezekben az ügyekben, amik közül leginkább talán figyelemre méltó az
utolsó kettő játszik szerepet ugye Gál György és társai, illetve Hunvald György és társaival
kapcsolatos polgári igénynek az érvényesítése. Polgármester úrral közösen ugye arra a
megoldásra jutottunk, hogy leginkább az az egyszerűbb, hogy aki eddig ügyvédként vitte, az van
leginkább képben. Tehát ebben az ügyben a másik két alpolgármester is természetesen eljárhatna,
mint ahogy eddig is megtehette volna, de talán azért kevesebb tanulmányozását igényli a
részemről. Röviden ez a válasz. Köszönöm szépen.”

Vattamány Zsolt polgármester
„Köszönöm szépen Alpolgármester úrnak a hozzászólását! Miután több képviselő nem jelzete
hozzászólását, a napirend vitáját lezárom. Megállapítom, az előterjesztéshez módosító indítvány
nem érkezett. Így szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, melynek elfogadásához egyszerű
többség szükséges, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 16 fő. A Képviselő-testület a
határozatot 12 igen 0 nem 3 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4) bekezdése alapján: „Ha a
képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben
tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell tekinteni.” A gépi
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt állapotban volt, de általa



25 / 25

szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott szavazati arány a lentiek
szerint alakul.)

426/2014. (XI.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Megbízás Képviselő-testület képviseletére -
(12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a határozat mellékletében szereplő ügyek képviseletével megbízza dr. Bajkai István
alpolgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Az Alpolgármester által képviselt ügyek listája a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

Vattamány Zsolt polgármester
„Mielőtt zárt ülést rendelnék el, az SZMSZ 47. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a
SZMSZ 47. § (4) bekezdésében meghatározott döntést a két ülés közötti időszakban nem hoztam.
Megállapítom, hogy nyilvános ülésünk végére értünk, innen a Képviselő-testület zárt ülésen
folytatja munkáját, ezért felkérem vendégeinket, hogy hagyják el a termet. Köszönöm szépen.”

Zárt ülés keretében:

10.) Erzsébetváros Szociális Szakembere díj adományozása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

11.) Szociális ügyekben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Tímár László bizottsági elnök

12.) Jogosulatlan közterület-használat ügyében I. fokon hozott határozat ellen benyújtott
fellebbezés
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

13.) A településképi kötelezés polgármesteri döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása:
Budapest, VII. kerület, Holló u. 10. szám előtt álló büfé kocsi eltávolítására vonatkozó
településképi kötelezés ellen, Susánszky Ádám We love Beef Kft. ügyvezetője által
benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

dr. Gotthard Gábor Vattamány Zsolt
jegyző polgármester


