
Iktatószám: KI/39047-30/2015/XV.

K I V O N A T

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 21-én

14 órakor megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

427/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Napirendi pontok elfogadása -
(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.) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

egyes rendeleteinek módosításáról

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

3.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2015. (…) önkormányzati rendelete a vezetői pótlék megállapításáról, valamint a

vezetői munkakört betöltők közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

4.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2015. (….) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros Kártyáról

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

5.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2015.(….) 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

Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

6.) A 2015. évi Közbeszerzési Terv módosítása

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester
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7.) Az ERÖMŰVHÁZ Kft.-vel és az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos

döntések

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

8.) Együttműködési megállapodás a BSI Sportmarketing Kft.-vel

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

9.) Óvodai nevelés célját szolgáló önkormányzati tulajdonú ingatlanok működtetésével

összefüggő döntések

Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

10.) Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központtal kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

11.) Együttműködési megállapodás megkötése az ELMÜ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft -vel

Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

12.) Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési

megállapodás módosítása

Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester

13.) Interpellációk, képviselői kérdések

Előterjesztő: -

Zárt ülés keretében:

14.) Megállapodás az Akácfa Udvar Építőipari és Ingatlanforgalmazó Kft.-vel

Előterjesztő: Dr. Bajkai István alpolgármester

15.) Erzsébetváros Szociális Szakembere díj adományozása

Előterjesztő: Vattamány Zsolt polgármester

16.) Szociális ügyekben első fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések

Előterjesztő: Dr. Vető Marietta alpolgármester

428/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítványok elfogadásáról -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja

Vattamány Zsolt polgármester úr, Dr. Vető Marietta alpolgármester asszony, Dr. Bajkai István
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alpolgármester úr és Devosa Gábor képviselő úr által „Budapest Főváros VII. kerület

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (….) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének egyes

rendeleteinek módosításáról” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványát:

Vattamány Zsolt:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés összeállítását követően módosító indítvány benyújtása vált szükségessé
előirányzat-átcsoportosítások érdekében.

1. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Rendkívüli önkormányzati kiadások
biztosítása, K513. Tartalékok előirányzatot 300 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6105 Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési
célú támogatások államháztartáson kívülre” címen a Martin György Kulturális Egyesület
támogatása - Magyarországi Evangélikus Gimnáziumok Népművészeti Találkozója, K512.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot azonos összeggel
megemelni.

2. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen az Intézményi karbantartás és
készletbeszerzés, K513. Tartalékok előirányzatot 3.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni,
ezzel egyidejűleg a „6108 ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. támogatása” címen a Wesselényi
utca 17. szám alatti televízió stúdió műszaki berendezések beszerzéseinek támogatása, K89.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatot azonos összeggel
megemelni.

3. Az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címen a K3. Dologi
kiadások előirányzatokon belül 111 ezer Ft, a K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
előirányzatokon belül 72 ezer Ft pénzügytechnikai átcsoportosítást javasolom.

4. Az „5503 Önkormányzat működése” címen a K3. Dologi kiadások előirányzatokon belül 163
ezer Ft pénzügytechnikai átcsoportosítást javasolom.

5. A „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címen a Róth Miksa Emlékház üvegablakainak
rekonstrukciója, K7. Felújítások előirányzatot 2.500 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6303 Önkormányzati felújítások” címen a Róth Miksa Emlékház
üvegablakainak rekonstrukciója, K7. Felújítások előirányzatot azonos összeggel megemelni.

6. A „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Szociális terület tartalék kerete, K513.
Tartalékok előirányzatot 13.690 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel egyidejűleg
ugyanezen a címen a Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása, K513. Tartalékok
előirányzatot azonos összeggel megemelni.
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7. A „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címen az István utca 35. szám alatti orvosi
rendelő kialakítása, K6. Beruházások előirányzatot 3.000 ezer Ft-tal, a Rottenbiller utca 12.
szám alatti orvosi rendelő kialakítása, K6. Beruházások előirányzatot 3.000 ezer Ft-tal, a
„7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” címen a Rendkívüli önkormányzati kiadások
biztosítása, K513. Tartalékok előirányzatot 10.510 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, ezzel
egyidejűleg a „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címen a Városligeti Bölcsőde
felújítása, K7. Felújítások előirányzatot 16.510 ezer Ft-tal megemelni.

8. Az Ör. 25. § (10) bekezdése az alábbi j), k) és l) pontokkal egészül ki:

j) Az Erzsébetváros Újság nyomdai kivitelezése érdekében 2016. februártól - 2017.
februárig 33.000 ezer Ft összegig kötelezettség vállalható.

k) A mély- és magasépítés tervezési feladatai érdekében 2016. évre 31.115 ezer Ft
összegig kötelezettség vállalható.

l) A Polgármesteri Hivatal K3 Dologi kiadások előirányzatait érintő beszerzési eljárás
alapján szolgáltatások és árubeszerzések igénybevételére megkötendő szerződések
érdekében 2016. évre 50.737 ezer Ft összegig, 2017. évre 39.025 ezer Ft összegig
kötelezettség vállalható.

9. Az előterjesztett rendelet-módosítás 11. § (2) bekezdésében szereplő Ör. 25. § (10) bekezdés g)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Az Ör. 25. § (10) bekezdése az alábbi g), h) és i) pontokkal egészül ki:]

g) Az Erzsébetváros Kártya program üzemeltetése, működtetése érdekében 2016-2018.
évekre 26.996 ezer Ft összegig kötelezettség vállalható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!

Dr. Vető Marietta:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testületi ülés 1. napirendi pontjához az alábbi módosító indítványt nyújtom be:

A Myrai Vallási Közhasznú Egyesület a 1078 Budapest Nefelejcs utca 39. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlanban 20 fő hajléktalan személy részére éjjeli menedékhelyet és
40 fő befogadására alkalmas átmeneti szállást biztosít. Az egyesület által nyújtott
szolgáltatásokra évek óta folyamatos igény mutatkozik, a menedékhely, illetve az átmeneti szállás
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teljes kihasználtsággal működik. Az Egyesület által nyújtott szolgáltatások nem tartoznak az
Önkormányzat kötelező feladatainak körébe, azonban a kerület adottságaira figyelemmel
jelenlétük indokolt.
Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő testületet, hogy a Myrai Vallási Közhasznú
Egyesület működési költségeinek támogatására a költségvetésről szóló 2/2015 (II.23.)
önkormányzati rendeletben, 1.100.000,-Ft összegben fedezetet biztosítani szíveskedjen.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Myrai Vallási Közhasznú Egyesület működési költségeinek támogatására a költségvetésről
szóló 2/2015 (II.23.) önkormányzati rendeletben az „5707 Dologi Kiadások” címen a K337
előirányzat terhére 1.100.000,-Ft összegű fedezetet biztosít és felkéri a Polgármestert a
támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Bajkai István:

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a napirendhez tartozó rendelettervezetet az alábbi módosítással fogadja el, és
javaslom egy új határozati javaslat elfogadását.

I. A napirendhez tartozó rendelet módosításhoz az alábbi módosító indítványt nyújtom
be:

1. A „9204 Klauzál tér - Kreatív Belváros Szíve program” címen a Csányi utca 5. szám alatti
Zsidó Skanzen kialakítása, K7. Felújítások előirányzatot 8.000 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni, ezzel egyidejűleg ugyanezen a címen a K3. Dologi kiadások előirányzatot azonos
összeggel megemelni.

2. Az Ör. 25. § (10) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

e) A Csányi utca 5. szám alatti Zsidó Skanzen kialakítására 2016. évre 128.500 ezer Ft
összeg mértékéig kötelezettség vállalható.

II. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2016. évi
költségvetésének tervezhetősége, az önkormányzati cégek működésének hatékonyabbá,
gazdaságosabbá tételének érdekében az alábbi határozatot elfogadásra javaslom:
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Határozati javaslat

1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felkéri dr. Bajkai István alpolgármestert, hogy a 2015 decemberében tartandó képviselő-
testületi ülésre tegyen javaslatot feladat és hatáskörébe tartozó vagyongazdálkodási cégek
működésének racionalizálására.

Felelős: dr. Bajkai István alpolgármester
Határidő: azonnal

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a módosító indítványt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!

Devosa Gábor:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszak adatai alapján még mindig magasnak mondható azon erzsébetvárosi fiatalok
száma akik iskolai tanulmányaik befejezése után kevés sikerrel indulnak a munkaerőpiac
világába. Elhelyezkedési problémáikat nem elsősorban szakmai ismereteik, hanem sokkal inkább
a gyakorlati tapasztalatok és a mindennapi rutin hiánya okozza. Ezért javaslom olyan tanfolyam
szervezését számukra, mely során alapvető ismereteket szerezhetnek a pályázatírás,
projekttervezés területén. Olyan naprakész ismereteket szerezhetnek meg, amelyekkel képesek
lehetnek hazai és külföldi beruházási, fejlesztési, fenntartási, innovációs stb. pályázatok
elkészítésére vagy vállalkozói, szolgáltatási, termelői stb. projektek megtervezésére vagy önálló
irányítására. A tanfolyamot olyan fiatalok és munkanélküliek részére szerveznénk, akik szívesen
megismerkednének a pályázatírás alaplépéseivel elsősorban a hazai pályázatok gyakorlati
bemutatásán keresztül. Valamint elsajátítanák a projekt megszervezéséhez szükséges ismereteket
(projekt fogalma, Projektciklus menedzsment (PCH), problémafa, célfa, brain storming,
projekttervezés logikai elemei, pályázati kiírás eleme, pályázat részei, pályázati adatlap kitöltése,
benyújtása és elbírálásának lépései).

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet támogassa az alábbi indítványt.

A fentiekre tekintettel az alábbi módosító indítványt terjesztem elő:

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

11.számú táblázat „5606 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás” új sorral egészül ki
„Erzsébetvárosi pályakezdő és munkanélküli fiatalok munkaerőpiaci felkészítése, pályázatíró
és projekttervező képzése” 7 millió forint.
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A módosítás forrása :„5701 K512 ” sor 5 millió forinttal csökken,

„7201 Központilag kezelt ágazati feladatok 1.pont Rendkívüli önkormányzati kiadások
biztosítása” sor 1.300 ezer forinttal csökken,

6103 K512 Sportegyesületek és szövetségek támogatása 700 ezer forinttal csökken.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet módosító indítványom megtárgyalására és elfogadására!

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. ker Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének egyes
rendeleteinek módosításáról előterjesztést az alábbi módosítással fogadja el:

11.számú táblázat „5606 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás” új sorral egészül ki
„Erzsébetvárosi pályakezdő és munkanélküli fiatalok munkaerőpiaci felkészítése, pályázatíró
és projekttervező képzése” 7 millió forint.

A módosítás forrása :„5701 K512 ” sor 5 millió forinttal csökken,

„7201 Központilag kezelt ágazati feladatok 1.pont Rendkívüli önkormányzati kiadások
biztosítása” sor 1.300 ezer forinttal csökken,

6103 K512 Sportegyesületek és szövetségek támogatása 700 ezer forinttal csökken.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015.
(X.26.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének egyes rendeleteinek módosításáról

(10 igen, 0 nem, 6 tartózkodás)

429/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
egyes rendeleteinek módosításáról – Art Corner Egyesület támogatása -
(13 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

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

hogy 2015. évben az Art Corner Egyesületet Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
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Önkormányzat 2015. évi költségvetése 6103 Sportegyesületek és szervezetek támogatása címsora

terhére pályázati önrész biztosítására, versenyeztetési költségekre, sportfelszerelés, sporteszközök

vásárlására és karbantartására 1.000.000 Ft-tal támogatja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert – a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló

Irodája állásfoglalását követően - a támogatási szerződés aláírására.

Felelős:       Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:    Azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Fitosné Zemanovics Zsuzsanna, a Pénzügyi Iroda vezetője
Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője

430/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
egyes rendeleteinek módosításáról – Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy

dönt, hogy a Myrai Vallási Közhasznú Egyesület működési költségeinek támogatására a

költségvetésről szóló 2/2015 (II.23.) önkormányzati rendeletben az „5707 Dologi Kiadások”

címen a K337 előirányzat terhére 1.100.000,-Ft összegű fedezetet biztosít és felkéri a

Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Fitosné Zemanovics Zsuzsanna, a Pénzügyi Iroda vezetője
Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője

431/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
egyes rendeleteinek módosításáról – Vagyongazdálkodási cégek működésének
racionalizálása -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy felkéri dr. Bajkai István alpolgármestert, hogy a 2015 decemberében tartandó
képviselő-testületi ülésre tegyen javaslatot feladat és hatáskörébe tartozó vagyongazdálkodási
cégek működésének racionalizálására.

Felelős: dr. Bajkai István alpolgármester
Határidő: azonnal
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A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Várhelyi Zsuzsanna Gabriella, a Vagyongazdálkodási
Iroda megbízott vezetője

432/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(7 igen, 4 nem, 5 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete nem elfogadja
el a Dr. Kispál Tibor képviselő úr által „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a fás szárú
növények védelméről” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványát:

Tisztelt Képviselő-testület!

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben tárgyalt rendeletének 5. §
Magánterületen lévő fák védelme (2) bekezdésében javaslom „A fa kivágásának
engedélyezéséről a Jegyző dönt. Fakivágási engedély különösen veszélyhelyzet elhárítása,
kertészeti szakértői véleményben igazolt, indokolt esetben adható, a pótlás feltételeinek előírása
mellett.”
Módosító indítványomban javaslom, hogy az egyébként zöld felület hiányával, szennyezett
levegőjével, a belvárosi lét por- és zajszennyezésével küzdő Erzsébetvárosban az építmények
tervezésekor az építészeti megoldások vegyék figyelembe a meglévő zöld felületeket.
1.
Az Ör. 5. § (2) bekezdésében „A fa kivágásának engedélyezéséről a Jegyző dönt. Fakivágási
engedély különösen veszélyhelyzet elhárítása, környezetrendezés, illetve építmény elhelyezése
miatt, kertészeti szakértői véleményben igazolt, indokolt esetben adható, a pótlás feltételeinek
előírása mellett.” szövegrész helyébe „A fa kivágásának engedélyezéséről a Jegyző dönt.
Fakivágási engedély különösen veszélyhelyzet elhárítása, kertészeti szakértői véleményben
igazolt, indokolt esetben adható, a pótlás feltételeinek előírása mellett.” szöveg lép.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben tárgyalt rendeletének 6. §
Magánterületen lévő fa pótlása (3) bekezdésében javaslom „Amennyiben a fa kivágása
elkerülhetetlenül szükséges, a kivágott fák pótlásáról a kivágott fa törzsátmérőjének megfelelő
mértékében gondoskodni kell. A pótlás mértékét a kertészeti szakértői véleményben megállapított
vitalitási érték (%) figyelembe vételével kell megállapítani.”
Módosító indítványomban javaslom, hogy a 6.§ (3) bekezdése az 5. § és a 7. § szabályozásával
kerüljön összhangba.
2.
Az Ör. 6. § (3) bekezdésében „Amennyiben a fa kivágása az építési tevékenység miatt
elkerülhetetlenül szükséges, a kivágott fák pótlásáról a kivágott fa törzsátmérőjének megfelelő
mértékében gondoskodni kell. A pótlás mértéke csökkenthető a kertészeti szakértői véleményben
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megállapított vitalitási érték (%) figyelembe vételével.” szövegrész helyébe „Amennyiben a fa
kivágása elkerülhetetlenül szükséges, a kivágott fák pótlásáról a kivágott fa törzsátmérőjének
megfelelő mértékében gondoskodni kell. A pótlás mértékét a kertészeti szakértői véleményben
megállapított vitalitási érték (%) figyelembe vételével kell megállapítani.” szöveg lép.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben tárgyalt rendeletének 7. §
Fapótlás pénzbeli megváltása (3) bekezdése javaslom „A fapótlási kötelezettség pénzbeli
megváltásának mértéke:
a) e rendeletben foglalt szabályokkal ellentétes fakivágás esetén a kivágott fa cm-ben mért

törzsátmérője szorozva a 200.000,-Ft összegű kompenzációs alappal
b) amennyiben a fás szárú növények helyben történő pótlására az ingatlan adottságai miatt –

hitelt érdemlő módon igazoltan – nincs lehetőség, és más ingatlan területén történő
fapótlás nem jelölhető ki

ba) darabszámban meghatározott fapótlási kötelezettség esetén a darabszám szorozva a
1.000.000.- Ft összegű kompenzációs alappal

bb) törzsátmérőben meghatározott fapótlási kötelezettség esetén a cm-ben mért törzsátmérő
szorozva a 100.000,-Ft összegű kompenzációs alappal.”

Módosító indítványomban javaslom, hogy az egyébként zöld felület hiányával, szennyezett
levegőjével, a belvárosi lét por- és zajszennyezésével küzdő Erzsébetvárosban az építmények
tervezésekor az építészeti megoldások vegyék figyelembe a meglévő zöld felületeket.
3.
Az Ör. 7. § Fapótlás pénzbeli megváltása (3) bekezdésében „A fapótlási kötelezettség pénzbeli

megváltásának mértéke:
a) e rendeletben foglalt szabályokkal ellentétes fakivágás esetén a kivágott fa cm-ben mért

törzsátmérője szorozva a 60.000,- Ft összegű kompenzációs alappal
b) amennyiben a fás szárú növények helyben történő pótlására az ingatlan adottságai miatt –

hitelt érdemlő módon igazoltan – nincs lehetőség, és más ingatlan területén történő
fapótlás nem jelölhető ki

ba) darabszámban meghatározott fapótlási kötelezettség esetén a darabszám szorozva a
200.000.- Ft összegű kompenzációs alappal

bb) törzsátmérőben meghatározott fapótlási kötelezettség esetén a cm-ben mért törzsátmérő
szorozva a 40.000.- Ft összegű kompenzációs alappal.”

szövegrész helyébe a „A fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásának mértéke:
a) e rendeletben foglalt szabályokkal ellentétes fakivágás esetén a kivágott fa cm-ben mért

törzsátmérője szorozva a 200.000,-Ft összegű kompenzációs alappal
b) amennyiben a fás szárú növények helyben történő pótlására az ingatlan adottságai miatt –

hitelt érdemlő módon igazoltan – nincs lehetőség, és más ingatlan területén történő
fapótlás nem jelölhető ki

ba) darabszámban meghatározott fapótlási kötelezettség esetén a darabszám szorozva a
1.000.000.- Ft összegű kompenzációs alappal

bb) törzsátmérőben meghatározott fapótlási kötelezettség esetén a cm-ben mért törzsátmérő
szorozva a 100.000,-Ft összegű kompenzációs alappal.”

szöveg lép.
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet módosító indítványomat elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslatok

1.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (…)
önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről önkormányzati rendeletet az alábbi
módosítással fogadja el:

A rendelet-tervezet 5. § (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„A fa kivágásának engedélyezéséről a Jegyző dönt. Fakivágási engedély különösen veszélyhelyzet
elhárítása, kertészeti szakértői véleményben igazolt, indokolt esetben adható, a pótlás
feltételeinek előírása mellett.”

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

2.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (…)
önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről önkormányzati rendeletet az alábbi
módosítással fogadja el:

A rendelet-tervezet 6. § (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„Amennyiben a fa kivágása elkerülhetetlenül szükséges, a kivágott fák pótlásáról a kivágott fa
törzsátmérőjének megfelelő mértékében gondoskodni kell. A pótlás mértékét a kertészeti szakértői
véleményben megállapított vitalitási érték (%) figyelembe vételével kell megállapítani.”

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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3.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (…)
önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről önkormányzati rendeletet az alábbi
módosítással fogadja el:

A rendelet-tervezet 7. § (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„A fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásának mértéke:
a) e rendeletben foglalt szabályokkal ellentétes fakivágás esetén a kivágott fa cm-ben mért

törzsátmérője szorozva a 200.000,-Ft összegű kompenzációs alappal
b) amennyiben a fás szárú növények helyben történő pótlására az ingatlan adottságai miatt –

hitelt érdemlő módon igazoltan – nincs lehetőség, és más ingatlan területén történő
fapótlás nem jelölhető ki

ba) darabszámban meghatározott fapótlási kötelezettség esetén a darabszám szorozva a
1.000.000.- Ft összegű kompenzációs alappal

bb) törzsátmérőben meghatározott fapótlási kötelezettség esetén a cm-ben mért törzsátmérő
szorozva a 100.000,-Ft összegű kompenzációs alappal.”

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2015.
(X.30.) önkormányzati rendelete a vezetői pótlék megállapításáról, valamint a vezetői munkakört
betöltők közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

433/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr.
Kispál Tibor képviselő úr által „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének …/2015. (….) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros Kártyáról” című
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványát:
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Tisztelt Képviselő-testület!

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben tárgyalt rendeletének 3. §
(4) bekezdésében javaslom „Az Erzsébetváros Kártyát az Önkormányzat – az igénylő kérelmére,
jogosultságának igazolása, nyilatkozata mellett – díjmentesen biztosítja az Önkormányzat
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező
a) aktív korúak ellátásában részesülő személy,
b) fogyatékos személy, valamint a családjában fogyatékos személyt gondozó,
c) egészségkárosodott személy,
d) a gyermekét egyedül nevelő szülő,
e) unokáját, unokáit nevelő nagyszülő
f) 3 vagy több gyermeket nevelő család,
részére.”
Módosító indítványomban javaslom, hogy azok a még 60. életévüket be nem töltött nagyszülők,
akik unokáját, unokáit a szülők elhalta vagy a gyermekeit elhagyó szülők miatt nevelik kapják
meg a kedvezményt.

Az Ör. 3. § (4) bekezdésében „Az Erzsébetváros Kártyát az Önkormányzat – az igénylő kérelmére,
jogosultságának igazolása, nyilatkozata mellett – díjmentesen biztosítja az Önkormányzat
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező
a) aktív korúak ellátásában részesülő személy,
b) fogyatékos személy, valamint a családjában fogyatékos személyt gondozó,
c) egészségkárosodott személy,
d) a gyermekét egyedül nevelő szülő,
e) 3 vagy több gyermeket nevelő család,
részére.” szövegrész helyébe
„Az Erzsébetváros Kártyát az Önkormányzat – az igénylő kérelmére, jogosultságának igazolása,
nyilatkozata mellett – díjmentesen biztosítja az Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező
a) aktív korúak ellátásában részesülő személy,
b) fogyatékos személy, valamint a családjában fogyatékos személyt gondozó,
c) egészségkárosodott személy,
d) a gyermekét egyedül nevelő szülő,
e) unokáját, unokáit nevelő nagyszülő,
f) 3 vagy több gyermeket nevelő család,
részére.” szöveg lép.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet módosító indítványomat elfogadni szíveskedjék.
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Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (…)
önkormányzati rendelete az Erzsébetváros Kártyáról önkormányzati rendeletet az alábbi
módosítással fogadja el:

A rendelet-tervezet 3. § (4) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„Az Erzsébetváros Kártyát az Önkormányzat – az igénylő kérelmére, jogosultságának igazolása,
nyilatkozata mellett – díjmentesen biztosítja az Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező
a) aktív korúak ellátásában részesülő személy,
b) fogyatékos személy, valamint a családjában fogyatékos személyt gondozó,
c) egészségkárosodott személy,
d) a gyermekét egyedül nevelő szülő,
e) unokáját, unokáit nevelő nagyszülő,
f) 3 vagy több gyermeket nevelő család,
részére.”

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2015.
(X.30.) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros Kártyáról
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2015.
(X.30.) 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
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

434/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Vattamány Zsolt polgármester úr által „A 2015. évi Közbeszerzési Terv módosítása” című
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványát:
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Tisztelt Képviselő-testület!

A Tisztelt Képviselő-testülethez beterjesztésre került „A 2015. évi Közbeszerzési Terv módosítása”
elnevezésű döntési javaslat, amelyhez kapcsolódóan az alábbi módosító indítványt kívánom
benyújtani:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)
2015. évi Közbeszerzési Tervét – az eredeti előterjesztésben megjelölt beszerzésen túl – az alábbi
beszerzéssel is ki kívánjuk egészíteni:

A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Mély- és magasépítési tervezésre vonatkozó feladatok
ellátása

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122.§ (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

 A beszerzés a 2016. évet érinti, továbbá amennyiben a közbeszerzési eljárás 2015.
november 1. napját követően kerül megindításra, úgy a 2015. évi CXLIII. évi törvény 115.
§ szerinti eljárás kerül lefolytatásra.

Indokolás: A 2015. november 1. napján hatályba lépő új, 2015. évi CXLIII. évi közbeszerzésekről
szóló törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendeletekmég ugyan nem kerültek elfogadásra,
azonban elfogadásukat és hatályba lépésüket követően várhatóan a közbeszerzési értékhatárt
elérő építési beruházások esetén nem lesz lehetőség az építési szerződés keretén belül elvégeztetni
a tervezéssel kapcsolatos feladatokat is. Tekintettel az Erzsébet tervben előirányzott építési
beruházások volumenére, indokolt külön közbeszerzési eljárást lefolytatni egy, a kapcsolódó
tervezési feladatok ellátására vonatkozó keretszerződés megkötése érdekében.

A közbeszerzésekről szóló új törvény 2015. november 01. napján történő hatályba lépésére
tekintettel továbbá az Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervében szereplő azon
közbeszerzésekkel kapcsolatban, melyek esetében felmerülhet, hogy 2015. november 1. napja előtt
nem kerülnek megindításra, célszerű a megjegyzés rovatban megjelölni az új törvény szerinti
eljárási formákat az alábbiak szerint:

- a 12. sorszám alatt felvett „Gyermekek átmeneti otthonának biztosítása” tárgyú
közbeszerzési eljáráshoz tartozó megjegyzés rovatban megjelölésre kerül, hogy
amennyiben a közbeszerzési eljárás 2015. november 1. napját követően kerül
megindításra, úgy a 2015. évi CXLIII. évi törvény 112. § (1) bekezdés b. pontja szerinti
eljárás kerül lefolytatásra,

- a 17. sorszám alatt felvett „Bóbita Óvoda – tornaszoba kialakítás” tárgyú közbeszerzési
eljáráshoz tartozó megjegyzés rovatban megjelölésre kerül, hogy amennyiben a
közbeszerzési eljárás 2015. november 1. napját követően kerül megindításra, úgy a 2015.
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évi CXLIII. évi törvény 115. § szerinti eljárás kerül lefolytatásra. Törlésre kerül továbbá a
megjegyzés rovatból a pályázati támogatás elnyerésére vonatkozó utalás,

- a 19. sorszám alatt felvett „Az önkormányzat működésében lévő iskolák részére
informatikai beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz tartozó megjegyzés rovatban
megjelölésre kerül, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás 2015. november 1. napját
követően kerül megindításra, úgy a 2015. évi CXLIII. évi törvény 115. § szerinti eljárás
kerül lefolytatásra,

- a 21. sorszám alatt felvett „Falfirka elhelyezését megakadályozó különleges festési,
illegálisan elhelyezett falfirka és falragasz eltávolítási munkálatok” tárgyú közbeszerzési
eljáráshoz tartozó megjegyzés rovatban megjelölésre kerül, hogy amennyiben a
közbeszerzési eljárás 2015. november 1. napját követően kerül megindításra, úgy a 2015.
évi CXLIII. évi törvény 115. § szerinti eljárás kerül lefolytatásra.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
2015. évi Közbeszerzési Tervét is ki kívánjuk egészíteni az alábbi beszerzéssel:

A közbeszerzés megnevezése, tárgya: Az „Erzsébetváros újság” ingyenes havilap nyomdai
kivitelezési munkái II.

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 121.§ (1) bekezdés b)
pontja szerinti nyílt eljárás

 A beszerzés a 2016. és 2017. évet érinti, továbbá amennyiben a közbeszerzési eljárás
2015. november 1. napját követően kerül megindításra a 2015. évi CXLIII. évi törvény
2015. évi CXLIII. évi törvény 113. § szerinti eljárás kerül lefolytatásra.

Indoklás: A jelenleg hatályban lévő szerződés a 2016. januári lapszám elkészültéig, illetve
leszállításáig marad hatályban. Az újság folyamatos megjelenése érdekében célszerű még az idén
megindítani a közbeszerzési eljárást annak érdekében, hogy a 2016. februári lapszám
megjelenése is biztosítva legyen.

Az Önkormányzat Közbeszerzési Tervének módosítása kapcsán részletesen kifejtett indokok
alapján továbbá az alábbi közbeszerzések tekintetében a következő, a 2015. évi CXLIII. évi
törvény szerinti eljárásokra történő utalás kerül rögzítésre a kapcsolódó megjegyzés rovatokban:

- a 4. sorszám alatt felvett „Telefonalközpont beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
tartozó megjegyzés rovatban megjelölésre kerül, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás
2015. november 1. napját követően kerül megindításra, úgy a 2015. évi CXLIII. évi
törvény 115. § szerinti eljárás kerül lefolytatásra,

- a 6. sorszám alatt felvett „Tele- és infokommunikációs szolgáltatások beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljáráshoz tartozó megjegyzés rovatban megjelölésre kerül, hogy
amennyiben a közbeszerzési eljárás 2015. november 1. napját követően kerül
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megindításra, úgy a 2015. évi CXLIII. évi törvény 113. § szerinti eljárás kerül
lefolytatásra.

A jelen módosító indítványhoz mellékelem az Önkormányzat, valamint a Hivatal módosított 2015.
évi Közbeszerzési Tervét, melyek egységes szerkezetben tartalmazzák mind az előterjesztésben
foglalt, mind a módosító indítványban foglalt módosításokat, illetve kiegészítéseket is.

Jelen módosító indítványhoz mellékelem továbbá a Hivatal Képviselő-testület által 18/2015.
(II.18.) számú határozatával elfogadott és 295/2015. (VI.24.) számú határozatával módosított
2015. évi közbeszerzési tervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat, valamint a Hivatal 2015. évi
Közbeszerzési Terveit jelen módosító indítvány mellékleteit képező, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglaltan fogadja el.

Határozati javaslatok

1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Képviselő-testület által 18/2015. (II.18.) számú határozattal elfogadott, majd 294/2015.
(VI.24.) és 384/2015. (IX.07.) számú határozattal módosított Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzatának 2015. évi Közbeszerzési Tervét az alábbiak szerint módosítja,
illetve egészíti ki, és jóváhagyja az Önkormányzat módosító indítvánnyal benyújtott, jelen
határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Tervét:

A 7. sorszám alatt már felvett, „Dob utca felújítása (Klauzál tér – Erzsébet krt. közötti szakasz)”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz tartozó megjegyzés rovatban megjelölésre kerül, hogy a beszerzés
a 2016. évet érinti.

A 12. sorszám alatt már felvett „Gyermekek átmeneti otthonának biztosítása” tárgyú
közbeszerzési eljáráshoz tartozó megjegyzés rovatban megjelölésre kerül, hogy amennyiben a
közbeszerzési eljárás 2015. november 1. napját követően kerül megindításra, úgy a 2015. évi
CXLIII. évi törvény 112. § (1) bekezdés b. pontja szerinti eljárás kerül lefolytatásra.
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A 17. sorszám alatt már felvett „Bóbita Óvoda –tornaszoba kialakítás” tárgyú közbeszerzési
eljáráshoz tartozó megjegyzés rovatban törlésre kerül a pályázati támogatás elnyerésére történő
utalás, illetve megjelölésre kerül, hogy a beszerzés 2 évet (2015. és 2016. éveket) érint, továbbá
amennyiben a közbeszerzési eljárás 2015. november 1. napját követően kerül megindításra, úgy a
2015. évi CXLIII. évi törvény 115. § szerinti eljárás kerül lefolytatásra.

A 19. sorszám alatt már felvett „Az önkormányzat működésében lévő iskolák részére
informatikai beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz tartozó megjegyzés rovatban
megjelölésre kerül, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás 2015. november 1. napját követően
kerül megindításra, úgy a 2015. évi CXLIII. évi törvény 115. § szerinti előzetes összefoglaló
tájékoztatással induló eljárás alapján kerül lefolytatásra.

A 21. sorszám alatt már felvett, „Falfirka elhelyezését megakadályozó különleges festési,
illegálisan elhelyezett falfirka és falragasz eltávolítási munkálatok” tárgyú közbeszerzési
eljáráshoz tartozó megjegyzés rovatban megjelölésre kerül, hogy a beszerzés a 2016. évet érint,
amennyiben a közbeszerzési eljárás 2015. november 1. napját követően kerül megindításra, úgy a
2015. évi CXLIII. évi törvény 115. § szerinti eljárás kerül lefolytatásra.

23. sorszám alatt felvételre kerül: 2015. évi karácsonyi díszkivilágítás kiépítése, üzemeltetése,
bontása

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122.§ (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

 A beszerzés a 2015. és 2016. évet érinti

24. sorszám alatt felvételre kerül: Mély- és magasépítési tervezésre vonatkozó feladatok ellátása

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122.§ (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

 A beszerzés a 2015. és 2016. évet érinti továbbá amennyiben a közbeszerzési eljárás 2015.
november 1. napját követően kerül megindításra, úgy a 2015. évi CXLIII. évi törvény 115.
§ szerinti eljárás kerül lefolytatásra.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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2.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Képviselő-testület által 18/2015. (II.18.) számú határozattal elfogadott majd 295/2015.
(VI.24.) számú határozattal módosított Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi
Polgármesteri Hivatal 2015. évi Közbeszerzési Tervét az alábbiak szerint módosítja, illetve
egészíti ki és jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal módosító indítvánnyal benyújtott, jelen
határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Tervét:

A 4. sorszám alatt már felvett „Telefonalközpont beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
tartozó megjegyzés rovatban megjelölésre kerül, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás 2015.
november 1. napját követően kerül megindításra, úgy a 2015. évi CXLIII. évi törvény 115. §
szerinti előzetes összefoglaló tájékoztatással induló eljárás kerül lefolytatásra.

A 6. sorszám alatt már felvett „Tele- és infokommunikációs szolgáltatások beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljáráshoz tartozó megjegyzés rovatban megjelölésre kerül, hogy amennyiben a
közbeszerzési eljárás 2015. november 1. napját követően kerül megindításra, úgy a 2015. évi
CXLIII. évi törvény 113. § szerinti eljárás kerül lefolytatásra.

7. sorszám alatt felvételre kerül: Az „Erzsébetváros újság” ingyenes havilap nyomdai
kivitelezési munkái II.

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 121.§ (1) bekezdés b)
pontja szerinti nyílt eljárás

 A beszerzés a 2016. és 2017. évet érinti, továbbá amennyiben a közbeszerzési eljárás
2015. november 1. napját követően kerül megindításra, úgy a 2015. évi CXLIII. évi
törvény 113 szerinti eljárás kerül lefolytatásra.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

435/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2015. évi Közbeszerzési Terv módosítása -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

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

hogy a Képviselő-testület által 18/2015. (II.18.) számú határozattal elfogadott, majd 294/2015.
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(VI.24.) és 384/2015. (IX.07.) számú határozattal módosított Budapest Főváros VII. kerület

Erzsébetváros Önkormányzatának 2015. évi Közbeszerzési Tervét az alábbiak szerint

módosítja, illetve egészíti ki, és jóváhagyja az Önkormányzat módosító indítvánnyal

benyújtott, jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Közbeszerzési Tervét:

A 7. sorszám alatt már felvett, „Dob utca felújítása (Klauzál tér – Erzsébet krt. közötti

szakasz)” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz tartozó megjegyzés rovatban megjelölésre kerül, hogy

a beszerzés a 2016. évet érinti.

A 12. sorszám alatt már felvett „Gyermekek átmeneti otthonának biztosítása” tárgyú

közbeszerzési eljáráshoz tartozó megjegyzés rovatban megjelölésre kerül, hogy amennyiben a

közbeszerzési eljárás 2015. november 1. napját követően kerül megindításra, úgy a 2015. évi

CXLIII. évi törvény 112. § (1) bekezdés b. pontja szerinti eljárás kerül lefolytatásra.

A 17. sorszám alatt már felvett „Bóbita Óvoda –tornaszoba kialakítás” tárgyú közbeszerzési

eljáráshoz tartozó megjegyzés rovatban törlésre kerül a pályázati támogatás elnyerésére történő

utalás, illetve megjelölésre kerül, hogy a beszerzés 2 évet (2015. és 2016. éveket) érint, továbbá

amennyiben a közbeszerzési eljárás 2015. november 1. napját követően kerül megindításra, úgy a

2015. évi CXLIII. évi törvény 115. § szerinti eljárás kerül lefolytatásra.

A 19. sorszám alatt már felvett „Az önkormányzat működésében lévő iskolák részére

informatikai beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz tartozó megjegyzés rovatban

megjelölésre kerül, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás 2015. november 1. napját követően

kerül megindításra, úgy a 2015. évi CXLIII. évi törvény 115. § szerinti előzetes összefoglaló

tájékoztatással induló eljárás alapján kerül lefolytatásra.

A 21. sorszám alatt már felvett, „Falfirka elhelyezését megakadályozó különleges festési,

illegálisan elhelyezett falfirka és falragasz eltávolítási munkálatok” tárgyú közbeszerzési

eljáráshoz tartozó megjegyzés rovatban megjelölésre kerül, hogy a beszerzés a 2016. évet érint,

amennyiben a közbeszerzési eljárás 2015. november 1. napját követően kerül megindításra, úgy a

2015. évi CXLIII. évi törvény 115. § szerinti eljárás kerül lefolytatásra.

23. sorszám alatt felvételre kerül: 2015. évi karácsonyi díszkivilágítás kiépítése, üzemeltetése,

bontása

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122.§ (7) bekezdés
a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

 A beszerzés a 2015. és 2016. évet érinti
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24. sorszám alatt felvételre kerül: Mély- és magasépítési tervezésre vonatkozó feladatok

ellátása

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 122.§ (7) bekezdés
a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

 A beszerzés a 2015. és 2016. évet érinti továbbá amennyiben a közbeszerzési eljárás
2015. november 1. napját követően kerül megindításra, úgy a 2015. évi CXLIII. évi
törvény 115. § szerinti eljárás kerül lefolytatásra.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

436/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- A 2015. évi Közbeszerzési Terv módosítása -
(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

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

hogy a Képviselő-testület által 18/2015. (II.18.) számú határozattal elfogadott majd 295/2015.

(VI.24.) számú határozattal módosított Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi

Polgármesteri Hivatal 2015. évi Közbeszerzési Tervét az alábbiak szerint módosítja, illetve

egészíti ki és jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal módosító indítvánnyal benyújtott, jelen

határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési

Tervét:

A 4. sorszám alatt már felvett „Telefonalközpont beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

tartozó megjegyzés rovatban megjelölésre kerül, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás 2015.

november 1. napját követően kerül megindításra, úgy a 2015. évi CXLIII. évi törvény 115. §

szerinti előzetes összefoglaló tájékoztatással induló eljárás kerül lefolytatásra.

A 6. sorszám alatt már felvett „Tele- és infokommunikációs szolgáltatások beszerzése” tárgyú

közbeszerzési eljáráshoz tartozó megjegyzés rovatban megjelölésre kerül, hogy amennyiben a

közbeszerzési eljárás 2015. november 1. napját követően kerül megindításra, úgy a 2015. évi

CXLIII. évi törvény 113. § szerinti eljárás kerül lefolytatásra.

7. sorszám alatt felvételre kerül: Az „Erzsébetváros újság” ingyenes havilap nyomdai

kivitelezési munkái II.

 A beszerzés a nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó eljárások körébe tartozik

 A 2011. évi CVIII. törvény szerinti eljárási forma megnevezése: Kbt. 121.§ (1) bekezdés
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b) pontja szerinti nyílt eljárás

 A beszerzés a 2016. és 2017. évet érinti, továbbá amennyiben a közbeszerzési eljárás
2015. november 1. napját követően kerül megindításra, úgy a 2015. évi CXLIII. évi
törvény 113 szerinti eljárás kerül lefolytatásra.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

437/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERÖMŰVHÁZ Kft.-vel és az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos
döntések -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
mint ERöMŰVHÁZ Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapítója a Társaság tevékenységét a következő tevékenységgel egészíti ki:

„4761 Könyv-kiskereskedelem”

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Hamvas Levente, az ERÖMŰVHÁZ Kft. ügyvezető
igazgatója
Dr. Várhelyi Zsuzsanna Gabriella, a Vagyongazdálkodási Iroda megbízott vezetője

438/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERÖMŰVHÁZ Kft.-vel és az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos
döntések –
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, mint ERöMŰVHÁZ
Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság /
székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 17., a földszinti 179 m2 alapterületű, utcai földszinti
helyiség együttes, valamint a 12,76 m2 és a 15,39 m2 alapterületű, pince szinti tároló helyiségek
kivételével; cégjegyzékszáma: 01-09-989563, statisztikai számjele: 24081203-9004-572-01/
Alapítója a Társasság alapító okiratának 1.2. pontját a következőképpen módosítja:
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p„1.2. A Társaság székhelyének megnevezése Budapest VII., Wesselényi u. 17.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.”

Az Alapító Okirat módosítása Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
„v.a.”(székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 17., cégjegyzék száma: Cg. 01-09-920721,
adószáma: 18157451-2-42, statisztikai számjele: 18157451-5911-599-01) cégnyilvántartásból
való törlését elrendelő bírósági határozat jogerőre emelkedésének napját követő napon lép
hatályba.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: Erzsébetvárosi Média Kft. cégnyilvántartásból történő törlése

A határozat végrehajtásáért felelős: Hamvas Levente, az ERÖMŰVHÁZ Kft. ügyvezető
igazgatója
Dr. Várhelyi Zsuzsanna Gabriella, a Vagyongazdálkodási Iroda megbízott vezetője

439/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Az ERÖMŰVHÁZ Kft.-vel és az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos
döntések -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az
ERVA Noprofit Zrt-t, hogy a 33346/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. ker.
Budapest VII. Dembinszky u. 41. szám alatt található helyiségnek az Erzsébetvárosi Média
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.”(székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 17.,
cégjegyzék száma: Cg. 01-09-920721, adószáma: 18157451-2-42, statisztikai számjele:
18157451-5911-599-01) cégnyilvántartásból való törlését követően történő hasznosítása
érdekében a szükséges döntéseket terjessze a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elé.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2016. március 31.

A határozat végrehajtásáért felelős: Hamvas Levente, az ERÖMŰVHÁZ Kft. ügyvezető
igazgatója
Dr. Várhelyi Zsuzsanna Gabriella, a Vagyongazdálkodási Iroda megbízott vezetője
Dr. Csomor Sándor, az ERVA Nonprofit Zrt. igazgatója

440/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Együttműködési megállapodás a BSI Sportmarketing Kft.-vel -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy jelen határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást jóváhagyja a BSI
Sportmarketing Kft.-vel és felkéri a Polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Hajdu Kitti, a Polgármesteri Kabinet vezetője

441/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Vattamány Zsolt polgármester úr által „Óvodai nevelés célját szolgáló önkormányzati tulajdonú
ingatlanok működtetésével összefüggő döntések” című előterjesztéshez benyújtott módosító
indítványát:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest- Fasori Református Egyházközség Lelkészi Hivatala kérelmet nyújtott be arra
vonatkozóan, hogy a fenntartásukban működő Budapest- Fasori Református Kollégium Julianna
Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája használni kívánja a 33519 helyrajzi számon
nyilvántartott öku udvart, valamint a 33520 helyrajzi számon nyilvántartott sportpályát. A
kérelem tárgyát képező öku udvar és sportpálya a 33524 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VII. kerület, Rottenbiller u. 43-45. szám alatt található iskolaépület
mögött helyezkedik el.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és a Budapest- Fasori Református
Kollégium Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája között 2013. október 31. napján
bérleti szerződés jött létre a Bérbeadó kizárólagos tulajdonában álló, 33524 helyrajzi számon
nyilvántartott, természetben a Budapest VII. kerület, Rottenbiller u. 43-45. szám alatt található,
öt szintből (alagsor, földszint, I. emelet, II. emelet, tetőtér) álló épület vonatkozásában.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy a kérelem vonatkozásában
a Polgármester előterjesztésére meghozza a szükséges döntéseket.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos
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442/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Óvodai nevelés célját szolgáló önkormányzati tulajdonú ingatlanok működtetésével
összefüggő döntések -
(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy

dönt, hogy a 257/2014.(VI.12.) határozatát visszavonja

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője

443/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Óvodai nevelés célját szolgáló önkormányzati tulajdonú ingatlanok működtetésével
összefüggő döntések -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy

dönt, hogy az óvodai nevelés intézményi feladatainak ellátását szolgáló ingatlan vagyon

működtetésével összefüggő, épületgondnoksági feladatokat 2016. január 1-től az EVIKINT

Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft. – vagyongazdálkodási

feladatellátási szerződésben foglalt feltételek szerint – látja el. A Képviselő-testület felkéri a

polgármestert a feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében tegyen intézkedést, hogy az

EVIKINT Kft. ügyvezetője óvodánként készítsen felmérést az átvételre kerülő

épületgondnoksági feladatokról, mely alapján képviselő-testületi jóváhagyásra készítse elő az

erre vonatkozó szerződést.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: következő képviselő-testületi ülés

a vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződés jóváhagyása

A határozat végrehajtásáért felelős: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője

444/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Óvodai nevelés célját szolgáló önkormányzati tulajdonú ingatlanok működtetésével
összefüggő döntések -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy

dönt, hogy az önkormányzat által fenntartott óvodákban 2015. december 31-én közalkalmazotti
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jogviszonyban épületgondnoksági feladatot végzők továbbfoglalkoztatására 13 álláshely

vonatkozásában – annak bér és járulék előirányzataival együtt történő átadásával – 2016. január

1-től az Mt. hatálya alá tartozó EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és

Településüzemeltetési Kft. utódszervezetben kerül sor az alábbiak szerint:

1/ Bóbita Óvoda (1072 Budapest, Akácfa u. 32.) 1,5 álláshely
2/ Brunszvik Óvoda (1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.) 0,5 álláshely
3/ Csicsergő Óvoda (1073 Budapest, Dob u. 102.) 4 álláshely
4/ Dob Óvoda (1077 Budapest, Dob u. 95.) 2,5 álláshely
5/ Kópévár Óvoda (1078 Budapest, Murányi u. 27.) 1 álláshely
6/ Magonc Óvoda (1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41.) 1 álláshely
7/ Nefelejcs Óvoda (1071 Budapest, Nefelejcs u. 62.) 2,5 álláshely

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2015. december 31.

A határozat végrehajtásáért felelős: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője

445/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Óvodai nevelés célját szolgáló önkormányzati tulajdonú ingatlanok működtetésével
összefüggő döntések -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

felkéri a polgármestert, hogy a további feladatok egyeztetése céljából az óvodák vezetőit,

valamint az átvevő gazdasági társaság ügyvezetőjét a döntésről tájékoztassa.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2015. október 30.

A határozat végrehajtásáért felelős: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője

446/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Óvodai nevelés célját szolgáló önkormányzati tulajdonú ingatlanok működtetésével
összefüggő döntések -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a

döntés végrehajtása kapcsán felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2016. évi

költségvetésének előkészítése folyamatában a feladatellátáshoz szükséges források biztosításáról

gondoskodjon.
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester

Határidő: 2016. évi költségvetés elfogadása

A határozat végrehajtásáért felelős: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője

447/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Óvodai nevelés célját szolgáló önkormányzati tulajdonú ingatlanok működtetésével
összefüggő döntések -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete mint

fenntartó felkéri az óvodák vezetőit, valamint az óvodai nevelés intézményi feladatai ellátását

szolgáló ingatlan vagyon működtetésével összefüggő épületgondnoksági feladatokat munkakörük

szerint ellátókat átvevő EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft.

ügyvezetőjét, hogy mint átadó és átvevő munkáltatók tájékoztatási kötelezettségüknek tegyenek

eleget, illetve az átadással összefüggő, a Kjt. 25/A. §és 25/B. § rendelkezéseiben előírtak szerinti

munkáltatói feladatokat hajtsák végre.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2015. november 15.

A határozat végrehajtásáért felelős: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője

448/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Óvodai nevelés célját szolgáló önkormányzati tulajdonú ingatlanok működtetésével
összefüggő döntések -
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

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

hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot, hogy a kérelem vonatkozásában

a Polgármester előterjesztésére meghozza a szükséges döntéseket.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester

Határidő: folyamatos

A határozat végrehajtásáért felelős: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője
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449/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központtal kapcsolatos döntések -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy

dönt, hogy elfogadja a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Család- és

Gyermekjóléti Központ létrehozására vonatkozó koncepcióját, melynek értelmében 2016. január

1. napjától a Család-és Gyermekjóléti Központ az integrált szervezet önálló intézményi

egységeként, két telephelyen biztosítja a feladatellátást az alábbiak szerint:

Gondozási Központ 1073 Budapest Kertész u. 20.

Tanácsadó és Prevenciós Központ 1074 Budapest Hutyra F. 11-15.

Felelős:       Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:    azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője
Mikulás Franciska, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ igazgatója

450/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központtal kapcsolatos döntések -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
nappali ellátás és a bentlakásos intézmények szakmai programját az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős:       Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:    azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője
Mikulás Franciska, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ igazgatója

451/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központtal kapcsolatos döntések -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy

dönt, hogy 2015 decemberében a karácsonyhoz és gyertyaünnepekhez kapcsolódó tartós és az

ünnephez kötődő élelmiszerekből álló csomagot nyújt a kerületi rászoruló családok részére.
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A) A kerületi rászoruló személyek, illetve családok tartós élelmiszercsomagot kapnak. A

támogatottak körét az alábbi csoportok alkotják:

- Erzsébetváros Önkormányzata által segélyben részesülő személyek

- Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala által ellátásban részesülő

személyek

- 90 év felettiek

- fogyatékos személyek, illetve azok, akiknek családjában fogyatékos személy él

- nagycsaládosok

- gyermeküket egyedül nevelők

B) A csomagok beszerzésével és a rászorulók részére való eljuttatásának megszervezésével a

Képviselő-testület a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot bízza meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője
Mikulás Franciska, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ igazgatója

452/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központtal kapcsolatos döntések -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy

dönt, hogy felkéri Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Jegyzőjét,

hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ részére célhoz kötött adatkezelés

betartása mellett, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően adja át a jelenlegi segélyezettek, nagycsaládosok

és gyermeküket egyedül nevelők következő adatait: név, lakcím; valamint a 90 év feletti lakosok

következő adatait: név, lakcím, születési dátum. Felkéri továbbá a Jegyzőt, hogy kérjen adatot

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatalától a Kormányhivatal által ellátásban

részesülők körének következő adatairól: név, lakcím, és az adatokat célhoz kötött

adatfelhasználásra adja át a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ részére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester

Határidő: azonnal
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A határozat végrehajtásáért felelős: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője
Mikulás Franciska, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ igazgatója

453/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központtal kapcsolatos döntések -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy

dönt, hogy felkéri az ERVA Nonprofit Zrt.-t, hogy biztosítson a csomagosztásnak és a

deponálásnak megfelelő feltételekkel rendelkező helyiségeket a Bischitz Johanna Integrált

Humán Szolgáltató Központ részére.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője
Mikulás Franciska, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ igazgatója
dr. Csomor Sándor, az ERVA Nonprofit Zrt. igazgatója

454/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központtal kapcsolatos döntések -
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy

dönt, hogy felhatalmazza a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot arra, hogy

a csomagok rászorulók részére történő eljuttatása érdekében az egyházi-, illetve a 2015.

december 15. napját követően megmaradt csomagok (ún. maradék csomagok) felhasználása

érdekében a kerületi egyházi- és civil szervezetekkel felvehesse a kapcsolatot.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője
Mikulás Franciska, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ igazgatója
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455/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Együttműködési megállapodás megkötése az ELMÜ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft -vel-
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Együttműködési megállapodás megkötése az ELMÜ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft -vel
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy települési támogatással kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó, – a határozati
javaslat melléklete szerinti tartalommal - együttműködési megállapodást köt az ELMÜ-ÉMÁSZ
Ügyfélszolgálati Kft-vel és felkéri a Polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: Nagyné Kovács Martina, a Humánszolgáltató Iroda vezetője

456/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Módosító indítvány elfogadásáról -
(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr.

Bajkai István alpolgármester úr által „Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal

kötött együttműködési megállapodás módosítása” című előterjesztéshez benyújtott módosító

indítványát:

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti számú napirendi ponthoz az alábbi módosító indítványt nyújtom be:

Kérem, hogy a kiküldött határozati javaslat helyett – mely kiegészült azzal, hogy a Pénzügyi
Kerületfejlesztési Bizottság hagyja jóvá a 1076 Bp., Dózsa György út 70. szám alatti 113 nm-es
iroda megnevezésű ingatlanra (33359/0/A/6 helyrajzi számú) vonatkozó használati
megállapodást - az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és Erzsébetvárosi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzata által kötött Együttműködési megállapodás VI.
fejezetének 1.1. pontját az alábbiak szerint módosítja és jóváhagyja a jelen határozat
mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Együttműködési
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megállapodást:
„1.1.A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta 16 órában, az
önkormányzati feladatok (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok) ellátásához szükséges
tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség (pontosan: számítógép, nyomtató és internet
hozzáférés) ingyenes használatát biztosítja, előre egyeztetett beosztás (előre egyeztetett időpont)
szerint a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 1076 Bp., Garay
utca 5. földszint 11-es szám alatti helyiségében. A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi
önkormányzat részére ingyenes használatba adja továbbá, a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló 1076 Bp., Dózsa György út 70. szám alatti
113 nm-es iroda megnevezésű ingatlant (33359/0/A/6 helyrajzi számú), melynek használatára
vonatkozóan az önkormányzatok külön használati megállapodást kötnek.”

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a módosításhoz
kapcsolódó egyéb dokumentumok jóváhagyására, különös tekintettel a 1076 Budapest,
Dózsa György út 70. szám alatti ingatlan (33359/0/A/6 helyrajzi számú) használati
megállapodásának jóváhagyására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2015. október 31.

457/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás módosítása -
(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és Erzsébetvárosi Cigány
Nemzetiségi Önkormányzata által kötött Együttműködési megállapodás VI. fejezetének 1.1.
pontját az alábbiak szerint módosítja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Együttműködési megállapodást:

„1.1.A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta 16 órában, az
önkormányzati feladatok (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok) ellátásához
szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség (pontosan: számítógép, nyomtató és
internet hozzáférés) ingyenes használatát biztosítja, előre egyeztetett beosztás (előre
egyeztetett időpont) szerint a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri
Hivatal 1076 Bp., Garay utca 5. földszint 11-es szám alatti helyiségében. A helyi
önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére ingyenes használatba adja továbbá, a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló 1076 Bp.,
Dózsa György út 70. szám alatti 113 nm-es iroda megnevezésű ingatlant (33359/0/A/6
helyrajzi számú), melynek használatára vonatkozóan az önkormányzatok külön használati
megállapodást kötnek.”
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2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a módosításhoz kapcsolódó
egyéb dokumentumok jóváhagyására, különös tekintettel a 1076 Budapest, Dózsa György út
70. szám alatti ingatlan (33359/0/A/6 helyrajzi számú) használati megállapodásának
jóváhagyására.

Felelős: Vattamány Zsolt Polgármester
Határidő: 2015. október 31.

A határozat végrehajtásáért felelős: Medgyesi Judit, a Személyügyi és Ügyviteli Iroda vezetője

458/2015. (X.21.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Interpellációk, képviselői kérdések – Tűzfalak növényesítése -
(9 igen, 5 nem, 2 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
elfogadja Vattamány Zsolt polgármester, Moldován László képviselő úr által benyújtott - a
Tűzfalak növényesítéséről szóló - interpellációjára adott válaszát.

Zárt ülés keretében hozott határozatok száma: 459-től 466-ig.

A kivonat hiteléül:
Budapest, 2015. október 26.

Dr. Mészáros Zoltán
irodavezető

Jékli Mariann
jegyzőkönyvvezető


