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Készült Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testület
2016. oktĺĎber 6-án (csütörtök) 9.00 órakoľ aJőzsefvttrosi Polgármesteri Hivatal III. emelet

300-as táĺgya|őjában megtartott 7. rendes iiléséről

Jelen vannak: dr. Kocsis }lláté, Balogh István, Dudás Istvánné, Egľy Attila, dr. Eľoss
Gábor, dr. Ferencz orso|ya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabty Tamás,
Kaiser JózseĹ Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Sára Botond Attila' Simon
György, Soós Gyorgy, dr. Szilágyi Demeter, Vöľös Tamás, Zentai oszkát

Jelen vannak továbbá a meshívottak:

Sántha Péteľné _ alpolgármester, Danada-Rimán Edina . jegyző, dľ. Mészáľ Erika -
a|jegyző, dľ. Kovács Gabriella _ aljegyző,, dr. Vitályos Fanny _ Polgáľmesteri Kabinet
vezetoje, Tóth-Fábián Melinda - Polgármesteri Kabinet vezető-helyettese, dľ. Dabasi Anita
_ önkormányzati főtartácsadó, Wiest Eleonóra - önkoľmanyzati fótarĺźrcsadó, dr. Balla
Katalin - Jegyzói Kabinet vezetője,Mátraházi Judit - Személyiigyi Iľoda vezetője, Annus-
Fábián Máľta - Belső Eltátási [rođavezetője, Bodnár Gabľiella. Szęwezési és Képviselői
Iroda vezetoje, Kósa Edĺt - Ügyviteli Itoďa vezetője, Majeľné Bokor Emese _ Belső
Ellenőľzési Iroda vezetője, dr. Bojsza Krisztina - Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetoje'
dľ. KaszanyĹKoltáľ Zsuzsanna _ Csa|áđtámogatási lroda vezetóje, Kincses Ibolya -
Humánkapcsolati Iroda vezetője, dľ. Kĺóľĺódi Eva - Hatósági UgyosztáIy vezetóje, Páľis
Gyuláné _ Gazdasźtgi vezetó, Csendes Antalné _ Péĺuugyi Ügyosztály vezetője, dľ.
Galambos Eszteľ _ Gazđá|kodási Ügyosztá|y vezetóje, Fernezelyi Geľgely Sándor DLA _
Fóépítész,Iványi Gytingyvér _ Városépítészeti Iroda vezetője, Bajusz Ferenc - KözterÍilet-
felügyeleti Ügyosztály vezetoje, dr. Fejes Tamás - Budapest Fővaľos Kormanyhivatala VIII.
ker. mb. hivata|vezető-helyettes, Molnáľ Gáboľ ľ. alezredes _ VIII. keľ. Rendőľkapitanyság
vezetője, Váradi Gizella - Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont
vezetóje, Yáczi Mik|ósné _ Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ'
Józsefuaľosi Kábítószerigyi Egyeńetó Fórum munkatarsa, Annus Viktoľ _ Rév8 Zrt.
vezéngazgatoJa, Farkas ors - Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KtizpoĺtZĺt.Yagyongazdálkodĺási
igazgatőja, Ács Péter Józsefuarosi Gazdálkodási K<izpont Zrt, Varosüzemeltetési
igazgatőja l.í:ező János _ Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Kdzpont Zrt. Parkoltsí igazgatőja'
Kovács Baľbaľa - Jőzsefvźros K<jztjsségeíért Nonproťrt Zrt. Igazgatőság elntike, dr.
Hoľváth Sziláľd _ Jőzsefvá,ĺosi Szent Kozma. EgészségĹigyi Központ főígazgatőja, dr.
Tárnokiné Joó' Ildikó - Napľaforgó Egyesített ovoda vezetője, Koscsóné Kolkopf Judit _

Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék vezetője, Bonyhády Elek _ BKIK VIII. ker. Tagcsopoľt
elnöke, Nagy Gáboľné _bizottstąi külsős tag, Vámos Andrea - bizottsági külsős tag, oszi
Ev a _ bizottsźryí külsős tag



Dr. Kocsis Máté
Köszönti a megjelenteket. A Képviselő-testület 7. rendes ülését megnyitja. Késését dr.
Feľencz orsolya képviselő asszony jeIezte. Kéri a képviselőket, hogy kapcsolják be
szavazőgépeiket. Megtl||apítja,hogy 17 képviselő van jelen. A minősített többséghez I0, az
egyszetu többséghez 9 szavazat szfüséges. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
kĺjvetkező képviselő-testĹileti ülés varható időpontja 2016. novembeľ 3-a (csütĺirtok) 9.00 óľa.

Mielőtt a napirendľe rátérnek' tekintette| arľa, hogy októbet 6-a vaÍI, az Aľadi Vértanúk
Emléknapja alkalmából Benko Pétert, a Turay Iđa Színház szinnuvészét megkéri, és egyben
kciszönti, hogy üĺľrepi megemlékezo szavait mondja eI, és ezt kĺjvetően kéri a jelenlévőket,
hogy 1 perces néma felállással em|ékezzenek majd az aradi vértanúkĺa. Megadja a szőt a
Művész Urnak.

Benkő Péteľ
Köszöni a felkérést, és megtisztelőnek érzi,hogy elmondhatja azÍ a különleges anyagot, amit
kapott az onkormányzattőI, nagyon ritkan fordul elő ilyen megemlékezésekkoľ, ugyanis a 13

ar adi v értarlú utol só mondatait tarta|mazza..

,,Aulich Lajos:
Szolgáltam, szo|gáItam' mindig csak szolgá|tam. Es halálommal is szolgálni fogok. Forľón
szeretett magyat népem éshaztlm, tudom megéľtik aztaszo|gá|atot.

Damjanich János:
Legyőztiik ahalá|t, meľt bármikor készek voltunk elviselni azt.

Dessewfff Arisztid:
Tegnap hőstjk kellettek, ma mártirok... Így paľancsolja ezthazám szolgáIata.

Kiss Eľnő:
Istenem, azujkot ifiúsága egész ember lesz-e? Á'paaot dicső szentjei virrasszatok a magyar
ifiúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és ahazáé az élettik.

Knézich Káľoly:
Milyen ktilönös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is azvagyok, Csak az ördög keveľhette
így tĺssze akártyákat.

Láhneľ Gyłiľgy:
Kĺisztus keresztje és a bitófa oly rokon. Es az isteni źidozat mellett oly törpe az énáIdozatom.

Lázár Vilmos:
Ki tehet aľľól, hogy ilyen a magyar sorsa? Kĺisztus keresztje tövében érett aposto|Iá az
apostolok lelke és bitófák tövében kell fonadalmámá émi a magyar lelkeknek.

Leinin gen-Westerbuľg Károly:
A világ feleszmélmajd, ha|tńja a hóhérok munkáját.

Nagy-Sándor Jĺózsef:
De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az éIetembęn.
AIázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonávátett.



Poeltenberg Ernő:
Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.

Schweidel Jrízsef:
A mai vllág a sátán világa, ahol a becsületéľt bitó, az áru|ásért hatalom jár. Csak egy igazi
forľadalom, avilág úi forrađalmi embersége söpörheti e| eń. az túkozotÍ, meghasonlott világot.

Tiiľiik Ignác:
Nemsokara Isten legmagasabb ítéIőszéke elé állok. Eletem parányi súly csupán, de tudom,
hogy mindig csak ot szolgáltam.

Vécsey Károly:
Isten adta aszívet,lelket nekem, amely népem éshazámszolgá|atáéľt lángolt.''

I perces némafelállós

Dľ. Kocsis N{.áté
Megkĺiszöni Művész Úrnak az elhangzottakat. A ľövid tinnepi megemlékezés után a
Képviselő-testület rátér maí napi munkáljára. Annyi vtl|tońatást szeľetne kérni a kiküldött
napirendi javas|athoz képest, hogy az eredetileg 4l|-ként meglárgyalandó
humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztést 1/1-ként ttxgya|jzk. Ennek praktikus oka van.
Alpolgármesteľ Asszony _ M előterjesztő - képviseli az onkormźnyzatot a központi október
6-ai megemlékezésen, és időben el kell indulnia. Más változás a meghívőhoz képest nincsen.
Szav azást a bocsátj a a módo sított a napirendet.

Napirend:

1. Elsődlegesen táľgyalandó előteľjesztések

1. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Pľogram felülvizsgá|atára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Santha Pétemé - alpolgármester

f. Városľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztés

1. Javaslat a ľÉn-roz ,,Ä', Euľĺópa Belváľosa Program II. iitem
p á|y ánattal kap cs o lato s, d ii n tés ek m e gh oza ta|ár a
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester
dr. Szilágyi Demeteľ - képviselő



3. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

1. Javaslat az Úĺ Teleki téri Piaccal kapcsolatos tulajdonosi diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.,

igazgatőság elnöke

2. Javaslat a Budapest VIil. kerület, Üuoi ĺt 16/8. és tjuĺi ĺt 18. szám a|atti
nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek páňyá.zati eljárás keretében történő
béľbeadásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: dľ. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatősźą elnĺjke

3. Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Vajdahunyad u. 9. szálm alatti telek
pá,Jy ánat útj án tiiľténő elidegenítésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dľ. Pesti Ivett - Józsefuarosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.,

igazgatőság elntjke

4. Javaslat a do|gozői parkoltatásra vonatkoző 5912014. (Iv. 23.) számŕl
képviselő-testüIeti határozatvisszavonására és űjhatározat meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt,

igazgatőság elnöke

5. Javaslat e|ővásárlLási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

6. Javaslat a lÉlľx-Progľam keretében kijettilt lakással kapcsolatos
tulajdonosi dtintések meghozatalára és a 6612012. (xII.13.) tinkormányzati
ľendelet mĺídosításáľa
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

4. Vagyonkezelésselo váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslatkeľületiziildstratégiávalkapcsolatosdöntésekmeghozata|ára
(íľásbeli előteľj esĺés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ



2. Javaslat a trianoni emlékhellyel kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat a Jĺízsefváros közigazgatási teriiletén a jáľműve| tłiľténő várakozás
kiegészítő, helyi szabá|yozásárő| szóló 26/20I0.(vI.18.) iinkoľmányzati
rendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés, póľrÉzBESĺTÉS)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Egyébelőterjesztések

1. Javaslat aházasságkiités előtt állĺó páľok megajándékozásárő| szóló ľendelet
elfogadására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

Tájékoztatók

t. Polgármesteri táiékoztatő a |ejáłrt hatáľidejĺĺ testületi határozatok
végľehajtásáľól, az e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekľőlo a
jelentősebb eseményekről és az tinkoľmányzati pénzeszktiziik átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci jellegíĺ lekiitéséľől
(íľásb e l i tź! éko ztatő)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Dľ. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy |7 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testtilet a napirendet
elfogadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A I{ATAR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGYSZERu s zo ľo gB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁROZAT:
|g2ĺf01'6. (x.06.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

Napirend:

1. Elsődlegesen táľgyalandó előteľjesztések

1. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felůilvizsgá|atára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Santha Pétemé - alpolgaľmesteľ



2. Városľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés

1. Javaslat a ľÉn-roz ,,,L,, Európa Belvárosa Pľogram II. ůitem
p á|y ázattal kap c s o I ato s' d ii ntés ek m e gh oza ta|ár a
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
ElőteťeSZtő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Egľy Attila - alpolgármesteľ
dr. Szilágyi Demeteľ - képviselő

3. Gazdáikodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előterj esztések

1. Javaslat az Úĺ Teleki téri Piaccal kapcsolatos tulajdonosi döntések
meghozata|ára
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: dľ. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatőság elnöke

2. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Üuoĺ ĺt 16/B. és tjnĺi ĺt |.8. szám a|atti
nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek pá|yázati eljárás keľetében történő
béľbeadására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺlzpont Zrt.'

igazgatőság elnöke

3. Javaslat a Budapest VIII. keľÍilet, Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek
pá|y ázat útj án tii rténő elidegenítésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

ígazgatőság elnöke

4. Javaslat a do|gozői paľkoltatásra vonatkoző 5912014. (Iv. 23.) száműl
képviselő-testületi hatärozatvisszavonására és űjhatározat meghozĺta|ára
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: đr. Pesti Ivett - Józsefuaĺosi Gazdálkodási Központ Zrt',

igazgatőság elnöke

5. Javaslat elővásáľlási joggal kapcsolatos diintés meghozata|ára
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

6. Javaslat a LÉLEK.Program keľetében kijelłilt lakással kapcsolatos
tulajdonosi diintések meghozataláľa és a 66|20|2. (KI.13.) iinkoľmányzati
rendelet módosítására
(írásbeli előteľjesaés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ



4. Vagyonkezelésselo városiizemeltetéssel kapcsolatos előteľj esztések

1. Javaslat kerületi zöIdstratégiával kapcsolatos dtintések meghozatalára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a trianoni emlékhellyel kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat a Jőzsetválros ktĺzigazgatási területén a járművel ttiľténő várakozás
kiegészítő, helyi szabályozásáról szĺiló 26ĺ2010.(vI.t8.) tinkormányzati
rendelet módosításáľa
(írasbeli előterjeszté s, p }ĺKÉzBESÍTÉS)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat aházasságkiités előtt állĺí párok megajándékozásáról szĺíló rendelet
elfogadásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatók

1. Polgármesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testiileti határozatok
végrehajtásáľól, az előző ülés őta tett fontosabb intézkedésekrőI, a
jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszktiztik átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci j ellegű lekiitéséről
(írásbeli táj éko ztató)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgiírmester

1. Elsődlegesen táľgyalandó előterjesztések

Napirend 1i1. pontja
Javas lat a Helyi Es élyegyenlős é gi Pľo gram felůilvĺzs gá|atár a
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Sántha Péteľné - alpolgĺĺľmesteľ

Dr. Kocsis M:áté
A napirend vitájátmegnyitja. Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.



Komássy Ákos
Fontosnak tĄa, hogy van Helyi Esélyegyenlőségi Program, de sajnos az intézkeđési terv
kapcsán a megáIlapítások alátźtmasztjźtk azt, hogy bizonyos kritikus táľsadalmi helyzetben
lévő csoportoknak aheIyzete nem javul. Kétli, hogy önmagábanezazintézkedési terv ebben
érdemi váItozást tudna hozni. orĺil arrnak, hogy. a prioritás tetején vaĺnak a
mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége. Erti, hogy Józsefuáľos fejlődése az
összképet nagymértékben javította az elmúlt években, đe ezzel együtt azt gondolja, hogy
továbbra is vannak sajnos esélýelen he|yzetbó| induló polgártaľsak és az ő helyzettik nem
javul érdemben, legfeljebb ha a létsztmukban csökkerrnek, az kiemelhető pozitívumként, de
ez sem áll fenn. Továbbá fontos, hogy a nők esélyegyenlősége is itt szerepel, de
meggy őzo dése, ho gy komolyabb erőfeszítésekre lenne szüksé g.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gáboľ
A jelzőrendszerręl kapcsolatban kérđezí, hogy a nevelési tanácsadók és a szakértói
bizottságok, amelyek adott esetben a sajátos nevelési igéný gyermekeket látjfü és az SNI
kategóriát meghatározzák, tehtú. ők részei ennek, vagy sem? A másik, hogy most lehetett
olvasni, egy csomó tanoda pá|yázata nem nyert azoÍ7 akotmźnyzati pźl|yázaton, amelynek az
eredményét most hirdették ki. Kérdezi, hogy a kerületi tanodfü közül - ha van eľről
infoľmáció - melyek páIyáńak, melyek nem nyeľtek, illetve van--€ olyan eleme ennek az
Esélyegyenlőségi Pľogľamnak, amely iĺtézményes formában lehetővé teszi, hogy azokat a
tanodákat, amelyek máľ műkĺidnek, de a működtetésüket ez a legfrissebb pźiyázat nem
tttmogatja,hogy azokataz onkormźnyzat saját erőből tĺĺmogassa. A harmadik, hogy az iskolai
lemorzsolódás elleni intézkedések konkrétan hogyan is állnak, kíváncsi lenne a statisztikákľa
is.

Dľ. Kocsis M:áté
YáIaszadásra megadja a szőt Alpolgármester Asszonynak.

Sántha Péterné
A Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2013-ban fogadták e|, ez a mostani felĺilvizsgá|at2015.
december 3I-éig tekinti áú. azt, hogy hogyan sikerĹilt teljesíteni a 2013-as vállalásokat.
Komássy Képviselő Ur felvetéséte ań. vźlaszo|ja, hogy szeretné, hogy ezek az eredmények
folyamatosan ft'lfelé ívelők és egyre szélesębb körúek lennének. Egyik napról a másikra
ebben a kérdésköľben egy 40-60 éves lemaľadást nem lehet megoldani, illetve gyémźnttźl
csiszolni pillanatok alatt. Azon vannak, hogy egyre szélesebb rétegeket vonjanak be, amelyek
leszakadtak és velük mínél hatékonyabban tudjanak fogIalkozni. Erőss Gábor Képviselő úr
jelen volt egy hónappal eze|ott a bízotĺstlgi ülésen, amely napirendľe frjńe a Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgáIatát' ott valóban 1-2 kérdésére vźůaszt adott. Nem
nęveńék meg konkľétan a nevelési tanácsadót, mert az utőbbi időben ők szervesen nem a
VIII. tankeriilethez taftoztak, de mondhatj a azt,hogy heti kapcsolatban vaÍL avezetonőve|. Az
óvodákkal, bölcsődékkel' iskolákkal szintén napi kapcsolatuk van, olyannyira, hogy akik oda
nem férnek el, azok rezidetllhatnak egy-egy íntézményben és így még közvetlenebb a
kapcsolat. Természetesen foľmálisan is bevonják ezentű| őket, tehát papírfoľma szerint is.
Elmondta korábban, hogy preventíve is és pľaktikusan is mi mindent tesznek meg az iskolai
lemoľzsolódás érdekében, erľől fognak készítení egy kimutatást. Ez 2013. december 3l-ig



tart, amit Képviselő Úr újorrnan vetett fe|, azt csak mostantól tudják megvizsgálni. Reméli,
kielégítő volt a vźiasz.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja a szőt A|jegyző Asszonynak.

Dr. Mészár Erika
A tanoda kérdéskĺjre maradt nyitott. AZt e| kell mondania, hogy a Jőzsefvtttosi onkormtnyzat
fenntaľtásában tanoda, mint intézmény nem mfü<jdik. A feladatot a Jőzsefváros Közösségeiért
Zrt.Iátja e|, igy az onkormányzatnaknincs tudomása anőI, hogy a keľületben milyen tanodák
indultak pźiyźzaton. erľe vonatkozőan nem tudnak információval szolgálni.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszót Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Egy dolgot hiányolt az anyagből, de nagyon, a mígrációs helyzetet. Jelentős sziímban jutnak
be Magyarotszágra migránsok, jelenleg napi 30-at engednek be. Azok, akik valamilyen
menedékjogot, vagy oIta|mazotti státuszt nyeľtek, tavaly évi adatokból legalább egyharmada
kéri Józsefuáľosba magát. A Népszínhźzutcában is nagyon sokan varmak, annyian, hogy most
már saját kulturális központot szeretnének maguknak. Azt gondolja, hogy el kellene ezen
gondolkodni, hogy valamilyen integrációs progľamot nekik' vagy valamilyen önkorményzati
fellépést, azért, hogy ne alakuljon ki Budapesten az első no-go zőna Jőzsęfuaĺosban, vagy
azokat a józsefuarosi lakosokat, akiket megrémít a multikulturalizmus színessége és attól
felnek, hogy kialakul itt is no-go zőĺa, ez az Önkormźnyzat'több évtizedes városfejlesztési
erőfeszítéseit semmisé teheti.

Dr. Kocsis Máté
Ez a,,cukiság kamprány,, tésze,vagy komolyan gondolja a Képviselő Úr? Komássy Képviselő
Úr megdicséri az esélyegyenlőségi programot, Pintér Képviselő Űr az integľációľól beszél,
nem tudja, mi töľtént. Alpolgáľmester Asszoný kérdezi, hogy van-e Pintéľ Képviselő Úr
kérdé s ére határ ozotÍ v źiasza.

Sántha Péteľné
Megint azt fudja mondani, hogy ez a felülvizsg á|at a 2015 . december 3 1 -éig taľtó időszakot
foglalja magába, akkor még nem jelentkezett ilyen mértékbeĺ ez a probléma. Korábban is az
itt letelepedni kívĺĺnó migránsokat mtn a JSZSZGYK megfelelő módon kezelte. Segítségével
minden dolgozó megkapta a Hepatitis A, B védőoltást, hogy nehogy probléma |egyen az
egészségĹiket illetően. Azőta sem jelentette lgazgatő Asszony, hogy legálisan sokkal tobben
telepednének le Józsefuarosban. A kéľdés-felvetés izgalmas, érdekes kihívás lehet, erről
Yezetó Asszonnya1 beszélgetni fognak, nęki mindig kiváló ötletei vannak, hogy mit hogyan
lehet megoldani és erről mindigtájékońatást fognak adni.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Két dolgot szeretne hozzáfüzní avitához. Az egy1k, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Pľogľam
egyik kĺitikus pontja az iskolai lemoľzsolódás terén a Lakatos Menyhéľt Iskola



problematikti1a, amit szerinte, ha nem neveznek néven, addig nem foľdítanak elég figyelmet a
probléma oľvoslásáľa. Ez az iskola még nagyon messze van attól, hogy difümeglaľtó, és
integráló funkcióját teljes körtĺen ellássa. A másik, azt szęrette volna még javasolni, hogy az
orczy negyed program tarta|ma tervezés alatt van, amely az orczy negyedet és a Magdolna
negyedet érinti, melyek a két legkľitikusabb táľsadalmi helyzetben lévő negyedek. Ennek
megfelelően azt fontosnak tartaná, hogy a Helyi EséIyegyenlőségi Program prioritásai
megjelenjenek a pľogram ľészletes kidolgozásában, különcjsen a tartós munkanélküliség és a
tarsadalmi lemoľzsolódás tekintetében, mert az szemmel Iźlthatő,hogy az továbbra is fennáll.
IgazábőI azi|yenhelyzetben lévők helyzete aztovábbra sem javul.

Dr. Kocsis N.ĺ.áLté

Megadja a szőt dr. Eľőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gábor
A nem önkoľmányzati műkĺjdésrĺ, de mégis itt működő tanodakat fel lehetne mérni
egyszerűen, hogy milyen igényeik vannak adott esetben. A beszámolóbő| az láthatő, hogy a
Biztos Kezdet Gyerekház látogatottságano,I4-,|5-ĺjs összehasonlításban, de nem tudja' hogy
milyen hosszabbtávú tendenciiĺkat jelez, vagy ez egy egyszeri nĺjvekedés volt. Szeretĺré
jeIezni, hogy a KáIvćľ:ra tér köré szervezóď(5 új pľogram pá'Iytzata kapcsán már szintén
beszéltek róla, hogy leginkább 0-6 éves korban érđemes beavatkozni, akkor lehet a későbbi
iskolai tanulás, lemorzsolódás veszélyét, meg egyá|ta|án a külĺjnbĺjző később jelentkező
problémákat megelőznĺ, és a leghatékonyabban és a legsikeresebben kezelni. Javasolja, hogy
amennyiben nó az érdeklődés' ne egy Biztos Kezdet Gyeľekház legyen a keľületben' vagy
ennek a kapacitásai bővüljenek, hogy ezt a korosztáIyt, akik nem jarnak bölcsődébe, ővodźha,
de fejlesztésre szülőkkel közĺjs foglalkozásokľa nagy sztikségük van) még mielőtt
behozhatatlan hátranyok keletkeznek, már akkor érdemes beavatkozni. A Biztos Kezdet
Progľamok eITe nagyon jők, ezt tervezi-e avezetés kibővíteni?

Dľ. Kocsis Máté
Y á|aszadásra megadja a szőt Sántha Péteľné alpolgármester asszonynak'

Sántha Péterné
Szeretné megnyugtatni Képviselő Urat, hogy nyitott kapukat dönget, mert miíľ Yęzętő
Asszonnyal néhany hónapja beszélgetnek arról, hogy ez nem egyszeri fellangolás, hanem
tendenciózus a Biztos Kezdet Gyerekhaz sikere és létszámának növekedése, úgyhogy a
bővítés lehetőségérőI zaj|lk abeszéIgetés, és meg is fogiak oldani.

Dr. Kocsis Máté
A nap írend v itt$ źt |ezá1 a. S zav azást a b o c sátj a a határ ozati j avaslats oľt.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budapest Fővĺáľos VIII. keľület Józsefuarosi onkormźnyzat Hetyi
Esélyegyenlőségi Pľogram Intézkedési tervének fe|ilvizsgá|atźi, a hatźĺozat 1. számu
mellékl etében fo glaltak a|apj án.

Felelős: polgármester
Határíđő : 20I 6. október 06.
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2. elfogadja a Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefvárosi onkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervének módosítását, a határozat 2. szémil
mellékletében foglalt módosítások szerinti tartalommal.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|6. október 06.

3. Buđapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat He|yi Esélyegyenlőségi
Pľogramját és ahhoz kapcsolódó Intézkedési teľvet 2018. évben feltilvizsgálja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. december 31.

Dľ. Kocsis lilĺáté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, I hrtőzkodással a Képviselő-testület a határozatot
elfogadta.

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN tz rÉpvlsEro
A HATÁR o Z ATHc. Z AT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToB B sÉc szÜr sÉops
HATÁRoZAT:
|93120|'6. (x.06.) I.6IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormĺányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervének felilvízsgá|atát, a határozat 1. számu
mellékletében fo glaltak alapj án.

Felelős: polgármesteľ
Hatlíľidő: 2016. október 06.

2. elfogadja a Budapest Fővaros VIII. kenĺlet Józsefvarosi onkoľmányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervének módosítását, a hatźrozat 2. számu
mellékletében fo glalt módo sítiĺsok szerinti tartalommal.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. október 06.

3. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺírosi onkoľmányzat Helyi Esélyegyenlőségi
Programját és ahhoz kapcsolódó Intézkedési tervet 2018' évben felülvizsgálja.

Felelős: polgáľmester
Határido: 20 1 8. december 3 1.

A 193l20t6. (x.06.) számíl határozat mellékleteit a jegyzőktinyv 1'. szátmű melléklete
tartalmazza.

L1.



2. Váľosrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés

Napiľend 2/L. pontia
Javaslat il TER-KOZ ,,A,, Európa Belváľosa Pľogram II. iitem
p áňy ázattal ka p c s o l a to s, d ö ntés ek megh ozata|ár a
(írásbeli előterj esztés, PoTKEZBESITES )
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Egľy Attila - alpolgĺĺľmester
&. Szl|ágyi Demeter - képviselo

Dr. Kocsis M.áLté
A napirend vitáját megnyitja. Kéľdés, hozzászőIźts hiányában lezátja. Szavazásra bocsátja a
hatáĺ o zati javas l ats o rt.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. kezdeményezi aFovárosi onkormányzatnáI a Főváľosi onkormányzat és a Józsefuarosi
onkormányzat kozott létľejĺitt, az ,,Eurőpa Belvaľosa progľam II., a Palotanegyed
Kulturális Varosmegújítása,, címu páIyźzat megvalósításaľa vonatkoző Támogatási
szeruódés határidejének 2017 .június 30. napjźra történő módosítását.

Felelős: polgĺĺrmester
Hataľiđő: 2016. októbeľ 6.

2. kezdeményezi aFővtrosi onkormányzatná| a Fővaľosi onkormányzat és a Józsefuaľosi
onkormányzat kozött létrejött, az ,,Ewőpa Belvarosa progÍam II., a Palotanegyed
Kulturális Vaľosmegújíttsa', címu pźĺIytnat megvalósításaľa vonaÍkoző Támogatási
szerződés költségvetésének módosítását oly módon, hogy a program megvalósítása során
a fel nem haszná|t fővarosi támogatást és önkormányzati onrészt átcsoportosítja az alábbi
táb|ázat szerint:

Eredeti Támogatás Szerződés szerint Módosított Támogatási Szerződés szerint

Prosramelem
Fővarosi
tĺímogatás

onkoľmány
zati onrész Programelem

Fővaľosi
támogatás

onkormány
zatí onĺész

Bródy Sandor
utca - Gutenberg
tér- Somogyi
Béla utca - Rökk
Szilard utca
egyes ľészeinek
megújítása
(műszaki
ellenőrľel)

97 555 t78 24 388 194

Bľódy Sandor
utca - Gutenberg
téľ- Somogyi
Béla utca - Rökk
Szilard utca
egyes részeinek
megújítása
(mriszaki
ellenőrľe1)

94 670 898 23 667 724

Kommunikáció 1 600 000 400 000 Kommunikáció 2 884 280 121 070

t2



A JOHIR NKft.
és a CAPE
közösségi
kulturális
orosramiai

5 032 r0l r fs8 027

A JOHIR NKft.
és a CAPE
közösségi
kultuľális
programiai

6 632 r07 r 6s8 027

Felelős: polgiármester
Hatĺíľidő: f0I6. október 6.

3. felkéri a Rév8 Zrt.-t az I. és 2. pontban foglalt Támogatási szerződés módosítási kérelem
összeállításara és benyújtásĺíra, egyben fęIhatalmazza a polgármesteľt a kérelem
aláítására.

Felelős: polgármester, Rév8 Zrt. vez&igazgatőja
Hatáľido: 2016. október 14.

4. amennyiben a Fővárosi onkoľmĺányzat a 3. pont szerinti Támogatási szerződés
módosítási kérelmet befogadja, feIhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerzőđés
módosítás a|áirására, abban az esetben, ha az nem éľint önkoľmányzati fottásbevonást,
vagy az elfogadott pľogram elemeinek lényeges tarta|mi módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő:AFőváľosionkormanyzat jővźů.ngyásátkövetőenazoĺlrĺal

Dľ. Kocsis Nĺ'áLté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, I tartőzkodással a Képviselő-testiilet a hattLrozatot
elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALlľrI Z vĺľlq o s ÍrpTT S Zó To B B S ÉG S ZÜK S É GE S
HATAROZAT:
194t201.6. (X.06.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. kezdeményezi aFovárosi onkoľmányzatnźi a Főváľosi onkormányzat és a Józsefuaľosi
onkormanyzat kozott létrejött, az ,,Eutőpa Belvárosa program II., a Palotanegyed
Kulturális Varosmegújításď, címíi páLyátzat megvalósításara vonatkoző Támogatási
szerződés hatríľidej ének 20 |7' j únius 3 0 . napj ára tcirténő módo sítását.

Felelős: polgármester
Hatźrĺdó: 2016. október 6.

2. kezdeményezi aFóvárosi Önkormányzatná|' a Fővĺĺrosi onkoľmányzat és a Józsefuáľosi
onkormányzat kozott létľejött, az ,,Eutőpa Belvárosa program II., a Palotanegyed
Kultuľális Vaľosmegújitása,, című ptl|yázat megvalósításaľa vonatkozó Támogatási
szeruőđés ktiltségvetésének módosítását oly módon, hogy a program megvalósítása során

16IGEN O NEM T TARTOZKODASSAL
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ĄJ.

a fel nem haszná|t fővárosi támogatást és onkormányzati owészt átcsoportosítja az alábbi
táb|źnat szerint:

Felelős: polgármesteľ
Hattltidő: 2016. október 6.

felkéri a Rév8 Zrt.-t az 1. és 2. pontban foglalt Támogatási szerzodés módosítási kérelem
osszetilításfua és benyújtásara, egyben fe|hata|mazza a polgármestert a kéľelem
a|áírásfua.

Felelős : polgáľmester, Rév8 Zrt. v ezérígazgatőja
Hattriđó: 20I 6. október 1 4.

amennyiben a Főváľosi onkormŕnyzat a 3. pont szerinti Támogatási szerzőđés
módosítási kérelmet befogadja, fe|hata|mazza a po|gármestert a Támogatási szeľződés
módosítás a|tirására, abban az esetben, ha az nem érint ĺinkormányzati fonásbevonást,
vagy az elfogadott pľogÍam elemeinek lényeges taľtalmi módosítását.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: A Fővárosí onkormányzat jőváhagyását követő en azoĺvla|

4.

Eredeti Tómogatás Szerződés szerinĺ Módosított Támogatási Szerződés szerint

Programelem
Főváľosi
támogatás

onkormány
zati oĺlrész Pľogramelem

Fővárosi
támogatás

onkormány
zati oĺlĺész

Bľódy Sándor
utca - Gutenberg
tér- Somogyi
Béla utca - Rökk
Szilárd utca
egyes részeinek
megújítása
(műszaki
ellenőrrel)

97 555 r78 24 388 794

Bródy Sándor
utca - Gutenberg
tér- Somogyi
Béla utca - Rökk
Sziláľd utca
egyes ľészeinek
megújítása
(műszaki
ellenőrľel)

94 670 898 23 661 724

Kommunikáció 1 600 000 400 000 Kommunikáció 2 884 280 72r 070

A JOHIR NKft.
és a CAPE
közösségi
kulturális
oľosramiai

5 032 107 r 258 027

A JOHIR NKft.
és a CAPE
kĺĺzösségi
kultuľális
orosramiai

6 632 107 r 658 027

1.4



3. Váľosrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előterjesztés

Napirend 3/1. pontja
Javaslat az Úi Teleki téri Piaccal kapcsolatos tu|ajdonosi dłintések
meghozata|ára
(írá shel i elŕiteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuĺírosi Gazdálkodási Kcizpont ZÍt.,

igazgatőstry elnöke

Dr. Kocsĺs ]N.Iáté

A napirend vitzját megnyitja. Kérdés' hozzźlszőIás hianyában |ezátja. Szavazásra bocsátja a
hatáľ ozati javaslatsoľt.

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. az ĺli Teleki téri Piacon a|ka|mazott díjak tárgyźlban hozott 257 l2O15. (x[.03.) szárnű _
14312016. (VI.02.) sztmiĺ határozatźxal kiegészített _ képviselő-testtĺleti hatátozat 4.
pontja 2016. október 06-ai hatállyal az alábbiakkal egészül ki:

uAz Ú: Teleki téri Piac kiilső (utca felé nézo) falainak feliiletén elhelyezkedő
reklámberendezések bérleti díjait jelen pont a)-c) alpontjai határozzákmeg'

ĺz Űj Teleki téľi Piac belső falfelületein elhelyezkedő reklámberendezések bérleti díjait
az a|ábbiak szerint határ ozza meg:

d) helyi' VIII. keľiileti székhelyri vállalkozások esetében a bérleti díj: legalább 5.000
Ft/hólreklám + Ár.,ą.

e) helyi, VIII. kerületi telephe|yu, vagy fióktelepiĺ vźi|a|kozások esetében a bérleti díj:
legalább 10.000 Ft/hó/ľeklám + ÁFA

f) egyéb váIla|kozások esetében a bérleti díj: legalább 15.000 Ft/hőlrďľJźm+ ÁFA

A részben vagy egészben a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuiírosi onkormányzat
tulajdonában áI|ő gazdasági taľsasźtgok, az onkormányzat költségvetési szervei, és az
onkormanyzat éital alapított, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek ingyenesen
hirdethętnekazUj Teleki téri Piachoztartoző külső és belső reklámfelĹileteken.''

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.
Hatźrido: 2016. október 06.

2. azUj Teleki téľi Piacon a|ka|mazott díjak tĺírgyábanhozott257l20I5. (x[.03.) számú_
143/2016. (VI.02.) számű' hatátozatával kiegészített - képviselőtesttileti hatáĺozat 6.
pontja 20|6. október 06-aihatá||ya|, az alábbiakkal egészül ki:
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,,Az Uj Teleki téri Piac 12 jelu, 20 m" alapterĺ'iletű üzlethelyisége vonatkozásában a
fizetendő bérleti díj üzletkortől fuggetlenül nettó 1.300,- Ftlm"lhő. Az ilzIethelyiségben
hús- és hentesáľu, hal- és meleg étel árusítása nem végezhető.,,

Felelős: Józsęfuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.
I-Iatáridő: 2016. október 06.

Dr. Kocsis ll.ĺáté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, I tartőzkodással a Képviselő-testület a hatźrozatot
elfogadta.

1ZAVAZLSNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlsBro
A HATÁR o Z ATHIZAT ALHcz EGY S ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrSÉGE S
HATAROZAT:
195t2016. (x.06.) 16IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az Uj Teleki téľi Piacon alka|mazott díjak taryyźlban hozott 257l2OI5. (KI.03.) számű -
14312016. (VI.02.) számu hatźrozatáva| kiegészítelt - képviselőtestiileti határozat 4.
pontja 2016. októbeľ 06-aihatá||yal az alábbiakkal egészül ki:

uAz Ú: Teleki téri Piac kĹilső (utca felé ĺéző) falainak felületén elhelyezkedő
reklĺímberendezések bérleti đíjait jelen pont a)-c) alpontjai hatfuozzźkmeg.

xz uj Teleki téri Piac belső falfelületein elhelyezkedő ľeklámberendezések bérleti díjait
az alábbiak szerint hatáĺ ozza me g..

d) helyi, VIII. kerületi székhelyiĺ vátlalkozások esetében a bérleti díj: legalább 5.0d0
Ftlhó/ľęklám + AFA

e) helyi, VIII. keľÍileti telephe|yu, vagy fióktelepiĺ vźi|alkozások esetében a bérleti díj:
legalább 10.000 Ft/hó/ľeklám + AFA

f) egyéb vźi|a|kozások esetében a bérleti díj: legalább 15.000 Ftihóireklám + Áľ,ą.

A részben vagy egészben a Budapest Fővaľos VIII. keľĺilet Józsefuĺĺrosi onkormányzat
tulajdonábarĺ á||ő gazdasági taľsaságok, az onkormányzat kĺiltségvetési szervei, és az
onkormanyzat áLtaL alapított, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek ingyenesen
hirdethetnekazUj Teleki téri Piachoztartoző külső és belső reklámfelületeken.''

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Ktĺzpont Ztt.
Hataľidő: 2016. október 06.

2, azuj Teleki téri Piacon a|kalmazott díjak taĺgyábanhozott 257l2OI5. (XII.03.) számu _
14312016. (VI.02.) szźlmu hatáľozatával kiegészített _ képviselő-testületi hatźlrozat 6.
pontja 2016. októbeľ 06-aihatá||yal, az alábbiakkal egésnilki:
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,,Az Uj Teleki téri Piac J2 je|u, 20 m" alapterületű rizlethelyisége vonatkozásábat a
fizeteĺđo bérleti díj üzletkörtől fiiggetlenül nettó 1.300,- Ftlm"/hő. Az ilz|ethelyiségben
hús- és hentesáru, hal- és meleg étel arusítása nem végezheto.,,

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Közport.Zrt.
Határidő: 2016. októbeľ 06.

Napirend 3l2.pontja
Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Üuoĺ ĺt 16/8 és Ülloĺ ĺt 18. szám a|atti
nem lakás céljáľa szolgálrí helyiségek pá|yázati eljáľás keretében ttiľténő
béľbeadásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont ZÍt.,

igazgatőság elncjke

(Dr. Feľencz oľsolya képviselő ]0 óra 05 perckor megérkezett, íg a Képviselő-testület
létszáma 18 főre emelkedett.)

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitájátmegnyitj a. Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Tudja, hogy senki sem ,,Spéci,' ingatlan szakérto, de hátha vaĺ hozzáértó a kcjzreműködők
közül, az lenne a kérdése, hogy van-e kellő igény erÍe az ingatlanľa, meľt ugyanazon az áron
lesz kiírva úgy, hogy nem volt rápá|yaző.

Dľ. Kocsis lN.Iáté

Yźiaszadásramegađja a JGK ígazgatősági elnökének, dr. Pesti lvettnek.

Dľ. Pesti lvett
Igen, van, azértirákki most.

Dr. Kocsis Máté
A napirend v itźú źi |ezźlrj a. S zav azźsr a b o c s átj a a határ o zati j avas l at soľt.

A Képviselő-testület úgy d<ĺnt, hogy

1.) felkéri alőzsefvźrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt'-t a Budapest VIII. kerütet, Üilői út
16.tB szám alati elhelyezkedő 36763t0tN48 he|ytajzí számt, 1.18 m2 alapterületű
ftjldszinti (kizfuő|ag a Budapest VIII. keľiilet, Ülloĺ ĺt 18. szám aIaÍÍi,36]64l0lN1
hľsz.-ú helyiségből megközelíthető), valamint a Budapest VIII. keriilet, Üuoĺ ĺt ls.
szźlm a|att. elhelyezkedő 36764t0tV1 utcai ťoldszinti és pinceszinti, 756 m2
alapterületű, és a 36764ĺ0tN3 he|yrajzi szám a|atti, füldszinti, 28 m2 alapteriiletrĺ
(Ł'lzárőIag a 36764l0lV1 hľsz.-ú helyiségből megközelíthető), mindtisszesen 902 m2
alapterületű tires, tinkormányzati tulajdonú, nem lakás céIjára szo|gźiő helyiségek
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együttes bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfoľdulős pá|yázat keretében torténő
kiírźsfua minimum 978.800'- Ft/hó + AFA béľleti díj összegen.

A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan ajtnlat, amely a Képviselő-
testület 248/2013. (VI. 19.) számuhatározatának 8. a) pontja szerinti 25 oÁ-os bérleti
đíj kategőriźlba tartoző (italbolt, dohányárusítás, játékterem, szexshop), illetve
nyilvános internet szo|gźitatás (internet ktwéző, call center, stb.) tevékenység
végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. október 06.

2.)elfogadj a aPá|yázati dokumentácíőt ahatározat melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Józsefuárosi Gazda|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźlriđő i 20 I 6. október 06.

3.) felkéri a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a pá|yázatnak a versenyeztetési
eljaľásokľól szóló 136/2016. (VI. 02.) számű képviselő-testületi hatttrozatbaĺ foglaltak
szerinti lebonvolításra.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido : 20I 6. október 06.

4.) a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatal
hirđetőtáb|áján, a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító)
ügyfélfogadásra szollgźiő helyiségében (te1ephelyein), a Józsefuáros című helyi
lapban, az onkormtnyzat és a Bonyolító honlapjáĺ, továbbá az onkormányzat és a
Bonyolító szźmára eléľhető kĺiltségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre
álló inteľnetes hiľdetési portálokon kell kcizzétenni.

Felelős: Józsefuĺĺľosi Gazdá|kodási Kcizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : 20 1, 6. október 20.

5.) eľedménytelen versenyeztetési eljarás esętén aZ eljaľás eredménytelenségének
megá|Iapításáľa vonatkozó tulajdonosi, bérbeadói döntés meghozataláva| a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ot hatalmazza fe|.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodásí KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017 .január 09.

Dľ. Kocsĺs M:áLté

Megállapítja, hogy a hatźttozatot a Képviselő-testtilet 16 igen, 0 ĺem, 2 tartózkodással
elfogadta.
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SZAV AZASNAL JELEN VAN 18 KEPVISELO
A HATÁR IZAT:ľrIZAT ALHIZ EGYSZERŰ szoľo g g sÉc
HATAROZAT:
196t2016. (X.06.) 16IGEN

SZUKSEGES

2 TARTóZKODÁSSALO NEM

A Képviselő-ĹesĹüleĹ úgy doĺlt' hogy

1.) felkéri aJőzsefvtľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-taBudapest VIII. kerĺilet, Üllői út
16.18 szám alatt elhelyezkedó 36763/0lN48 helyrajzi számu, t18 m2 alapterületű
földszinti (kizárőIag a Budapest VIII. kerület, Ülloi ĺt 18. szám alatti,36764l0lNI
hrsz.-ú helyiségből megközelíthető), valamint a Budapest VIII. kerület, Üllĺĺ ĺt rs.
szźlm alatt elhelyezkedő 36764l0ĺN| utcai ňldszinti és pinceszinti, 756 

^,alapterĺĺletű, éS a 36764ĺ0tN3 he|yrajzi szám alatti, földszinti, 28 m2 alapterületű
(kizźtrő|ag a 3676410lA11 hĺsz.-ri helyiségből megközelíthető), mindiisszesen 902 m"
alapterületű ĺiľes, önkormányzati tliajdonú, nem lakás céljáľa szo|gtiő helyiségek
egyiittes béľbeadásaľa vonatkozó nyilvános egyfordu|ős pá|yázat keretében történő
kiírására minimum 978.800,- Ft/hó + Áľĺ. bérleti díj cisszegen.

A Kiíró kiköti, hogy a helyiségľe nem adható be olyan aján|at, amely a Képviselő-
testület 24812013. (VI. 19.) számuhatározatának 8. a) pontja szerinti 25 Yo-os bérleti
díj kategóľiába tartoző (italbolt, dohányárusítás' játékteľem, szexshop), illetve
nyilvános inteľnet szolgźitatźts (internet ktnéző, call center, stb.) tevékenység
végzésére vonatkozik'

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataridő: 2016. október 06.

2.)elfogadj a aPáIyázati dokumentáciőt ahatározat melléklete szeľinti taľtalommal.

Felelős: Jőzsefuárosi Gazdálkodási KözpontZft.vagyorLgazdálkodási ígazgatőja
Hatáĺidő: 20I 6. október 06.

3.) felkéri a Jőzsefvtttosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a pá|yázatnak a VeľSenyeńetési
eljárásokróI sző|ő 13612016. (VI. 02.) szźlmt képviselő-testtileti határozatban foglaltak
szerinti lebonvolításra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KózpoĺtZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíĺidő: 20|6. október 06.

4.) a pa|yźzati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺáľosi Polgáľmesteri Hivatal
hirdetőtáblájan, a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. (Bonyolító)
rigyfélfogadásra szo|gttlő helyiségében (te1ephe1yein), a Józsefuaľos címrĺ helyi
lapban, az onkoľmányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az onkotmányzat és a
Bonyolító számtła elérhető kcĺltségmentes hirdetési feltileteken, egyéb rendelkezésre
ál1ó internetes hirdetési portálokon kell kozzétenrń.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20I 6. október 20.
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5.) eredménýelen veľsenyeztetési eljarás esetén aZ eljárás eľedménytelenségének
megá||apítźsára vonatkozó tulajdonosi, bérbeadói döntés meghozata|áva| a
Y ár o s gazdálko dási é s P énzü gyi B i zotts ág ot hatalmazza fel.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017 .január 09.

^ 
19612016. (x.06.) számú határozat mellék|etét a jegyzőktinyv 2. számű melléklete

tartalmazza.

Napirend 3/3. pontja
Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek
p á|y ánat rĺtj án történő é ľtékesítés éľe
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatősćtg elnoke

Dr. Kocsis Máté
A napiľend vitáját megnyitja. Megadja szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás
Kétđezi, hogy vizsga|ttk-e bármilyen alteľnatív hasznosítási módját ennek a teleknek.

Dr. Kocsis M:álté
Pesti Ivett elnök asszonvnak ad szőt v áIaszadásra.

Dľ. Pesti Ivett
Jelenleg is hasznosítás aLatt vaÍI aZ ingatlan, most gépkocsipaľkolóként mrikĺjdik. Nagyon
magas az érde|d.ődés erre az ingatlasĺa, hiszen nagyon kedvező az e|he|yezkedése, a Corvin
negyedre tekintettel. Egyéb hasznosításon most, azon tÍl|, hogy gépkocsipaľkolóként hozza a
bevételeket, még nem gondolkoztak, meľt szerinte most ez a |eghasznosabb hasznosítási
formája, hogy éľtékesítik és versenyre bocsátjĺĺk a piac számára.

Dr. Kocsis M.áté
Megadja szót Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás
Tart attőI, hogy a piac szźlmźta ez egy tul kicsi telek, ań. szeretĺé kérdezĺi, hogy tudjak-e,
hogy mi a Vajdahunyađ 7-nek a tulajdonosi állapota. Ezen kívĹil, nem parkolókénti
hasznosításra gondolt, hanem paľklétrehozásra, vagy ami mostanában elég népszerű, felnőtt-
játszőtérnek nevezettre, vagy valami ilyesmit is betenne Józsefuarosnak a középső területére,
mert látjfü, hogy azido halad, és a vaľosrészek ilyen iľányba is haladnak.

Dľ. Kocsis NIáté
Yźiaszadásra Pesti Ivett elnök asszonvnak ad szőt.
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Dr. Pesti lvett
A piacról több megkeresés is éľkezett befektetoktő|. Azért nem gondolkodtak e| jźúszőtér,

vagy kert kialakításán, meľt az a péĺu. amit ebből az ingat|anbő| az onkormányzat
bevételként tudna megszeÍęZni, azt utána az Önkormtĺnyzat lakásaira tudná többek közĺjtt
fordítani. Látszlk az előterjesztésből, hogy ez egy közel 100 milliós ingatlan. Aa gondolja, ha
minimum ennyi, vagy reményei szeľint ennél Ĺöbb bęvétel bejorule az ol*ornlányzat
költségvetésébe, akkor az a jövőben igen hasznos lenne' akár épületek, vagy lakások
felűjítására,vagy játszóterek, zoldfelületek kialakításaĺa tudnák fordítani.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja aszőtdr. Erőss Gábornak.

Dr. Eľőss Gábor
Elég hasonlóan gondolkodik erről, rnint Jakabfy Képviselő Úr' hogy ezek a telekeladások,
vagy ingatlan értékesítések, amik itt futószalagon beindultak, nyilvan jó, hogy van érdeklődés,
másrészt viszont ęzttl| komoly dolog ah,lhoz, hogy pusztán csak a bevételeketvizsgá|ják. egy
felelős városvezetés ennél hosszabb távra gondolkodik, és szélesebb horizonttal kell, hogy
rende|kezzen. Nyilván nincs olyan alteľnatív teľv, hogy ez most ott park, kĺizosségi kert,
gyerekjatszótér, felnőtt-játszőtér, egyéb más hasznos közösségi funkciónak volna leginkább a

helye, de azbínos, hogy eladni, meg paľkolóként tiemeltetni, nem egy megfelelőhozzáźiIts.
Tény, hogy a bevételből lehet jó dolgokat csinálni, de a kerĺiletnek vannak más bevételei is
egyrésń., másrészt 100 millió forinttal a lakás-, illetve épületállomány felújításáĺa Sőĺa
Botond alpolgármester úr szokta mondani, hogy tízmilliaľdos nagyságrendre lenne sztikség.
Tehát eZ csepp lenne a tengerben, ellenben azon a telken tényleg valami ,,klassz'' dolgot
lehetne csinálni, ami újítás legalább keľĹileti szinten és az itt élők életminőségét javítja, ezt
al apo sabban megfontolná.

Dr. Kocsis Máté
Megađja a szőtKomássy Képviselő Úrnak.

Komássy Ákos
AzIeme a kérdése, hogy mikor és miből tervezi az onkormźnyzat megvalósítaĺi azt, hogy jó
gazđája legyen a Corvin negyed sétányon kíviil eső utcáinak is? Azt érti ez alatt, hogy a
legutóbbi javaslatuk kapcsán, mikor az Ellrőpa Belviíĺosa III.-ra benýjthatő pá|ytzata
kapcsán tette fel javaslatot, hogy a negyed Sétanyon kívül eső utcáit tegye rendbe ebbőI a

forrásból az onkoľmtnyzat, akkor Soós Képviselő Ur azzaI vezeťte le, hogy miért nem
indokolt ez az átcsoportosítás, hogy egyébként más forrásból meg lesznek oldva ezeknek a
kozteľületeknek a felújításai, majd amikot eń. a kérdést feltette Jegyzo Asszonynak, akkor
megkapta vźiaszul, hogy a Tömő utca is, meg a Pľáter utca is, meg a Szigony is mind rendbe
lesz rakva. Eľti, de ezek nem a Sétányon kívĹil eső részei a Corvin negyednek. Azérthońa ezt
fel a Vajdahunyad utca kapcsán' mert eklatáns példa, a keľĹilet legrosszabb állapotban lévő
utcája tele ktjzlekedési, parkolási problémákkal és szanaszét szakađt, meg kátyusodott
utakkal. Nem egy nagy projekt, de szerinte érdemes lenne odafigyelni a Sétányon kíviil eső

tészére is. Tényleg újulnak ahtľ;ak, meg szépek is, csak éppen kezđenek járhatat|anok, meg
parkolhatatlanok lenni a kĺimyék utcái. Mikor, és miből tervezik ennęk a k<ĺrnyéknek a
ktjzteľĹileti rendbe rakását?

Dr. Kocsis M:áLté)

Yźiaszađásra megadja a szőt Egry Attila alpolgármester úrnak.

21,



Egry Attila
A Képviselő Ur elsoro|ta az utcákat aPrátet utca, a Tömő Lltca, a Bókay utca, ennek van egy
része, ami a Corvin negyed fejlesztésheztartozIk, de ezek azutcák túlnyúlnak azon. Például a
Bókay utca és a Leonardo utca egészen azÜ||ői útig, vagy a Tĺjmő utca az Illés utcáig fel lesz
l1ítva,tehttt' azt gondolja, hogy Képviselő Ur nyitott kapukat dönget ezze| a kérdéssel.

Dľ. Kocsis Máté
A nap irend v itáj źú |ezárj a. S zav azásr a b o c s átj a a határ ozati j avas l ats o rt.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) hozzájźml a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9. szám alaÍti. 35600 hrsz.-ú, 558 m2
alapterĹiletti telek nyilvĺínos, egyfordulós páIyázat útján történő értékesítéséhez.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoĺtZĺt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. október 06.

2.) elfogadja a hatátozat mellékletét képezo, a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9.
szźtm a|atti, 35600 hľsz.-ú, 558 m2 alapteľületű telek éĺtékesítésére vonatkozó pá|yázati
felhívást az aIábbi feltéte lekkel

a.) a minimális vételáľ: 99.200.000'- Ft + ÁFA,

b .) a páIy azat bir áIati s zemp ontj a : a Ie gmagas abb me gaj ánlott v éte|ár,

c.) apáIyázónalďvevőnek vállalnia kell, hogy
ca.) a telekingatlan biľtokbaadásźttő| szźlmított2 éven belül jogerős építési engedélý

szerez,
cb.) a jogerős építési engedély megszerzésétő| száĺrńtott 2 éven beliil jogerős

hasznáIatb avétel i enged é|ý szer ez,
cc.) a jogerős építési engedély megszetzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kotbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős hasznźiatbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kĺjtbéľ ĺisszege
7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek gatanciaszerződés megkötésével
biztosítandók. A gaĺanciaszerződésben foglaltak 60 napnái kevesebb késedelem
esetén időaľányosan érvényesíthętők. Az elózoęken tul felmerülő késedelem
esetén vevő által ťlzetenđő napi ktltbér mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : 20| 6. olctóber 06.

3.) a páIytlzati felhívást a Képviselő-testület |3612016. (VI. 02.) szźlmű határozatźlban
fo glaltak szerint teszi kozzé.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataridő: 2016. október 06.

4.) felkéri a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a versenyeztetési eljaľást
bonyolítsa le, és a páIyázat eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-
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testület elé jóváhagyás céljából. Amennyiben a pźiyázat eĺedménytelenül záru|,
fe|hatalmazza aY árosgazdá|kođási és Pénzügyi Bizottságot a pá|yázatot.Iezźrő eredmény
megá||apitására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoúZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I7. február 17.

Dr. Kocsis M.álté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 13 igen, 3 nem, 2 hrtőzkodással a határozatot
elfogadta.

SZAV AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALHI Z EGY S ZERŰ SZóToB B s Éc szÜrs ÉGES
HATAROZAT:
ĺ9712016. (x.06.) 13 IGEN 3 NEM 2 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9. szźtm alatti. 35600 hĺsz.-ú' 558 m2

alapterületiĺ telek nyilvĺínos, egyfordulós pá|yázat útján történő értékesítéséhez.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt. vagyorLgazdálkodási igazgatőja
Hatáĺidő: f0I6. október 06.

2.) elfogadja a hatćrozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9.

szźlm alaÍti. 35600 llrsz.-il,558 m2 alapteľületű telek értékesítéséľe vonatkozó pá|yazati
felhívást az a|ábbi feltételekkel

a.) a minimális vételaľ: 99.200.000,- Ft + ÁFA,

b.) a pá|y azat birźůati szempontj a : a \egmagasabb me gaj ánlott v ételár,

c.) a pá|y tnóna]</vevőnek vállalnia kell' ho gy
ca.) a telekingatlan biľtokbaađásźúő| számított 2 éven belül jogerős építési engedélý

szeÍez,
cb.) a jogerős építési engedély megszerzésétől számított 2 éven belül jogerős

hasznźiatb avételi enged éIý szercz,
cc.) a jogerős építési engedély megszeruésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a k<jtbér tisszege 15.000.000,- Ft; a jogerős hasznźiatbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késeđelme esetén a kötbér összege
7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszerzódés megkötésével
biztosítandók. A garancíaszeľződésben foglaltak 60 ĺapĺźi kevesebb késedelem
esetén időarányosan érvényesíthetők. Az e|ozőeken tul felmeľiilő késedelem
esetén vevó á|ta| ťtzetendő napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpofiZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatariđő : 20| 6. október 06.
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3.) a pá|yázati felhívást a Képviselő-testtĺlet I36lf0I6. (VI. 02.) számu határozatábaĺ
foglaltak szerint teszi kozzé.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Hatáľidő: 2016. október 06.

4.) felkéri a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a versenyeztetési eljárást
bonyolítsa le, és a pá|yázat eredményére vonatkoző javaslatát terjessze a Képviselő-
testület elé jóváhagyás céljából. Amennyiben a pá|yźzat eľedménytelenül zétrul,
felhata|mazza aYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottságot a pźiytnatot |eztlrő eľedmény
megállapítására.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźriđő: f0I7. február 17.

A 197120|6. (X.06.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv 3. számú melléklete
tartalmazza.

Napirend 3/4. pontja
Javaslat a dolgozói parkoltatásra vonatkozó 5912014. (IV. 23.) számrĺ
képviselő.testiileti batározat visszavonására és űj határozat meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteqesnó: dľ. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont ZIt.,

igazgatősźlg elnĺike

Dr. Kocsis l{áté
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászőIás hiányában lezfuja. Szavazásra bocsátja a
hatáĺ o zaÍi j avaslatso rt.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.) visszavonja a Ill20I4. (II. 05.) szárlu, az 59l20I4. (IV.23.) és a 10T12015. (IV. 16.)
szátílhatáĺozatát.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő 20I 6. október 06.

2.) az onkoľmtnyzatintézményei, az onkormányzatfulajdonában tiIó gazdasági táľsaságok,
az onkoľmtnyzat fenntartásában miíköđő intézmények, Buđapest Fővaros Kormanyhivata|a
VIII. kerületi Hivatala, a BRFK VIII. kerĹiIeti Rendőľkapitrínyság, valamint a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuarosi Polgármesteľi Hivatal dolgozói tészéte a 24812013.
(IV.19.) szźlmu képviselő-testiileti hattlrozatII. fejezet 8. c) pontjában meghataľozott bérleti
díjtól eltérően dolgozói béľleti díjat á||apít meg, amelynek összege 2016. évben I.526,. FtIhő
+ ÁFA /gépkocsĹbeálló, amely minden évben a fogyasztői ĺĺrindexnek megfelelő mértékben
növekszik. Az onkoľmányzat intézményei, az onkormányzat tulajdonában źů|ő gazďasági
társaságok, az onkoľmányzat fenntartásában működő intézmények, valamint a Polgármesteľi
Hivatal használlatźlban á||ő szolgtiati gépjĺáľművek ľészéľe kozfe|adat ellátása céIjábő| a



Budapest VIII. keľület, Karácsony Sándor u.29,,Lujzau.32., Magdolna u.28., József u.27.
szám a|altí telkeken ingyenesen parkolást biztosít.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 06.

3.) aEazekas Mihály Általá''os Iskola és Gimnazium dolgozőiszámáralegfeljebb 8 db beálló-
helyet biztosít a szabad férőhelyek fliggvényében a Budapest VIII. kerület, Futó u. 5-7-9.
szám a|aÍti telken, a jelen határozat 2.) pontjában foglalt kedvezményes bérleti díjon.

Felelős: Józsefüaľosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt. vagyongazdálkođási igazgatőja
Határidő: 2016. október 06.

4.) egy dolgozó egy daľab dolgozói bérleti díjú bérleti szetzőđés megkötésére jogosult.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoÍgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. október 06.

5.) az egyéni gépkocsĹbeá||ő cé|jára történő hasznosításra kijelölt Budapest VIII. keľtilet,
Bérkocsis u. 32', Kaľácsony Sandor u. 29., Koszoru u. 26', Lujza u. 32., Magdolna u. 28.,
Vajđahunyad u. 9. szám a\atti telekingatlanokon az onkormáĺyzat fulajdonában álló tiľes
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásanak feltételeiľől
sző|ő 59/2011. (XI. 07.) önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testĹilet 248ĺ2073.
(VI.19.) számt hatźrozat 8. c) pontja a\apján tĺjľténő paľkoláson tul, az onkoľmányzat
inÍézményei, az onkotmányzat tulajdonában á||ő gazdasági taľsaságok, az onkormtnyzat
fenntaľtásában működő intézmények, a Budapest Fővaros Kormányhivata|a VIII. keľtiIeti
Hivatala, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói tészére is biztosít parkolási lehetőséget a
jelen határozat2.) pontjában foglalt kedvezményes béľleti díjon.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 20|6. október 06.

6.) a Budapęst BRFK VIII. kerĹileti Rendőrkapitáĺyság dolgozói részére paĺkolasi lehetőséget

biĺosít a jelen határozat 5.) pontjában felsorolt, valamint a Budapest VIII. keľiilet, Futó u. 5-
7-9., és a József u. 47. sz. a|attí telkeken kiznő|ag a rendelkezésre áIIő Ĺires parkolóhelyek
erejéig a jelen hatźttozatZ,)poĺtjában foglalt kedvezményes bérleti díjon.

Felelős: Józsęfuaľosi Gazdálkodĺĺsi KcizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidĺí: 2016. október 06.

7.) az onkormanyzat i,ilajďonában álló iiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi
beátlók és dologbérlet bérbeadásanak feltételeiľől szóló 59l20I1. (XI. 07.) ĺinkormźnyzati
rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján a 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék
me gťĺzetését a đo|go zők Észér e el engedi.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Közporý'Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. október 06.
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8) az Önkormányzat tliajđonában á1ló üres telkek' felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet bérbeadásanak feltételeiről szóló 59lf0l1. (XI. 07.) ĺinkormányzati
ľendelet 15. $ (4) a.) pontja a|apján a dolgozók részére eltekint az egyo|đalú kötelezettség
vállaló nyl|atkozatkozjegyzői okiratba foglalásától a béľleti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Józscfuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. október 06.

9.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a gépkocsi-beállók üzemeltetésével
kapcsolatos feladatok ellátásara.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpofiZrt. va1yongazdálkodási igazgatőja
Határiďő: f0I6. októbeľ 06.

10.) jelen haÍátozat20l6. október 7 . napjźn lép hatályba, azza|, hogy a folyamatban lévő, még
el nem bírá|t kérelmek esetében is alkalmazni kell.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 06.

Dr. Kocsis N.ĺáLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a hatéttozatot
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZATALHoZ EGYSZERŰ SZoToBB sÉc szÜrSÉGES
HATAROZAT:
198t2016. (X.06.) O NEM O TARTOZKODASSALĺ8IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) visszavoĺja a II/20I4. (II. 05.) számu, az 5912014. (IV.23.) és a I0Il2015. (IV. 16.)
számuhatfuozatát.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoúZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźtridő : 20 I 6. október 06.

2.) u Önkormanyzat intézményei, az onkoľmányzat tulajďonában á||ő gazdasági társaságok,
az onkormźnyzat ferrntartásában műkcidő intézmények, Budapest Fővaľos Koľmanyhivata|a
VIII. kerĹileti Hivatala, a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság, valamint a Budapest
Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal dolgozói tészéte a 24812013.
(IV.19.) számu képviselő-testületi határozatII. fejezet 8. c) pontjában meghatźttozott bérleti
díjtól eltéľően dolgozói bérleti đíjat á|Iapít meg, amelynek összege 2016. évben I.5f6,- FtIhő
+ AFA /gépkocsi-beáIlő, amely minden évben a fogyasńői árinđexnek megfelelő mértékben
nĺjvekszik. Az onkormányzat iĺtézméĺyei, az onkormtnyzat tulajdonában á|Iő gazdasźęi
társaságok, az onkormtnyzat feĺrntaľtásában műkodő intézmények, valamint a Polgármesteľi
Hivatal hasznźiattlban á||ő szolgáIati gépjármiĺvek részére kozfe|aďat e||átása cé|jábó| a
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Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándoľ u.29.,Lujzau.32., Magdolna u.28., József u.27.
szám a|atti telkeken ingyenesen parkolást biztosít.

Felelős: Józsefvarosi Gazđálkodási KözpoĺtZĺÍ. vagyongazdálkodási ĺgazgatőja
Határidő: 20l,6. októbeľ 06.

3.) aFazekas Mihály Általános Iskola és Gimnazium dolgozóiszámáralegfeljebb 8 db beálló-
helyet biztosít a szabad férőhelyek fuggvényében a Budapest VIII. kerület, Futó u. 5-7-9.
szám a|atti telken, a jelen hatźnozat 2.) pontjában foglalt kedvezményes bérleti díjon.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodlísi KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. október 06.

4.) egy dolgozó egy darab dolgozói bérleti díjú bérleti szerzőđés megkĺltésére jogosult.

Felelős: Iőzsefvźttosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoÍLgazdálkodasi igazgatőja
Határidő: 2016. október 06.

5.) az egyéni gépkocsi-beá||ő céIjara torténő hasznosításra kijeIölt Budapest VIII. keľĹilet,
Bérkocsis tl. 32., Karácsony Sándor u. 29., Koszorú u. 26., Llýza u. 32., Magdolna u. 28.,
Vajdahunyad u. 9. szám alatti telekingatlanokon az onkormźnyzat tulajdonában á1ló iires
telkek' felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásanak feltételeiről
sző|ő 5912011. (XI. 07.) onkoľmányzatí rendelet, valamint a Képviselő-testtilet 248/2013.
(vI.19.) szźlmu határozat 8. c) pontja a|apján tĺirténő parkoláson tűI, az onkormányzat
intézméĺyei, az onkormźnyzat tulajdonában źi|ő gazđasági taľsaságok, az onkormányzat
fenntaľtásában műktjdő intézméĺyek, a Budapest Főváros Kormanyhivatala VIII. kerületi
}Jivatala, valamint a Polgĺírmesteri Hivatal dolgozói tészére is biztosít parkolási lehetőséget a
jelen hatarozatf.) pontjában foglalt kedvezményes béľleti díjon.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6. október 06.

6.) a Budapest BRFK VIII. kerĹileti Rendőrkapítányság dolgozói részére parkolási lehetőséget
biztosít a jelen hatźrozat 5.) pontjában felsorolt, valamint a Budapest VIII. kerĹilet, Futó u. 5-
7-9., és a Jőzsef u. 47. sz. alatti telkeken kiztrőIag a rendelkezésre źi|ő Íires paľkolóhelyek
erejéig a jelen határozatZ.) pontjában foglalt kedvezményes bérleti díjon.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľiđő: 2016. október 06.

7) az onkormanyzat frilajdonában álló tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi
beállók és dologbéľlet bérbeadásanak feltételeiről szóló 59l20l1. (x. 07.) önkormźnyzati
rendelet 13. s (2) bekezdése aLapján a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő ĺisszegtĺ óvadék
megfizetését a doIgozók részére elengedi.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20116. október 06.
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8.) az onkormányzat tu|ajđonában ál1ó üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbéľlet béľbeadásának feltételeiről szóló 59l20I1. (XI. 07.) önkormányzati
rendelet 15. s (4) a.) pontja a|apján a dolgozók részére eltekint az egyo|đalú kötelezettség
vállaló ny|Iatkozatkozjegyzói okiratba foglalásától a béľleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyon5azdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. október 06.

9.) felkéľi a Jőzsefuźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a gépkocsi-beállók üzemeltetésével
kapc solato s feladatok e||átásár a.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpofiZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. októbeľ 06.

10.) jelen hatźrozat20I6. október 7. napján lép hatályba, azza|, hogy a folyamatban lévő, még
el nem bírált kérelmek esetében is alkalmaznike||.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. október 06.

Napiľend 3/5. pontja
Javas lat elővás áľlási j o ggal kapcs olato s d ö ntés meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja. Megadja szót Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A tegnapi bizottsági ülésen kéľte, és meg is ígérték, hogy mostarca |esz a képviselők előtt
aról tájékoztatás, hogy mik voltak amé|ygarázzsal kapcsolatban folyamatban Iévó, vagy mźtt
Iezarult peres ügyek, és hogy mennyit ťĺzeteÍt ki az onkotmányzat. Szeretné megkérdezni,
hogy ez elkészült-e?

Dľ. Kocsis nĺ.álté
YáIaszađźsramegadjaaszőtA|jegyzőAsszonynak.

Dr. Mészár Erika
Természetesen elkészüIt. AzéÍt nem került kiosztásra, meľt maga az előterjesńés, és a peres
tigyek között ok-okozati összefüggés nincs, itt az elővásáľlási joggal kapcsolatos döntés
meghozatalárőI van sző. Természetesen, mint ahogy a bízottsági ülésen is elmondta,
vaLamifajta összefliggéS van az iggyeI kapcsolatban. Az onkormĺínyzat 2009-ben mondta ki
ań., hogy a 2003. június 16-án megkotcitt Pollack téri mélygarźzs tźrgyában a szeruodést
semmisnek tekinti. En. a soproni mé|ygarázs ügyben hozott ítéletre a|apońa. Ugyanakkoľ a
semmisség tárgyźtban nem keľt.ilt perindításra sot. Ez azért l'orÉnt meg, mert a peńndításnál a
taktikai egyeztetések soľán egyértelmiĺen kidenilt az' hogy ha a bíróság ki is monđaná ań',
hogy semmis ez a megállapodás, és a mé|ygarázs tulajdonjoga azaz onkoľmányzatot 1||eti
meg, hiszen nincsen osztott tulajdon, amí a sopľoni ítéletből levezethető, tehát a Ířjldfelszín
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tulajdona, és a mélygarázs, a felszín alatti tulajdon nem válhat eI, ezt mondta ki a soproni
ítélet. Akkoľ is, ha a beruháző jogalap nélktili gazđagođás jogcímén azért egy jelentős

összegľe ĺrrrthatna igéný. Ugyanakkor ezt a mé|ygarázst üzemeltetni is kell, mérlegelve az

onkormányzatnak akotelező és önként vállalt feladatait, arÍa a kovetkeztetésre jutottak, hogy
a semmissé g tárgyábarl peľindításra nem került sor. Ezen kívĹil még két per volt folyamatban
az uggyel kapcśolatbui. A, egyiket a Pollack Pľojekt Kft. indítofra az onkormányzatta|
szemben, jogalap nélküti gazđagodás táľgyában. Ez a felszínhasznosítás kapcsán történt,

ekkor a Kft. 81 millió foľintot ťĺzetett az onkormányzatrészéte, itt is ki mondta a Képviselő-
testület' hogy a felszínhasznáIati megállapodást semmisnek tekinti, a bíróság pedig kötelezte
az onkormányzatot joga|ap nélktili gazdagodźls jogcímén 148 millió forint tőkekésedelmi
kamat és perkoltség kifizetésére. Erről a Tisztelt Képviselő-testtilet a 43112011. (XI.03.)
szźmu határozatában döntött és felhatalmazta a polgármestert a pénzugyi teljesítéshez
szfüséges intézkedések megtételéľe. Még egy peľ volt folyamatban, amit szintén a Pollack
Projekt Kft. inđított az onkoľmźnyzattal szemben, iftkártérités címén kérte a bíróságot, hogy
kotelezze az onkormtnyzatot 166 millió forint kifizetésére, eń. a Fővaľosi ltéIőtáb|a
elutasította a Pollack Pľojekt Kereskedelmi Kft.-nek a kérelmét. A Nemzeti vagyonľól szóló
törvény ezt az osztott tulajdon kérdését 2011-ben renđeńe' kimondta' hogy nincs osztott

tulajdon, de a folyamatban lévő ügyekben, ahol már kialakult ilyen ügy, ott elismerte az

osztott tulajdon a meglétét, ezért van aZ) hogy a Pollack téri mélygarázs tekintetében a
tulajdonosÍIemazonkormanyzat,hanemazeLőterjesztésbeĺszeľeplő.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Saľa Botondé asző.

Dľ. Sára Botond Attila
Emlékszik eÍre az ügyre, meľt mikor itt a kezdte a munkáját, ez vo|t az első ügy, amit

Polgármester Úr rábizott. AIjegyzo Asszonyt csak annyival egészítené ki a semmiségi
perindítás kapcsán, hogy azért nem indították el, és elég kemény meccs volt az ellenféllel,
mert azt az osszeget, ami most szerepe| az előterjesztésben, ezt ki kellett volna ťĺzetni az

onkormanyzatnak, és ezt nem szerették volna. En, a k<jzel 4 milliaľd forintot próbáltfü
megspórolni, ami sikerült is, mert a másik felet a peľtaktika és a jogi állásfoglalásaikkal is
sikeriilt meggyőzni aľľól, hogy felejtsék el egymást és gyakorlatilag mégis csak az ingatlan

sorsa most rendeződik. Nem csak egy iizemeltetési költség kérdés merült fel, hanem
gyakoľlatilag ki kellett volna ťĺzetni eń. a pénzt, és ezt nem kívánták kifizetni.

I)r. Kocsis ľ'ĺ.áúé
Megadja szót Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
A|jegyzo Asszony vtĺ|aszábőI megkapta a kérdésére avá|asń", de azt. kéri, hogyhamát készen

vaÍI ez az irat, akkor ezt kapják meg minél előbb, ha van ere lehętőség. Jó lett volna, ha

mindezt írásban |áthattźkvolna ezt atesttileti ülés előtt. Tegnap még felmerĹilt azakérdés,
azokban, akik nem ismeľték' és nem is ismerhették ilyen mélységben eń az ügyet, hogy vajon
akkor kié ezamé|ygarźus, mert ezalrapjtn lehet dönteni egy ilyen tigyben.

Dr. Kocsis M:áúé
Megadja szót Jakabfu Tamás képviselőnek.
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Jakabfy Tamás
Számára az a furcsa, hogy nem válhat ketté a felszín, meg a felszín alábeépített építménynek
a tulajdona, és ez a tranzakció, ami áfával együtt körĹilbelül 4,5 milr|iárd adóforintból
megvalósul, az továbbra sem fogja teljesítení ezt a kľitériumot. Lehet, hogy itt ez mtlr orök
idoľe kivétel maradhat a töľvény szerint, de gondolja, hogy azért van ez a szabály, hogy
előbb-utóbb mindent teljesítsen, vagy az áIIam fog bejelentkezni a Pollack Mihály utcáért,
vagy aZ á|Iam fogja valahogy az onkormányzat felé ajánlgatni ezt a méIygarázst továbbľa is,
amit már évek óta elutasítanak' nem akarják ezt atu|ajdonukba, vagy pedig az onkormányzat,
és ez a telek lesz az iďők végezetéig a kivétel a nemzeti vagyon törvénye alól. Neki egyik
megoldás sem tetszik igazábőI. Nem tudja, hogy örtiljön, vagy sírjon, hogy most az á|Iam
kerített erre 4,5 millió adóforintot, de az alapproblémát ilgy tűnik, hogy nem fogja tudni
megoldani.

Dľ. Kocsis M:álté
Y á|aszaďásľa me gadj a szót Alj egyző Asszonynak.

Dr. Mészáľ Eľika
A nemzeti vagyonról szóló törvény rendezte azon felépítmények helyzetét, amikoľ elvá|t a
földfelszín és az a|aÍla|évő résznek a tulajdonjoga. Azt mondtaki a nemzeti vagyonľól szóló
tĺirvény, ami 2011. decembeľ 31-én lépett hatá|yba, hogy: ,,A szerzođésk<jtéskor hatályos
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően megkötott taľtós jellegrĺ felépítményekĺe
vonatkozó osztott tulajdon létesítésére irányuló rendelkezéseket tartalmaző szerzőđések nem
iitköznek az osńott tulajdon létesítésének tilalmába.'', ezze| lerendeztę a Pollack téri
méIygarázsnak a tulajdon kérdését a jogszabá|y'

Dr. Kocsis NI'áLIé

A nap irend v itáj át l ezár j a. S zav azásr a b o c s átj a a határ o zati j avas l ats o ľt.

A Képviselőtestület úgy dönt, hogy a Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaľosi
Önkormányzat a 3656110lA ltĺsz. a|att felvett, természetben a 1088 Budapest, Pollack
Mihály tér alatt, ta|źtIhatő 2584 m, alapteľületű méIygarázs megnevezésű ingatlan
tekintetében a TALLYA HOTEL Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-195899, székhely:
1053 Budapest, Magyar u. 36, képviseli: Pápai Csaba tigyvezető), mint eladó és aMagyar
Allam (képviseli: Magyar Nemzeti Vagyonkeze|o Zrt., 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.),
mint vevo kozött 2016. szeptember I4-én nettó 3.650.000.000'- Ft, azaz nettó
harommilliźtrd-hatszézötvenmillió forint vételáron létľejött adásvételi szerződéshez
kapcsolódó ęlővásárlási jogával nem kíván élni, és fe|hatalmazza apo|gármesteľt ahatćrozat
me l l ékletét kép ezo ny I|atko zat a|áít ásfu a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. októbeľ 6.. nvilatkozataláírása20l6. október l0.

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a hattlrozatot 13 igen, 0 nem, 5 tartőzkodással a Képviselő-testület
elfosadta.
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATAR IZATHc.ZAT ALlľrIZ EGYSZERŰ szorog g sÉc
HATAROZAT:
199/20t6. (X.06.) 13IGEN

SZUKSEGES

5 TARTóZKoDÁSSALO NEM

A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy a Budapest Fĺĺváľos VIII. kerület Józsefuárosi
onkormanyzat a 3656I/0/A bĺsz. a|att felvett, természetben a 1088 Budapest, Pollack
Mihály téľ alatt taIáIhatő 2584 m" alapterületri méIygańzs megnevezésrĺ ingatlan
tekintetében a TÁLLYA HOTEL Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-195899, székhely:
1.053 Budapest, Magyaľ u. 36.' képviseli: Pápai Csaba ügyvezető)' mint eladó és aMagyar
Allam (képviseli: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.),
mint vevő közĺjtt 2016. szeptember I4-én nettó 3.650.000.000'- Ft, azaz nettó
hárommilliźrd-hatszázötvenmillió forint vételaron létrejott adásvételi szeruődéshez
kapcsolódó elővásáľlási jogával nem kíván élni, és fe|hata|mazzaapolgármestert ahatározat
mel l ékl etét kép ezó ĺy I|atko zat a|áír źsźtt a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 6.. nvilatkozataIáírása20|6. október 10.

A 199ĺ20t6. (x.06.) számrĺ határozat mellékletét a jegyzőkönyv 4. számű melléklete
tartalmazza.

Napirend 3/6. pontja
Javaslat a LELEK.Program keľetében kijeltilt lakással kapcsolatos
tulajdonosi dtintések meghozataláľa és a 6612012. (KI.13.) önkoľmányzati
rendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitájátmegnyitja. Megadja szót Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
K&đezi, hogy miért tartott ennyi évig, hogy a rég lebontott lakást kivegyék ebbő| az
á1lapotból.

I)ľ. Kocsis lVĺáLté

Megadja szót Alpolgĺĺrmester Úrnak.

Dr. Sára Botond Attĺla
Az alakts, ame|y korábban aľÉrF,ĺ< Progĺamban kijelölésre keriilt, az lebontásra keľült, de
ugyanannakahaznak a másik felét felújították, ami nem olyan régen késziilt el. Most zaj|arnk
a visszakoltcĺĺetések. Elkésziilt részben egy új LELEK lakás, ítt épitkezés volt. Az a bér|ő,

aki benne é|t, az ideiglenesen el volt he|yezve. Most költözne vissza, csak nem volt hova,
mert le lett bontva.

Dr. Kocsis Nĺ.áúé
A napirend v itáj át |eztĄ a. S zav azásr a bo c s átj a a hattlr o zati j avas lats o ľt.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a lÉlBrc-Program keretében szolgá|ati szá||ás cé|jára kijelölt, és azőta elbontott
Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u.26. B. ép. 1. emelet 2I. szám alattt27 mf
alapteľületű, 1 szobás, komfort nélktili lakás helyett _ LÉLEK-Program keretében _ a
Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u.26. A. ép. 2. emelet 37. szám a|aÍti 35,T6 m2
alapteriiletű 1,5 szobás, komfortos lakást jelĺili ki azza| a feltétellel, hogy azkizźrőIag
szo|gáIati szá||ás céIjára használható fel.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: 2016. október 06.

2. a Budapest VIII. keriilet, Nagy Fuvaros u. 26. A. ép. 2. emelet 37. sztlm a|atti 35,16
m2 alapterületű 1,5 szobás, komfortos lakást aZ önkormányzat korlátozottan
forgalomképes töľzsvagyona körébe emeli, egyúttal felkéri a Józsefuarosi
Gazdálkodási Központ Zrt.-t,hogy az ingatlan átadás-źúvételérőlgondoskodjon.

Felelős: JózsefuarosiGazdálkodásiKözpontZrt.Igazgatőságelnöke
Hatĺĺriđo: f0I6. október 14.

Dľ. Kocsis M.áúé
Megállapítja, hogy a hatźľozatot 18 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület
elfogadta.

SZAV AZASNAL JELEN VAN 18 KEPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALlľrIZ MrN o S ÍTETT SZóTÖB B S ÉG S ZÜKSÉGES
HATAROZAT:
20012016. (x.06.) 18IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1' a rÉlpr-Program keretében szolgáIatí szźilás céIjźra kijelölt, és azőta elbontott
Budapest VIII. keľiilet, Nagy Fuvaros u. 26. B. ép. 1. emelet 2I. szám a|atti 27 m2
alapteľületű, 1 szobás, komfot nélküli lakás helyett - LÉLEK-Progľam keretében _ a
Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 26. A. ép. 2. emelet 37 . szám alatti 35,T6 m2
alapterületu I,5 szobás, komfortos lakást jelöli kj azza| a feltétellel, hogy azkizárő|ag
szo|gá|ati szá||ás céIjáĺa használható fel.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. október 06.

2. a Budapest VIII' kertilet, Nagy Fuvaros u. 26. A. ép. 2. emelet 37. szétm alatti 35,|6
m2 alapteľületĺĺ 1,5 szobás' komfortos lakást az oĺlkormányzat korlátozottan
forgalomképes törzsvagyona kcjľébe emeli, egyúttal felkéri a Józsefuaľosi
Gazdálkodási Központ Zrt.-t,hogy az ingatlan źúađás-átvételéről gondoskodjon.

32



Fele1ős:
Hatáľidő:

Józs efu áro si Gazdálko dási Közp ont Zrt. Igazgatő sźtg elnöke
2016. október 14.

Dr. Kocsis M.áté
Szavazásta bocsátja a Budapest Jőzsefvárosi onkormtnyzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012. (XII.l3.) önkormányzati rendelet
módosításáľól szóló rendelet-terv ezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a23/2016, (X.06.) önkormányzatiręnde\etét 18 igen,
0 nem szav azatta|, taľtő zko đás nélktil e lfo g adta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN ls KÉpvlsprŐ
A RENDELETALKoľÁsHoz vrNo s ÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JozsEFvÁnos xÉpvrsnr,o-ľnsľÜr-nrE 18 IGEN' 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA És MEGALKoTJA BUDAPEST FovÁRoS
VilI. KERÜLET ĺózsrľvÁRosl oľronľĺÁľyzaľ rÉľvIspl,o
TESTt)LETÉNEK 23 tf0Í6. (x.06.) oľronľĺÁľyzaľr RENDELEľnľ ľunAPEST
JóZSEFvÁnosI oľxonľĺÁľyzĺ.ľ VAGYoNÁnól És ĺ. VAGYoN FELETTI
TULAJDONOSI JoGoK GYAKoRLÁsÁnól szoĺo 66ĺ2012. (xII.13.)
oľxonľĺÁľyzaľr RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

4. Vagyonkezeléssel, városĺizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 4l1. pontja
Javas lat kerü leti zti ldstratégiával kap cs olato s dtintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Dr. Kocsis lĺ.áté
A napirend vitźi1át megnyitja. Megadja szót dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
A tegnapi bizottsźąi ülésen már felvetette, hogy bővítsék ki eń. a javaslatot, és ígéretet is
kapott Aljegyző Asszonýól, illetve abizotilsági Elnök Ú'tól, hogy Polgármester Úr irányába
is továbbítják a módosító javaslatait. Ennek az volna a |ényege, hogy ĺjsszetalálko7zon
egymással az a korźlbbi kezdeményezés, aminek o lett a felelőse a Pźrlzsi Csúcs kapcsĺĺn,
amikor a kerĹilet csatlakozott Adęr Jiínos felhívásához, hogy a globális felmelegedés ellen
Magyaľország is lépjen fel, akkor felvetette' hogy a kerület is lépjen fel. Akkor vá|Ia|ta a
feladatot, hogy klíma-alkalmazkodasi cselekvési teľvet kidolgoz, és a megfeLelő egyeńetések
után, eloterjesa. Eń. témája szerint nagyon jól lęhetne kapcsolni eL:lhęz a mostani
eloterjesztéshez. Aĺľa tesz javaslatot, hogy a zo|dsfuatégia 2 ponttal bővĹiljön ki' egyľészt a
károsanyag-kibocsátás csĺjkkentésre vonatkoző straté,gia kiđo|gozásáva|, másľészt a klíma-
alkalmazkodással. A károsanyag-kibocsátás csökkentése azt je|enti, hogy tegyenek meg
mindent, hogy legyen jobb a jőzsefváĺosiak levegője, aklíma-alkalmazkodás azt je|enti,hogy
amikor jtinnek ezek a hőhullámok nyáron, akkor a sénilékeny tĺĺrsadalmi csoportok,
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ktiltjnosen az idosek, ne szenvedjenek ettől annyira mint amennyiľe szenvednének, ha nem
lépnének ez ügyben.

Dr. Kocsis Máté
Eń.,mint ahogy koľábban is, tudja támogatni, de a nyilvánosság szétmára elérhetővé szeretné
tenni, meg világossá is, hogy a Képviselő Ur csak szavakban erős, tettekben kevésbé.2015.
október 22-én egyhangúan elfogadtak Képviselő Ú' 

"'.e 
vonatkozó előteľjesztését, melynek

címe ,,Cselekvési terv kidolgozása Józsefuáros fosszilis eneľgiafelhasznáIásának és tivegház
gázklbocsátásának csĺjkkentésére, illetve a klímaalka|mazkođásra'' volt. Teljes egyetéĺtésben
voltak a tekintetben, hogy fontos kéľdésről van szó. Ezt követően írt egy levelet Képviselő
Úrnak, ami a következőképpen harlgzot.:

,,Tisztelt Képviselő Ur! Hivatkozással dľ. Mészaľ Erika a|jegyző asszonynak január 11.

napján külđott elektronikus levelére, ezuton tisztelettel felkérem Képviselő Uľat, hogy 2015.
októbeľ 22. napjan, tartott képviselő-testületi ülésen tett szóbeli be|eegyezésének megfelelően,
2016. február f9. napjáig szíveskedjen kidolgozĺi a saját javaslataként megfogalmazot|
cselekvési tervet Józsefuaros vonatkozásában a klíma-alkalmazkodás kapcsán. A feladat
elvégzéséhez a Jőzsefuárosi Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítségét Mészát Erika
aljegyző asszonnyal történt egyeztetést követően igénybe veheti.''
Ez febtuár Z9-eihatźltidő volt, most október 6-a van. Készséggel támogatja ismét a java.sIatát,

de szeretné, hogyha a keľület nyilvánossága tisztában lenne azza|, hogy Képviselő Ur egy
őrźnyi munkát sem fektetett ebbe, az ezze| kapcsolatos kérdésbe, meg levelezésbe viszont
errnéljóval többet, ekképpen hitelesnek nem tartja a felvetését, de a maga részétőI támogatni
tudja. Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Visszatérve az eređeti tárgyhoz, megtregyzí, hogy kar, hogy már nincsen fatanács, meľt úgy
dontĺjtt avezetőség, hogy megsztintetik. Nehéz volt a munkája a kiilcjnboző útvesztőkben, de
legalább valamiféle munkát végzett zöldügyekben. Például összegyűjtötték' hogy hol
szeretnék, vagy hol gondoljak lehetségesnek új fasoľok |étrehozźsát. Tĺibben is adtak

,,inputokat'' ebben atémában. Ugy tűnik, hogy ezek a javaslatok a fiókban, vagy a kukfüban
landoltak. A másik megsegyzése, hogy a Ludovika Campusszal kapcsolatban kar, hogy nem
lesz min egyezkedni, ugyanis a Kormányhivata| nem faültetést írt elő a legtöbbhatározatában,
hanem megváltási pénzösszeget, úgyhogy félő, hogy befizetik ezÍ.apénzt. Persze ettőImégaz
onkormanyzat elkülönítve is kezelhetné ezt a pénzt, és foľdíthatná erre. Ugy tudja, hogy a
Környezetvédelmi Alap is megszűnt, de legalábbis azaz évente 10 millió foľint, amit bele
szoktak tenni önkormányzati kĺiltségvetésbo|, az máĺ megszunt, mźn atava|yi kÓltségvetésben
sem volt. Remélhetőleg ha mégis pér,zt fognak befizetni, akkor azt külön fog]ák tudni kezelni
és nem megy be a nagy közös kalapba.

Dľ. Kocsis Nĺ.áLté

Úgy fogiĺĺk kezelni. Maľ tavaly is azért nem került külön elkülĺjnítésre pénz erľe a területre,
mert világosan látszott, hogy más forrásból ennek a feladatnak jóval nagyobb teľjeđelemben
eleget tudnak tenni. A Képviselő-testület ülésén jelen van az ELTE Füvészkeľt főígazgatőja
orlóci Lász|ő doktor, aki az onkormanyzatkomyezetvédelmi főtanácsadója is, ezértmegkéri,
hogy ezze| az előterjesztéssel és a pénz felhasznźůásával kapcsolatos terveket valamelyest
ismertesse, mert nyaron is egy talá|koző alkalmával 9lyan ötleteket foga|maztak meg egymás
felé, amelyek jelentős részben kielégítik Képviselő Ur kérésére való igényeket. Másfelől egy
olyan iĄszeru vaľosi zöldstratégianak az eIső lépései lehetnek, például a tanösvény progľam'
amí egészen egyedtilá|Iővá teheti a jőzsefvźlrosi zĺjld gondolkodást, különállóvá is teheti



:

Budapestétől' amire méltán büszkék lehetnek. Megkéľi Főigazgatő Urat, hogy röviden
b e s zélj en errő l, i l l etv e a p énzfe|haszná|ás tĺr ő|.

Dr. orlóci Lász|ő
Jakabfy Képviselo Űr hozzászólását folytatná, erre építené, amit szeretne mondani. Jónak
tartja, ha a kerület lakói és a képviselők isjavaslatot tesznek arra, hogy hol lehetne fasorokat
felújítani, vagy létľehozni. Nagyon jól illeszkedik Erőss Gábornak a klímavédelmi
stratégiához va|ő csatlakozáslloz, itt ilyen szineryiźkat látni kell' és mindenképpen kezelni
kell. Egyetért azza|, hogy a kerület lakossága ne csak szállásként hasznáIja a keľtiletet, hanem
valódi otthonának tekintse. A meglévő kertileti zöldstratégiát figyelembe véve, és a:ĺa
ľáépülve, aztkiegészítve, két dolgot szeretne mondani. Az egylk a ferurtarthatóság kéľdése, a
másik a pontos tervezésé. Tegnap azĺ,]zeme|tetési lgazgatősággal ültek le és beszéltek erľől,
hogy a fenntarthatóság kapcsán pontosan kell tudni, hogy a kerület milyen zöldvagyonnal
rendelkezik. Amíg ezt nem tudják trrontosan, addig nagyon nehéz |esz tervezni. Ha megvan a
zöldvagyon felmérés, akkor tudni kell, hogy ez a zo|dvagyon évente mekkora terhet rő az
onkoľmanyzatkö|tségvetésére. Fontos ennek a szakszeru fermtartása és a fennmaradásárő|
való gondoskodás. A harmadik kérdés, hogy a kerület milyen újabb fejlesztéseket vállalhat. Itt
a költséghatékonyságra hívja fel a figyelmet, ha egy fát eltiltetnek egy helyre, al<kot azt
később beláthatóan hany évig fogják tudni életben tartani, és az mennyibe fog keriilni. Ezek
nagyon fontos felelősségvá|Ia|ásí kérdések. Mindezt összevetve a meglevő stratégiát ebbe az
fuányba ki tuđják terjeszteni, és kcizosen gondolkodva létre tudják hozni és konkľét
intézkedésekkel meg tudjfü tcjlteni. Pontosan úgy, ahogy itt a Képviselő Uľ is mondta, hogy
vannak javaslatok külonbĺjző utcákľa és külonböző felületekĺe és azok bővítéséľe, figyelembe
véve a mindenféle igényeket és akkor azt pontosan tervezve a képviselők aszta|źtra le lehessen
tenni' hogy mennyibe fog kerülni most, és mennyibe fog keľülni a jövőben. Es ennyi ideig és
ilyen módon taľtható ftinn. Nagyon soktényezos ez a kérđés' és sok egyeztetést igényel
például a kĺjzművekkel. Altalában egy nagyon súlyos tényezői a zöldfeltilet|étrehozásának,
addig a pillanatig, amíg légvezetékekľől beszélnek, vagy kesze-kusza, mindenféle ta|ajba
menő csĺjvek és há|őzatok vannak, addig nagyon nehéz ezeknek a növényeknek az életteret
biztosítani. Ez is a tervezhetőségnek az egyik legfontosabb kérdése. A másik, hogy elhangzott
a Campusszal kapcsolatos fapótlási' illefue megváltási kérdés. ott voltak Képviselő Una| a
bemutatón, amit aKozszolgtlatiEgyetem vezetése szerstezett, az orczy kert fáinak kivágása,
illetve felújítasa kapcsán. Az építkezések miatt _ ami állami döntés volt _ a zcjldfelület ott
csökkermi fog, ami a keriilet levegőjére' zöldfeltileteiľe hatással van, amit a kerületben
valahogy pótolniuk kellene. Pont a tegnapi beszélgetés kapcsiín e|hangzott, hogy ehhez a
séľüIt területhez minél közelebb kezdenék el pótolni ezeket afźtkat, amik hianyozni fognak. A
masik, ami a fórumon elhangzott, és ez stratégiai elv, hogy ne olyan fakat tiltessenek, amiľől
biztosan fudják, hogy néhány év múlva ki fog pusztulni, mert nem bír1a a varosi környezetet.
Ugy tudja, van aÍTa egy hatáĺozati javaslat, hogy ne csak pénzbeli megváltás legyen, hanem
megfelelő szźmt fát is pótolja''ak lehetőleg a sérült terĹilethez koze| és nagyméretű fákkal,
amik nagy porfogó felülettel kell, hogy rende|kezzenek, ez a klíma kapcsán is nagyon fontos
kérdés volna. A következő pedig, amit Polgármester Úr is mondott, a tancĺsvények gondolata.
A|talában parkerdőkben' Vagy nagyobb ligetekben szoktak létľehozni ilyen tan<isvényeket,
ezek mindig valamilyen tematíkźń követnek. A legfőbb feladatuk az) hogy az ott
megfordulókat úgymond tájékońassák, vagy |ega|źhbis oktassfü, neveljék, többszörös hatása
is van. A vaľosokban ez még nem annyira ismert, sőt igencsak ľitkán lehet ezze| ta|á|kozru.
Tĺibb helyen is látott ilyesmit, nem saját ĺitlete, ďe az nagyon jól alkalmazhatő volna. A
kerületben nagyon sok olyan utca van, amely valamilyen kozintézmény mellett fut. Ezek
tobbsége közfeladatot Iát e|, melyek nem mindenki számára ismertek, akik elmennek az
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intézmények mellett, vagy akár használják is. Eĺ segíthetné az a terv, hogy az 1lyen
kozintézmények környezetében futó utcákat valamilyen szinten tematizá|ni lehessen, persze
rengeteg korlźńoző tényezo lehet. EgyezÍetni kell minden olyan hatósággal és üzemeltetővel,
aki ebben valamiféle gátat, akadá|yt. |áthat. Azt gondo|ja, ha ezt e|kezđenék, akkoľ egy-egy
utcának kaľaktert lehetne adni és azkésobb összeállna egy nagy egésszé, és Józsefuarosnak új
kaľaktert adna.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Csak egy részletkérdése maradt, hogy mekkoľa faveszteség érte Józsefuárost, hány fát
veszítettek el a Ludov1ka építkezése kapcsán?

Dr. Kocsis NI'áté
Nem tud ęľ.e váIaszolni, és a Hivatal munkatársai sem. A Nemzeti Kozszolgálati Egyetem
felé tudja eń. ak&dését intézni. A fapótlási kötelezettség kapcsán éppen arrőIbeszélnek, hogy
ezęket hogyan pótolják, hogy jóval nagyobb számbarl' legyen. Nem tud darabot mondani, nem
az onkormtnyzatvolt a benlháző. Megadja aszőtFőigazgatő Úrnak.

Dr. orlóci LászI'ő
Pontos számot most nem tud, mert nincs nála az a fe|tĄitási terv, hogy az éptiletek által
elfoglalt teľületen hány đarab fa az, amí źidozatlll esett, és hany az, ame|yiknek olyan az
egészségi źi|apota, azértkelI kivágni. Ebben nagyot vá|tozott atervhez képest ahozzáéilźs, és
ez köszĺjnhető civil szervezeteknek, akik ott képviselték magukat, és koszonheto a
paľbeszédnek az intézmény, aberuháző és az ot1 lakó aggódó embeľek köz<jtt. Tobb száz fźlrő|
vaĺ sző, amiből jelenleg 100-150 fa, ami már áIdozatul esett. Ezek nagy része tényleg
indokolt volt egészségügyi állapotból, vagy azért, meľt egy elfogadott kormányhatározat
éľtelmében behatárolt építési tertileten voltak ezek a ftk. Az más, ha mźr a tęrvezés
pillanatában a tervezok tudjak, hogy ott milyen biológiai éľtékek vannak, és az a|apjtn
terveznek egy épületet, lehet-e egyźitalźln ezeĺ valamit vźL|toztatfli, ez egy építészeti kérdés.
Látottmár oIyat, hogy egy fát beépítettek egy épületbe és tovább éIt afa, tehát ilyen is van, de
azt gondolja, hogy az orczy kertben folyó beruhazási munkalatok a keľületet érintik, ami a
zöldfeliilet nagyságźlt illeti, de nem gyakorolnak ftjlötte kezelői jogokat, meg semmilyen
befolyással nem élhetnek. Egyet tehetnek meg) az ott t<jrtént biológiai kárt próbáljfü
kompenztini egy egyébként elég rossz állapotu utcák és utca sorfĺík esetében azzal, hogy
nagyobb biológia potenciájú, éÍtéku, és kellő számu fasorokat hoznak |étre. Azt szokták
csinálni, ha van egy utca soľfa, és különboző ftk. vannak berLne, ésborzasńőannézki azutca,
mert pélđául a Villamos Művek rĺľszelvéný vág a fába, mert ofi megy a vezeték. Aki annak
idején ültette a fźú, az nem számoLt azza|, hogy ott majd egyszeľ villanyvezeték fog menni. Itt
jegyzí meg, ha fudja, hogy az utcában ilyen fak és villanyvezetékek vannak, akkor
egyeztetnek a kcizmúvel, akkor fogja tudni, és le lesz téve a képviselók asńa|áĺa az a
kimutatás, hogy mennyibe fognak kerülni ezeknek a faknak, nem iĺrszelvény vágása, hanem
szakszerű fakorona ápolási munkája. A kettő között azértnagy külĺinbség van, de sajnos nem
ezt csiná|ják. Van olyan utca, ahol beteg fak vannak' eÍTe van a stratégia, amikoľ vadonafuj
zöldfelületet fognak kialakítani, mind a tanösvény program keretében, vagy akáĺ csak a
stratégia a|apjén, és akkor egynemű fákkal, a közművekkel egyeztetve telepítenek fákat. Ezt
folyamatosan kommunikátni keII az onkormanyzatnak. Nem szabad abba ah1bába beleesni,
hogy egy z<jldfelületibervházás előtt a kerĹilet lakosaival, az itt élőkkel nem osztják eń. meg,



nem kérik ki a véleményüket. A Varosliget Projekt kapcsán is ott volt ezen aZ ismertetőn, és

ott is az a probléma, hogy ,,el van dobva a ko'' és kapkodják a fejüket, hogy e| ne taIáIja. Ezt
kéri az onkormányzati vezetoitől, és a tisńe|t Képviselő hĺilgyektől és uraktól is, hogy erre

legyenek tekintettel a stľatégia megalkotásánál is, hogy folyamatos legyen a kommunikáció,
az egyeztetés, és az ésszeru hataľok között torténő döntés. A dĺjntés fontossága, hogy ne

verjék magukat felesleges költségbe, de hatékonyak lehessenek a pénzek elköltésében.

Dľ. Kocsis Máté
Főigazgatő Úrral ezekbeÍI az irányokban maľadtak nyár elején is, koszönik az eddigi
munkáját. Nem kell szabađkozni, hiszen a komyezetvédelmi tanácsadótól ań. várják, hogy
széleskönĺ tájékoztatást adjon zöldfelĹileti kérdésekben, úgyhogy ha van hozzásző|ási igénye,
akkor bátran tegye meg. Megaďja a szót dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gábor
Amit Főigazgatő Úr mondoÍt, azzal egyetért, ebbe a napirendbe nem férne bele, amerľlyit
lehetne eľről beszélni' ráadásul nincsenek jelen a Kozszolgálati Egyetemĺől, hogy azok<ĺa a

kérdésekre váIaszt kapjanak, amik a képviselőket érdeklik. Sok javaslata lenne kezdve onnan'
hogy azt a fapótlást' ami ebben az eIőterjesztésben is szeľepel, lehessen abba az iranyba
elmozdítani, hogy ne facsemeték, hanem 15-20 éves fák révén legyenek kiváltva a kivágott
flákat. Javasolja, hogy hívjfü meg újra az NKE vezetőjét és a beľuhazó képviselőjét és akkor
pontosabb tźljékoztatást fognak kapni. Itt a25 oldalas javaslata, aĺní a kerületiek életminőségét
érdemben javító és ezek tljszerujavaslatok, amit ide is be tudnak csatornĺŁni, ha valóban
támogatja a Polgáľmesteľ Uľ ebben, amit megköszĺjn. Józsefuáros z<jld minta-kertiletté
vźihatna, ez lehetne olyan kérdés, amiben mindannyiarl egyetértenek, azért, hogy a keriiletiek
életminősége j avulj on.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja aszőt orlóci Lászlőnak.

Dr. Orlóci Lász|'ól
A kéľdésnek az eldöntése, az ide tartozik. Van egy megváltási szabáIy, törvény, amiben
eloirja, hogy ennyi fát kivágtak, akkor ennyi a pótlási érték. Ha van egy ilyen pótlási éľték és

az onkormtnyzat rendelkezik fül<jtte, akkor a Képviselő-testiiletnek kell ezt eldönteru. Ez
egyszeru, nem kell tiitagozru. Szakmailag meg Iehet ezt pontosan hatźlrozní, még a fajt is. A
szakmai egyesületĺik készítettegy olyan kiadványt és minden évben fľissítik, ami a köZteľĹileti

f,ĺsításra alkalmas novényeknek a listája, ezkíosńásra kerĹilt. Jó hír, hogy a Közegészségiigyi
Központ is részt vesz ebben a munkában, tehát a kozegészségügyi kockázatźú is vizsgźija az

elĺiltetett növényeknek, ami azért érđekes, hogy ne ültessenek allergén, vagy mérgező, vagy
szúrós növényeket . Ez alapján eld<jntheti a Képviselő-testtilet, hogy milyen növényfaj listaĺól
váIasztja ki a növéný az, aki kompenzálást kell hogy csináljon, másik az, hogy milyen
méľehĺt, tehát pontos minőségi előírást, éshaazt nem teszi meg, akkoľ nem tett eleget ennek a

kötelezettségének.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfu Tamás
orlóci Úr első fę|sző|alására reagá|va szeretné közölni, hogy Magyarország kormánya nem

csak a Varosligetben ,,dobta e| ań" a követ'', hanem az orczy parkban is, sőt még messzebbre
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hajította, ugyanis az említett lakossági fóľumot 3 év beruházás és fakivágás után tartotta męg
az Egyetem. Zérő lakossági kommrrnikáció volt ęz ido alatt. Most is csak azéft ÍartoÍt. mert
100-200 embert feIltnított a környéken. Komássy Képviselő Úmak próbál paľ adatot
elmondani. A Ludovika tér, meg azÜll0l rit felőli oldalon összesen 130 valahany ťátvágottki
az Egyetem, ez 3 év a|att. A Diószegi úti oldalon tavasszal 745 darab fára kértek fakivágási
engedélý és két héttel ezelőtt még 25 fárakaptak engedélý. A I45 fából, ha jól emlékszik
660 valahány daľab fapótlási kötelezettséget írtak e|o az Egyetem sztlmźlra. 50 kĺjľüli f,íra
nyilatkozott i,gy - Egyetem a lakossági forum után, hogy talán megmaradhat, megpróbálják
megmenteni. Ha 40-50 fa megmaradhat, akkor hogy tervez azBgyetem, ha akész tervek után
is még van tér abban, hogy kevesebb fát vágjon ki? Nyilvan a kormány előirta az építési
területet, đe ań. biaos nem írta elő, hogy 3-4 focĺptiya legyen, és összesen már apark I0 Yo-tú

kivástfü ezze|.

Dr. Kocsis M.áúé
További hozzászőIás hianyában a napiľend vitájtĺ lezźtrja. Szavazásra bocsátja a határozati
javaslatsoľt.

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. támogatja a lőzsefvárosi Ztjldfeliilet-kezelési és -fejlesztési Stratégia kidolgozását és
felkéri a polgármestert az ennek megvalósításźlhoz szÍikséges egyeztetések lefolytatásaľa.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2016. október 06.

2. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a Nemzeti Kozszolgálati
Egyetemmel a Ludovika Campus beruhazás során ę|őírt fapótlási kotelezettség
telj esítésével kapcsolatban.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. október 06.

3. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzęn egyeztetéseket az ELTE Füvészkeľttel
Józsefu arosi taĺrösvény program megvalósÍth atőságáv aI kapcsolatban.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|6. október 06.

4. felkéľi a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a károsanyag-kibocsátás
c s <ikkenté s e tźr gy źlb an.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. október 06.

5. felkéľi a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeńetéseket a klímaalkalmazkodás
tárgytlbarl.
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Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. októbeľ 06.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 17 igen,0 nem, t taĺtőzkodással a Testület elfogadta ahatározatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGY S ZERÚ SZóTo B B sÉc szÜrcS ÉGES
HATÁRoZAT:
201ĺ2016. (x.06.) 17IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. tźlmogatja a Jőzsefvárosi Zcildfelület-kezelési és -fejlesztési Stratégia kidolgozását és

felkéri a polgármestert az ennek megvalósításához szfüséges egyeztetések lefolytatására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. október 06.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a Nemzeti Kozszolgálati
Egyetemmel a Ludovika Campus beruhĺŁás során e|őírt fapótlási kötelezettség
telj esítésével kapcsolatban.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: 2016. október 06.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket az ELTE Füvészkeľťtel a
Józsefuarosi tanösvény pľogram megvalósíthat ősźąź.ľ a| kapcsolatban.

Felelős: polgármester
HaÍĺľidő: 2016. októbeľ 06.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy kezdeményezzęn egyeztetéseket a karosanyag-kibocsátás
c sö kkenté s e tźtr gy áb an.

Felelős : polgĺĺrmester
Hattriďő 20I 6. okÍóber 06.

5. felkéri a po|gármesteľt, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a klímaalkalmazkodás
tátgyź,ř,aĺ.

Felelős: polgármester
Hatźrido : 201 6. október 06.
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Napirend 4ĺ2. pontja
Javaslat a tľianoni emlékhellyel kapcsolatos döntések meghoza ta|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

(Szó szeľinti ĺeiratban)

Dr. Kocsis M:áLté
Javaslat a trianoni emlékhellyel kapcsolatos döntések meghozatalćra, irtsbeli előterjesztés.
Napirend vitáját megnyitom. Soós Gyöľgy Képviselő úr...bocsánat, Dr. Erőss Gáboľ
Képviselő ur ügyrendben kért szót, elsőként neki adom meg' parancsoljon.

Dr. Erőss Gáboľ
Csak ań' szerettem volna kérđezĺi, hogy az a mondata Polgármesteľ úrnak, hogy egyébként
támogatni tudja, az ań.jelenti, hogy akkor most ugy szavaztuk meg az előterjesztést, hogy
kiegészĺilt azza| a 4. és 5. ponttal, amit javasoltam?

Dr. Kocsis Máté
Valóban kiment a fejemből, hogy külön szavazzunk ľóla, de az én fcĺlfogásom nem változott
ebben a kérdésben, csak szeľetném, hogyha Képviselő úr nem csak beszélne ľóla, hanem
aktíwá is tenné magát azigyben. Akkoľ vá|na ugyanis hitelessé a felvetése. Hát tigyrendileg
nem tudom, hogy kezeljük, ha befogadottnak tekinti a jegyzókonyv, és a Hivatal az áItalam
elmondottakat, akkor így került elfogadásľa.

Dľ. Erőss Gábor
Jó, tehát akkor a károsanyag-kibocsátási programmal, és a klímaalka|mazkodási ponttal
kibővülve. Kĺjszönöm szépen.

Dľ. Kocsis M.áúé
Így van. A 4l2-es napirend vitájáĺak megnyitása után Soós György Képviselő úmak adom
meg elsőként a szőt, paľancsolj on.

Soós Gyiirgy
Köszĺinöm szépen a szőt,
6-os porijźłloz, ami a
Alpolgármester asszoný,

Polgármester úr. Egy javaslatot szeretnék tenni a határozatijavaslat
következő lenne: a bíráIő bizottság tagjainak Santha Péterné
dr. Feľencz orsolya Képviselő asszoný, Vĺjľös Tamás Képviselő

urát, Pintér Attila Képviselő urat, és Komássy Ákos Képviselő urat javaslom. Kĺjszĺjnöm
szépen.

Dr. Kocsis N.ĺ.áté
Komássy Ákos Képviselő úré a sző,parancsoljon.

Komássy Ákos
Köszĺinĺjm szépen. Jó, ettől függetlenül azt mondom, amit terveztem, szőva| egyrésú. én
annak orĹilök, hogy a Bláthynak ezt a zsákutca végét, ami most igazábőI nem nagyon
hasznosul, valahogy hasznosítja az onkormźnyzat. oszintén bízom benne, hogy (egy kicsit
Íinomítva vezessem be) nem ez a Trianon fóbiához kapcsolódó mély ideológiai marúrával
megtoltott emlékhely éptil majd meg, hanem va|ami, ami a nemzeti összetartozást mindenféle



politikai tudatmanipuláció nélktil kívtnja, vagy tudja szimbo|izá|ni. Még egy fontos kéľdést
akartam felvetni, amit már abizottsági ülésen is megtettem' ugye ott van mellette, és éľinti is
az e|őterjesztés, az az egyre borzasztőbb állapotban lévő evangélikus telek, amin állítólag
egykor volt egy templom, most már csak egy toľonyrom van, és fük, amik lassan bedőlnek a
Vajda Péter utcai jarđara. Tehát ha a nyakamban van a gyerek a bölcsiből hazafeIe, akkor jól
lefejeli a ťákat. Szóval csak azt akartamkérdezni, hogy ennek az integrźiása az em|ékhelybe
szerintem kifejezetten hasznos lett volna, mar tudom Alpolgármesteľ asszonytól, hogy ez nem
lehetséges, mert az evangélikusok akarjfü is, hogy rendben legyen, de nem is akarjak źúađni,
és nincs is pénzük rá,hogy rendbe tegyék, és a tĺjbbi, és a többi. Szóval, az akérdésem, hogy
milyen megoldási lehetőséget látnak erre, meľt szerintem ha már egyszer létrejĺln ott egy
emlékhely, akkor mindenképpen érdemes lenne valahogy belevonni ennek a mostani
elhagyatott paľcellának az integrá|ásáń, mźr csak azért is, mert ott van az ovi és az iskola
kĺjzött ez is, meg az is. Koszĺinöm.

Dr. Kocsis M:áté
Képviselő ur is elhajította most a kĺivet, ahelyett, hogy előbb egyeztetett volna. Alľa kérem
onöket, hogy ne feltétlentil ľeagáljanak az elhangzottakĺa' tehát kerĹiljiik el a parttalan vitákat.
Képviselő úr kirohanásait a nemzeti ĺinnepeinkkel szemben már megszokhattuk, múltkoľ
éppen az ,56-os eseményeket ,'paÍIcser,' foľradalmazta |e, amire most rátett még egy lapáttaI
Trianon kapcsán. Arľa kérem ont, hogy inkább ne mondjon semmit, jobb a békesség, úgyis
tudjuk, hogy mit mondana, de nem biztos, hogy akarjuk ennyiszer hallani. Ugyhogy legyen
kedves hagyja meg azt a lehetőséget nekiink, hogy magunk dcjnthessük el, hogy mit
gondolunk a trianoni emléknapról, illetve annak kapcsán milyen nemzeti éľzések kiben,
hogyan támadnak flol, kérem ezeket ne minősítgesse' mert érzékeny teľületre téved. Most mit
fejelt le a Képviselő úr? Mi volt a kérdés? (A háttérből bekiabálás hallatszik.) De most ez
hogy jött ide? (A háttérből bekiabálás hallatszik.) Nem, de a kérdés mi volt, bocsźnat? (A
háttérből bekiabálás hallatszik.) Ja, ezt máľ nem először kéľdezi a Képviselő uľ, maľ
mondtam onnek: azĐvangélikus Egyház tulajdona.En egyeztettem velfü, eladni, éľtékesíteni
nem kívánjźlk, fe|iljítźlsra nincsen pénz. Az,hogy méltatlan-e azEvangéIikus Egyházranézve
egy ilyen ingatlan, azt mźr korábban is elmondtam, hogy szerintem igen. Teljesen méltatlan
egy ekkora erejii egyházközösséghez, hogy ilyen állapotbaľr tartja egy ingatlanát, keľestĹik a
megolđást, illetve a kapcsolatot. Én még arra is hajlandó lerrnék, hogy az onkormanyzatkjs
mértékben, de egyĺittműködjĺin ennek a helyľehozataLźlban' de hát alapvető szandékok
hianyában én azt gondolom, hogy az ,,Erős vár a mi IstenĹink'' felirat egy ilyen épületen
inkább oda nem illő, mintsem odaillő. Nem az én felelősségem' nem nézem én se jó szemmel,
đe ott nem fudjuk eztkialakítani, Képviselő ur. Volt még kérdése? Dľ. Eľőss Gábor Képviselő
iĺé a sző, parancsolj on.

Dľ. Eľőss Gábor
Köszönöm a szőt. Báľ olyan békítőleg szőIt a Polgáľmester úr, de azértmégis úgy gondoltam,
hźltha sikęrĺil felpezsdĺteni a hangulatot. Mégpedig úgy, hogy a politikai frontvonalakat is
osszezavarom kicsit. Ugyhogy megkérdezném az előteľjesztő, Soós képviselőtársamat, hogy
vajon milyen megfontolásból esett az el|enzékből erľe a két képviselőľe a vá|asńź.s, különös
tekintettel arÍa, hogy egy olyan páÍt képviselője |esz az egyik tag, aki a kettős
állampolgárságot ellenezte, és hogy ez milyen megfontolásból esett rá pont a trianoni
emlékmű kiválasztása kapcsán avá|asztźsa Soós úmak. Egyébként az én apai nagyanyám, aki
egy Temesvár mellettibanári faluból szértlazik, a trianoni határok túloldaláról, ő nem fudom,
hát floljött a család ugye Budapestre' Trianon után, tehfi an. gondolom' hogy nem ártana,
hogyha onĺ'k fideszes képviselők meglátnák, hogy elég sokféle az az ęllenzék, amellyel
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szemben ülnek, vagy szemben állnak adott esetben' és nem mindenki gondolkozik úgy, mint a
Magyar Szocialista Párt ebben a tekintetben. Kĺjszcjncjm.

Dr. Kocsis M:áLté
(A hĺźttérből bekiabólás halĺatszik.) Igen, én ebben abírá|ő bizottsági vitában nem óhajtanék
részt venni, a Pintér Képviselő úr nyilván azértkeru|t előterjesztésre, mert alapvetően ő volt
az egyik ot\et.gazdája ennek az em|éI<helynek, és szívén viseli az igyet, ezt nem lehet tőle
elvitatni. Komássy Képviselő úr pedig én nem hiszem, hogy provokációból került
előterjesztéSre' meg nem is azért, mert igyekeznénk meggyozni aľról, hogy tulajdonképpen ęz
egy jó ügy, és ne utálja ennyire, hanem szerintem, hát nem tudom...Soós úr nem akaľom
elvenni a kenyeľét, de olyan random jellegűek. Megint felajánlom ontjknek, hogy nyugodtan
bővíthető a bká|ő bizottság, én nem szeretĺém, főleg nemzeti kéľdésekben, vagy nemzeti
identitás kéľdésekben, hogyha bármilyen pártalapű szakadás következne be, vagy ktilönböző
szźtrmazási éľzelmek sérĹilnének, úgyhogy kérem a Képviselő-testületet, hogy ekképpen
módosítsa, ha igény vafl rá, abírá|ő bizottsági összetételt. Képviselő úľ, Soós úľ, van valami
ötlete? Ha jól értettem Erőss Gábor Képviselő úr szeretne ebben benne lenni. Legalábbis én
úgy fordítottam le eil, a'..

Soós Gyöľgy
Akkor kiegészíteném a javaslatomat dr. Eľőss Gáborral.

Dr. Kocsis Máté
És a Komássy Képviselő ur is maľad? Vagy őhogy érzi?

Soĺós Gyiirgy
Hát én ugy érzem, hogy negatív hangokľa is szĹikség van.

Dr. Kocsis lNĺ.áúé

Mert az előbb olyan ideges lett, hogy majdnem kiszaladt a teremből.

Soós Gyłirgy
Hát szerintem egy ilyen fontos munkában mindenképp vegyen ľészt. En fürrntaľtom tovább...

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Most mi legyen? Mind a ketten benne maradnak, vagy...?

Soós György
En fünntartom továbbľa is a javaslatomat, awal kiegészítve, hogy dľ. Erőss Gáborral.

Dr. Kocsis M:áLté

Igen, de akkor páros számu lesz. Nem mintha nagy vítźtban...Képviselő ur maľad, vagy nem
marad? YáIIa|ja, vagy nem vti|alja? Kéľem nyíIatkozzoĺ.

Komássy Ákos
Kĺjszöncim szépen. Megtisztel, hogy részt vehetek ebben a folyamatban. Es a ĺęmzeti
tjsszetaľtozás az szeríntem egyébként legalább annyira fontos nekem, mint baľkinek, aki e

körül az asńal köľül ül. Legftjljebb egyes politikai mondanivalókat, ami erre ft)lépült, nem
osztok. De most hadd ne menjek bele részletesebben, tehát nem szeretnék vitát geneľálni...
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Dr. Kocsis Nĺálté
Ne is, kéťük.

Komássy Ákos
Hagyjuk is, jó. Szóval szívesen tésztveszek ebben a munkában, kĺjszönöm szépen, megtisztel,
hogy javasolt.

Dľ. Kocsis Máté
Na, akkor abiráIő bizottság hét tagú lesz, Komássy, Erőss, Pintér Képviselő lrak az ellenzéki
tészrő|, és Alpolgármester asszony volt benne, orsolya, és Vörös Tamás Képviselő ur, ezen
feliil pedig Zeĺtai oszkaľ urat megkérjük, hogy aktív jelenlétével segítse az ügy
kiteljesedését. Kaiser József Képviselő ur...de kérem, hogy...tehát ügyľendi...

Kaiser József
Ügyrendben szeretnék hozzászőlni, tudniillik én ań. |átom, hogy ez probléma, hogyha az
Erőss képviselőtaľsam bekerül a bizottságba, ebbe a testületbe, meľt én azt látom, hogy
mindenre vállal feladatot, és állandóan soha nem végzi el. Most is ugye láttuk, a zöldprogľam
keretén beltil semmit nem csinált, és most megint bekerül egy bizottságba, ahol valószínűleg
semmit nem csinál. Én ań. kétem, hogy eń. ne csinálják állandóan, én maľ tĺjbbször
tiltakoztam az e|Ien' hogy Vör<ĺs Képviselő ur...vagyis Erőss Képviselő úr,... Erőss
Képviselő urat bármibe bevegyük, addig amíg nem bizonyítja, hogy dolgozik. Amíg nem
bizonyítja be, hogy dolgozik a kerület érdekében, mert azt látom, hogy Eľőss Képviselő rľ
semmit nem dolgozLk a keľiilet érđekében, ellenben elég sok mindent vállal magára.
Kĺlszönöm.

Dr. Kocsis Nĺáté
Szerintem ennek az eldöntését majd bizzukrá avźtlasztókľa majd 20|9-ben, hogy hogy |átjzk.
Vörös Képviselő tJt,na, on dolgozik, vagy nem dolgozik?

Viiriis Tamás
Köszönjtik szépen. Igen, nem azért, már korábban kéľtem szőt, tehát nem a személyes
megtámadtatásom miatt. Nyilvánvaló nyelvbotlás volt Képviselő w, tészérol. A helyzetet
nagyon rĺjviden szeretném csak <jsszefoglalni, vagy a gondolataimat. En azt gondolom, hogy
aki anól atragédiźtról, ami L920-ban éľte Magyaľországot, és tĺĺbb millió magyar embeľt, és

ennek folyományaként nem csak ań.veszitették el' hogy a szülőftĺldjiik élhetnęk, pontosabban
aLlhoz az államalakulathoz taľtozhatnak, amiben eredetileg sziilettek, meg ami az
identitasukhoz, és a nemzetiségĹikh<lz hozzátartozik, hanem uténa elszenveđtek nagyon sok
olyan etnikai, nemzetiségi alapú iildôztetést, mind Románia, mind Csehszlovákia területén,
mind a délvidéki területeken, amik emberéleteket követeltek, és borzasztő tragéđiáIďloz
vezettek. Aki enől úgy beszél, mint on, az egy kategóriába keriil a ho1okausń-tagađő|d<a|,

vagy akommunista bÍínök tagadóival. Éna*.gondolom, hogy onnek most bocsiínatot kellene
kérnie ezekért a szavakért, mert nagyon-nagyon sok embernek az ont'k á|ta| sokat
hangoztatott érzékeĺységét megbántotta. Ez egy nemzeti sorstragédia, és aki ezt valamilyen
módon bagate||izáLja, azt mondja, hogy ez valamifele politikai kérdés, én aú. gondolom, hogy
akkor nem azonos a nemzet...tehát nem tud azonosulni amagyar nemzet fogalmával, és

identitásával, és ez rLagyon nagy pľobléma, mert on egy vá|asztott képviselője ennęk az
országnak, és ezekkel a tragédíźld<al onnek tisztában kell lennie. Ez nem politikai ízlés
kérdése, ahogy a holokauszt sem az, ahogy a kommunista bĺinĺik sem azok. Eznem megítélés

43



kérdése' eZ nem lehet vita tárgya. Legalább is egy kulturált, és normális országban nem.
Köszönĺjm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Kaiser Képviselő úľ, parancsoljon.

Kaiser Jĺízsef
Folytatva Vorös képviselő tarsamnak ahozzászőlását' hogy azér1valahol kommunista bűn is,
nagymértékben, és én azt gondolom, amikor a Komássy képviselőtáľsam ezt tagadja, a
Tľianonnak az emlékezetét, és a Trianonnak a fájdalmát, ami a magyar nemzetben él, akkoľ
valőszínu, hogy ennek az ideológitnakapártolásáról van szó.

Dr. Kocsis Máté
Szétfeszítjtik az SZMSZ keľeteit, de kénýelen vagyok Komássy Képviselő úmak szót adni,
paĺancsoljon.

Komássy Ákos
Koszönĺjm szépen. Igen, sajnálom, hogy ez előkerült. Nos' azt tudom mondani'.'ugye
bizonyára azoka a kommunistákľa céIzott Kaiser képviselő társam, akik visszafoglalták a
Felvidéket, ugye? A Vörös Hađsereggel. Na mindegy. (A hdttéľbőĺ bekiabálás haĺlatszik')
Stromfeld Aurél vezette, igen, mindegy. Szóva|, tehát,... az, hogy elvesztettünk egy háborút,
meg utána beszálltunk még egybe, amit szintén elvesztettiink, ez egy politikai tragédia volt,
vagy kettő egymás után. Es azt gondolom, hogy mindannyiunknak teljesen jogos, kollektív
fájda|ma az, hogy ezek következtében Magyarország e|veszítette lakosságának, és régi
történelmi teľiileteinek túlnyomó többségét, aminek kapcsán milliók kerültek ki a hazájukból,
és azőta is hazájukon kívül élnek. En magam sem osztottatTl ań., amikoľ Gyurcsány Ferenc a
kettős állampolgársággal szemben foglalt állást, szerintem az egész népszavazás, és az egész
cirkusz a kettős á||ampo|gźrság k<irnyékén egy felelőtlen, vagy sok felelőtlen lépés összessége
volt. És meggyőződésem, hogy valóbarl' a hazaťtasság az nem politikai páľtpreferencia
kérdése. Azt gondolom, hogy az a kényszerképzet, amit Trianonnal szemben bízonyos
ideológiai okfejtők a magyat jobbolđalon kiépítenek, ami idegen-gyiĺlöletet és ehhez hasonló
érzelmeket tart fünn, az szerintem elrugaszkodik némely esetekben a valóságtó|. Tény|eg azt
gondolom, hogy nem feltétlentil az a feladafunk egy önkoľmźnyzati keľetben' hogy ezt
megvitassuk............(a milcrofon a hozzászólási idő lejártakor kikapcsolt, a hozzászólds
tobbi része nem hallható)

Dr. Kocsis jNĺáúé

No, napirenđ vitáját lezárom. Alpontokkal egytitt hét pontbó| áI|ő hatźtrozattől döntiĺnk, a
bírá|őbizottságtagaithét személyben jelöltĺik megaZ előbb eIhangzottaka|apján. Minősített
többség kel| az elfogadáshoz, kérem szavazzanak.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Bláthy ottó utca Bíró Lajos utca és Vajda Péter utca kozotti,jelenleg zsákutcaként
funkcionálő szakaszéft (38598 hľsz.) felújítja, melyre vonatkozó tervdokumentációk
elkészítése targyábankozbeszerzési éĺtékhatáľt el nem érő beszerzési eljárást folytat le.
A beszerzési eljaľás lebonyolításával megbízza a Józsefuaĺosi Gazdálkodási Központ
ZÍt.-t.
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3.

Felelős: polgáľmester
Hatfuiđő: 201 6. október 6.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szeľinti beszerzési eljaĺással
összefiiggésben a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-veI megkötendő megbizási
szerzóđés aláírźlsfua.

Felelős: polgáľmester
Hatźlriđó : f0 16. október 6.

a) a határozat l. pontja szerinti beszerzési eljárás nyertesével megkötésre kerülő
vállalkozasi szetzođésből adódó díjtételekľe (tervezési díj, hatósági díjak) 5.800,0 e Ft
fedezetet biĺosít a felhalmozási céItartalék terhére, ezért az onkormtnyzat kiadás
11107-02 cím fejlesztési céltartalék _ önként vállalt feladat _ e|ohányzatárőI5.800,0 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ önként vá||aIt feladat _ felhalmozási
e|őirányzatźra.
b) felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetésľől szóló rendelet következő
mó do s ítás rĺn źtL a hatát ozatb an fo g1 altakat ve gye fi g yel embe.
Felelős: polgármester
Hataridő: a) pont esetében 2016. október 06., b) pont esetében a2016. évi költségvetés
következő módosítása

a hatfuozat 1. pontjában meghatározott tertileten trianoni emlékmtĺ elhelyezéséľol
hatźnoz, melynek megfervezésére és kivitelezésére országos, egyfordulós, nyilvános,
titko s képzómllv észeti pá|y tnatot ír ki.

Felelős: polgáľmester
Hatariđő: 2016. októbeľ 6.

ahatározat 4. pontja a|apjtn elfogadja ahatátozat melléklętét képező páIyázati felhívást
és felkéri a polgáľmesteľt annak a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. október 12.

ahatáĺozat 4. pontja szerinti pźiytnatBíráIő Bizottságba az aIábbi személyeket kéri fel:

- Santha Pétemé - alpolgármester
- dr. Ferencz orsolya - képviselő
- Vĺjrös Tamás - képviselő
- Pintér Attila - képviselő
- Komássy Akos _ képviselő
- dr. Erőss Gábor - képviselő
- Zentai oszkaľ _ képviselő

Fęlelős: polgármester
Hataľidő: 2016. okÍóber 6.

4.

5.

6.
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7. a határozat 4. pontjában meghatározott pá|ytzaton nyertes pttIyamuro| a BfuáIő
Bizottság a Helyĺiĺténeti Tanács véleményének figyelembevételével hozott javaslata
a|apj án a Képvi selő -te sttilet dĺjnt.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I6. decembeľ havi rendes képviselő-testületi ülés

Dr. Kocsis Máté
Megállapítom, hogy 17 igen,O nem, I tartőzkodással a Testület elfogadta.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT AL:nIZ ľĺnqo s ÍľpTT SZóTo B B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁROZAT:
20fl201^6. (x.06.) 17IGEN 0 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. a Bláthy ottó utca Bíró Lajos utca és Vajda Péteľ utca ktjzötti, jelenleg zsákutcaként
funkcionáló szakaszát (38598 Ilrsz.) felújítja, melyľe vonatkozó tervdokumentációk
elkészítése tárgyábankozbeszerzési étékhatárt el nem érő beszerzési eljĺáľást folytat le.
A beszerzési eljarás lebonyolításával megbízza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-t.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. október 6.

2. fe|kéri a polgármestert a határozat l. pontja szerinti beszerzési eljaĺással
összefuggésben a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel megkötendő megbízźĺsí
szerzőđés a|áírásźra.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. októbeľ 6.

3. a) a határozat 1. ponda szerinti beszeľzési eljarás nyertesével megkötésľe kerülő
vźi|a|kozási szerzođésből adódó díjtételetae (tervezési díj, hatósági díjak) 5.800,0 ę Ft
fedezetet biztosít a felhalmozási céItartalék terhére, ezért az onkormányzat kiadás
1II07-02 cím fejlesztési céltartalék - önként vállalt feladat _ eloirányzatźlről5.800,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1160l cím - önként váIIaIt feladat - felhalmozási
előirźnyzatára.
b) felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi kdltségvetésről szóló rendelet következő
mó do s ítás án á| a határ o zatb an fo gl altakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgáľmester
Határido: a) pont esetében 2016. október 06., b) pont esetében a 2016. évi kĺiltségvetés
következő módosítása

4. a hatźltozat 1. pontjában meghatélrozott területen tľianoni emlékmű elhelyezéséľől
hatátoz, melynek megtervezésére és kivitelezésére orczágos, egyfordulós, nyilvános,
titko s képzómuv észeti pá|y ázatot ír ki.



Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 6.

5. ahatározat 4. pontja a|apjtn elfogadja ahaÍźrozat mellékletét képező páIyázati felhívást
és felkéri a polgálrllesteľt aturak a|áírásáľa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 12.

6. ahatźĺrozat 4. pontja szerinti pá|yźzat Bíľáló Bizottságba az a|ábbi személyeket kéri fel:

- Santha Péterné - alpolgármester
- dľ. Ferencz orsolya - képviselő
- Vörös Tamás - képviselő
- Pintéľ Attila - képviselő
- Komássy Ákos - képviselő
- dr. Eľőss Gábor - képviselő
- Zentai oszkár - képviselő

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f016. október 6.

7. a hatfuozat 4. pontjában meghatćrozott pá|yázaton nyertes pályamrĺľő| a BiráIő
Bizottság a Helýörténeti Tanács véleményének figyelembevételével hozotl. javaslata

a|apj án a Képvi selő -testület dönt.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíridő: 20L6. december havi rendes képviselő-testületi ülés

A' f02t2016. (x.0ó.) számú határozat mellékletét a jegyzőktinyv 5. számú melléklete
tartalmazza.

!

r Napirend 413. pontia
i Javaslat a Jőzsefvźlros kiizigazgatńsi területén a jármíÍvel töľténő várakozás
] kiegészítő, helyi szabá|yozásárő| szĺilĺi 26ĺ2010.NI.18.) iinkoľmányzati

ľendelet módosítására
1 (írásbeli előterjesztés, poľKÉzBESÍTÉS)

Előterjesĺő: dr. Kocsis }ĺ4.até - polgiĺľmester
l

j Dr. Kocsis l'íláté
.,j A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiányában \ezĄa. Szavazásra bocsátja a
lj határozati iavaslatsoľt.

,{

'li Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
.i'. ' Ł*ľj1iľŕľäĺ;ľ;"''ľ[:'ä"l.J;lä,Tiľfi!":?t,I2,,łfłł;#ł.!'?:r,;ł;,Íé.ŕľ:

várhatő parkolási díjbevételi többlet bľuttó 19.000,0 eFt, az áfavisszaigénylés I.944,0 e
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Ft.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat II40I cím - kcitelező feladat _
miĺködési bevételi e|őirányzatát - parkolási díjbevétel - bruttó 19.000,0 e Ft-tal,
visszaigényelhető áfa e|őirányzatát I.944,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a
kiadás 11401 cím _ kĺ;telező feladat - dologi elóiráĺyzatát 13.183'3 e Ft-tal -
kozszolgá|tatási szeruődés kompenzáciős díjemelés 9.\43,9 e Ft, áfa befizetés 4.039,4 e
Ft - megemeli és a kiadás 11107-01 cím műkodési cél és általános tartalékon belül az
által áno s taftalék e|őir ány zatźń 7 .] 6 0,] e Ft-tal me gem eli.

Felelős: polgármester
Határiđó: 20I 6. október 6.

2. 2017. évtőI taÍtős miikodési előzetes kötelezettséget vá|Ia| a parkolás bővítés miatt
várhatőan bruttó 76.000,0 e Ft díjbevételre, 7.776,0 e Ft visszaigényelt áfa bevételre,
52.733,1 e Ft költségre, melybőI a kozszolgáltatási díj összege 36.575,6 e Ft, az áfa
befizetés összege 16.157,5e Ft.

Felelős: polgáľmester
Határidő : minđenkori költsé gvetés elfo gadása

3. felkéľi a polgármestert a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| kotött parkolás
üzemeltetésľe vonatkoző közszo|sáItatási szerzóđés módosítására. melvet sztlmszeruen
a határ o zat me l l éklete tarÍaImaz.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 06.

4' felkéri a polgármesteľt, hogy a 2016. évi koltségvetés módosításánál és a kĺjvetkező
évek költségvetésének készítéséné| ahatározatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határiđo: 2016. évre vonatkozőan20l6. decembeľ 31." következo ével<re vonatkozóan a
tár gy évi költségvetés elfo gadása

Dľ. Kocsis M:áúé
Megál1apítja, hogy a Képviselő-testület 18 egyhangú igen szavazatta| ahatátozatot elfogađta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATH)ZAT ALH) Z MINo S ÍTETT S ZoTo B B SÉG S ZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
203t2016. (x.06.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. a) elfogadja2076-ra a paľkolás bővítés kiadási t<jbbletktjltségét, mely a kozszolgá|tatási
kompenzációs díjra vonatkozóan bruttó 9.I43,9 e Ft, az áfabefizetésre 4.039,4 e Ft, a
várhatő paľkolási díjbevételi többlet bruttó 19.000,0 eFt, az áfavisszaigénylés T.944,0 e
Fr.
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b) az a) pontban foglaltak miatt. az onkoľmányzat 11401 cím _ kotelező feladat -
működési bevételi e|őirtlnyzatát - paľkolási díjbevétel - bľuttó 19.000,0 e Ft-tal,
visszaigényelhető áfa e|őjrtlnyzatétt. I.944,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a
kiadás 11401 cím _ kĺjtelező feladat _ dologi e|oirányzatát 13.183,3 e Ft-tal _
kozszolgá|tatási szerződés kompenzáciős díjemelés 9.143,9 eFt, áfa befizetés 4.039,4 e

Ft - megemeli és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belĺil az
által áno s l'arta|ék e|o ir tlny zatát 7 .7 6 0,7 e Ft-tal me gem e li.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 6.

2. f0I7. évtől taľtós múködési előzetes kotelezettséget vállal a parkolás bővítés miatt
várhatóan bruttó 76.000,0 e Ft díjbevételľe, ].776,0 e Ft visszaigényelt áfa bevételre,
52.733,| e Ft kĺjltségre' melybxĺl a kozszo|gźitatási díj összege 36.575,6 e Ft, az áfa
befizetés összege 16.157,5e Ft.

Felelős: polgármester
Hatáĺído : mindenkori kö ltsé gveté s elfo gadása

3. felkéri a polgármestert a Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.-vel kötott parkolás
üzemeltetésľe vonatkoző kozszo|gá|tatási szerzodés móđosításara, melyet sztlmszeruen
a hatźtr o zat mel l éklete tarta|maz.

Felelos: polgármester
Határidó: 20I 6. október 06.

4. felkéri a polgármestert, hogy a 20|6. évi költségvetés módosításanál és a kcjvetkező
évek ktiltségvetésének készítésénéI ahatfuozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
ljatfuidő:2016. évľe vonatkozőan20l6. december 31.. kĺjvetkezo évehe vonatkozóan a
tźlr gy év i költsé gvetés elfo gadása

A 20312016. (x.06.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv 6. számű mellélĺIete
tartalmazza.

Dr. Kocsis lNĺ.áLté

Szavazásra bocsátja a vźrakozás kiegészito, he|yi szabáIyozásźlrőI sző|ő 2612010. (VI.l8.)
önkoľmanyzati rendelet módosítás átőI sző|ő ľendelet-terv ezetet.

MegáIIapíť1a, hogy a Képviselő-testtilet 18 egyhangu igennel a 2412016. (X.06.)
önkormanyzati ľendeletét elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A RENDELETALKOTÁSHoZ MINoSÍTETT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES
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BUDAPEST JOZSEFVAROS KEPVISELO-TESTULETE 18 IGEN. O NEM. O

TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA És ľĺBcALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
vrrl. rľ,nÜĺ-rľ ĺózspľvÁnosl oľxonľĺÁľyz.ł.ľ xÉpvrsBr,o
ľnsľÜĺ,BľnľBr 24.e0L6. (x.06.) oľronľĺÁľyzłľr nnNuBr-BľÉľ A
ĺózsnľvÁnos rcozlcĺzca.ľÁsr ľnnÜlrľnľ A ĺÁnuÚvnr, ľonrÉľo
vÁn,ł.rozÁs xrncÉszÍľŐ, HELYI szĺ,ľÁr-yozÁsÁnól szoĺo 26ĺ2010.
(VI.18.) oľxonľłÁľyza.ľr RENDELEľ ľĺouosÍľÁsÁnol

5. Egyéb előterjesztések

Napiľend 5/1. pontja
Javaslat a házasságktités e|őtt á||ő páľok megajándékozásáról szóló ľendelet
e|fogadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M.áLté
A napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszót Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Nincs baj az előterjesztéssel, de van benne két mondat, ami úgy szól, hogy: ,,2010-ben a
kormány csa|ádbarát fordulatot hajtott végre. Visszaadták a magyar családok számára a
családalapítás, a házasság és a gyennekvállalás becsületét, arryagi és táľsadalmi
elismeľtségét.'' Monđana egy pźľ téný ezzel szemben. A családi pótlék ĺisszeg 201O-ben egy
gyermek két felnőtt család esetébęn 12.200.- Ft, ugyanenné| 20l6-ban 12.200.- Ft. A két
gyermek két felnőttes családnál 13.300.- Ft'10-ben is' meg'16-ban is. Az infláció mát azőta
ki tudja mernyi volt, így adták vissza az arryagi elismerését a gyermekvállalásnak. Az éves
születések sztĺĺna 20Il-tő1, - a 20|0-et még nem számolja, mert áprilisban került a Fidesz
hatalomĺa - 20l5-ig, eddig vannak adatok, átlagosan 90.652 gyermek sztiletett, 2003-20I0-ig
átlagosan 96.330, tehát még az e|mu|t 8 évben is 6 %o-ka| több gyermek született, mint az
azőta elte|t 5-6 évben. Ezen kívuI az előterjesztést támogatja, de ezeket a mondatokat ki
kellett volna hagyni belőle.

Dľ. Kocsis Máté
Hosszú vitríba mennének bele Képviselő Úľral, de ebbe most nem szeretne belemenni. Saľa
Botond alpolgármester úľ is tele van gondolatokkal ebben az ugyben, mint két gyermekes
családapa is, sokat tudna mesélni arról, hogy az e|m,ű|t években mennyire lett kĺinnyebb egy
két gyermekes család élete, pláne ha hĺĺrom gyermekes családok is tudnának erről beszélni, de
parttalan vita. A kormĺínypáľt családok iranti elkötelezettsége szĺímos d<jntésben
megnyilvánult. Ön most kiragadott egyet, ami nem lehet vitaalap. A születésszámmal
kapcsolatos megjegyzéséhez annyit, hogy Magyarország, mint 1980 óta folyamatosan
csĺjkkenő Iétsztmt társadalomnak a kormányai máĺ akkor is fejlődést könyvelhetnek el, ha a
csökkenés ütemét lassítjfü, tehát a növekedés mindenki elérendő célja, de Képviselő Úľ ne
tegyen olyan elváľásokat a jelenlegi vagy ajövőbeli koľmányok elé, hogy ez a sziletésszźlm
jelentősen megugorjon. Az elmúlt években a gyeľmekvá||a|ási kedv növekedett, a csökkenés
üteme lassult, de kéri, hogy eń. ne abba az fuányba éĺte|mezze, ezeket az információkat,
mintha valami korményzati politika kudaľca lenne, mert az nem igaz. Látja ahozzásző|ásra
jelentkezők számábő|, hogy nem biztos, hogy a hozzźszólások a jegyes ajźndéIďloz
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kapcsolódnak, ezért kéri a képviselőket, hogy kellő önmegtartóztatássaI tegyék meg
hozzásző|ásukat. Me gadj a a szot Kai ser József képvi selőnek.

Kaiseľ József
Rcjvid Szeretne lenni, de nehezen tud Jakabfy Képviselő ur hozzászólása után. Azt|ehetlátni,
hogy 1998-2002kozoLt, az első orbaĺr-koľrrrálry családi adókedveznrényeket honosított meg a
magyar torvényekben, eztpontosan azute|ágazásos miniszter szüntette meg2007-re. 20l0től
az otbán-kormány újból megvalósította, például a gyerekek utan járó adókedvezméný.
Látttk, hogy bizonyos családok nem tudják teljes egészében visszaigényelni, ezért járulék
kedvezményeket adtak, így vissza tudták igényelni az adókedvezméný. Amit Jakabł'
Képviselő Ur mondani akaľ, az lehet, hogy igaz, de nem űgy igaz, mert a gyerekek és a
családok sokkal nagyobb métékben lettek támogatva, mint előtte. Arról nem beszélve,
hogyha megnézielőtte, meg 201O-től mondta a családi pótlék <lsszegét, de addig sem mozgott
a családi pótték tisszege, miközben lźĺtni, hogy f-3 éve nincs infláció. A másik nagy
kedvezmény az új CSOK, ami gálánsan segíti a családokat a tewezésben és a
gyereknevelésben.

Dľ. Kocsis M:áLté

Az önmegtartőztatás továbbra is elvaľás, tisztelt képviselők, kéľi, hogy a jegyescsomagról

beszélj enek ! Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Haĺom gyermekes családban éIo apukaként teljesen hisz a család szentségében és

fontosságában, ettől fi'iggetlenül az e\oterjesztésről két benyornása van, az egyík, hogy
maľketing rendeltetésű elképzelés, ami önmagában még lehetne tiszteletreméltó, a másik,
hogy alternatív életmód, vagy szexuális iz|és szerint élőket kirekesztő világképet hordoz
önmagában, mint a mostani kormány politikája, ezért a javaslatot nem tudja támogatni.

Dr. Kocsis Máté
Képviselő Úrnak megegyzi, hogy az alaptörvény teljesen világosan foga\maz ebben a
kérdésben. Kiľekesztő? Nem érzi kirekesztőnek, hagyományos. Sokfélék az emberek, az o
felfogásával egyezik' meg szerinte sokakéval. A hatályos alaptorvény passzusát iđézték íđe,
ezenne készĹiljön ki teljesen. Jő ez az előterjesztés, tetszik nekí, rźmtđásul kedves <jtlettel áll
e|ő az onkormĺányzat a hlízasodni vágyók felé. Miéľt kell ebből ekkora ,,balhéť' csinálni?
Megađja a szőt dr. Ferencz orsolya képviselőnek.

Dr. Feľencz orsolya
Igyekszik ľĺivid lenni, de ha mar itt a demogľáÍia szőba került, egyrészt négy gyerekes

édesanyaként a saját bőrén érzi, hogy mennyi minden pluszt jelent dolgozó édesanyaként.

Családi adókedvezmérrnyel botzasńőan nagyot segített a kormányzat., a CSOK szintén sokat
jelent sok családnak. A demográfiai fiiggvényeket vizsgáIva, az egy nagyon dilettáns
megközelítés, amit Jakabfu Képviselő úr felvtŁolt, ez a korfa ahogy váLtozik haľom és fel
évtizednyi csökkenés vtáĺ, az, ha ez a csökkenés lassul és egy stagnálás irtnyába el tudnak
indulni, azt mźr gyakorlatilag növekedésnek kell felfogni, meľt a szülőképes generáció

nagyon komolyan lecscjkkent. Ha maľ itt tartanak, akkor a Képviselő ur szellemi rokonai, az
sZDsZ, azMSZP ez az egész baloldali liberális politikai taľsulat nevetgélt a leghangosabban,
amikoľ Fekete Gyula l989,,90,,9|,,92-ben erről rendszeres vita volt a kĺjzbeszédben, hogy a
magyar demogľáfiai viszonyok milyenek. Fekete Gyula erróI számtalanszor nagyon precízeĺ
beszélt és a baloldaltól ľendszeresen megkapta, hogy: ,,Fogyik a magya1 hahaha..,, Ez az,
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amikoľ a Szent Koľona svájci sapka volt, a Szent Jobb tetemcafat az oncjk szellemi
rokonainak szőtźtrában. Igen, fogyott' és fogy most is, de errnek a megoldása semmiképp nem
az, amit onĺjk képviseltek.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

I)r. Eľőss Gábor
Hisz benne, hogy vannak olyanok is, akik komolyan is gondoljfü és nem csak propaganda
szinten támogatjfü a családokat, és ha mar mégis elindult ez a kicsit elvont vita, akkoľ néhĺány
tény érdemes rögzíteni azok számára, akiknek tényleg fontos, hogy a családokat támogassĺík.
Itt nem arľól van szó, hogy úgymond a đo|goző családokat tźtmogatja a rendszer, hanem arról,
hogy azok kozül a magas j<ivedelműeket. Ez kiilönĺjsen igaz a három gyerekesek esetén, ahol
továbbra is hatszáztizenvalahány ezer Ft jövedelmet kell al.lhoz eléľni, hogy aZ
adókedvezmény teljes egészében igényelhető legyen. Tényleg szomorú, hogy nem születnek
gyerekek, ez szomoru ország gyerekek nélkiil, de próbáljak megérteni, ha csak a felső
kozéposztályt, vagy csak a kozéposńźllý támogatják, miközben minđen ĺemzetkozi vizsgá|at
azt mutatja, hogy nem pénzzel, vagy ajándékkal kell támogatni a gyeľekvállalást, hanem
azza|, hogy segítik a kisgyerekes anyĺák visszatérését a munkaerő piacľa. Azok az országok,
még Franciaország ilyen Európźlban', ahol még kettő frlött varL az egy arryárajutó gyeľekek
száma, tehát azok az országok mutatnak fel magasabb gyerekszámot, ahol a nők viszonylag
koľán visszatérnek a munkaerőpiacra, ahol a kisgyerekkori nevelés intézményrendszere
kiéptilt. Tehát, ha a Fidesz őszintén szeretne több gyeľeket, meg több jegyespáľt' akkor a
bölcsődéket, óvodákat kell, hogy támogassfü, illetve a munkaerő píacra való visszatéľés a
kisgyerekes anyáknak körľryebb legyen. Külonben meg ez egy szimbolikus politizá|ás és a
felso középosztálynak adott ftjlĺjsleges plusz pénz, amiből gyerekek nem fognak születni, csak
taľs adalmi igazságla|anság.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Ferenc oľsolya képviselőnek.

Dr. Ferenc Orsolya
A GYED extrától elkezdve, a kotelező ővodtntatáson keresztiil, a gyermekétkeztetés soha
nem látott mérettĺ támogatása, a Biztos Kezdetnek a kibővítése,3z ingyen tank<inyv, Kaiser
Képviselő Úr is sorolja ezeket végig. Mintha Eľőss Képviselő Úrľal nem ugyanazt a filmet
ĺéznék, mintha nem ugyanabban az orszźlgban élnének. Pontosan ez a kormányzat az, amelyik
segít a kisgyerekes édesanyáknak a visszatérésben, a hátrtnyos körzetękben az ingyen
tankönywel, hol volt ez a tźĺnogatźls a híres baIoldali nyolc éves kormányzás a|att? Az első
gyereke t997-bęn született a Bokĺos-csomag kellős kĺizepén, úgyhogy a saját bőrén
tapasztalta, hogy mit jelent gyeľmeket nevelni akkor és most.

Dr. Kocsis Máté
A napirend v ítáj át lezfu j a. S zav azást a b o c s átj a a határ o zati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dont, hogy a htŁasságkötés előtt álló parok megajandékoztsárőI
szőIő ĺinkormányzati rendelet hatá|yba lépésével a jegyescsomagokĺa önként váI|a|t

5f



I

,i

feladatként 2017. évtőI e|őzętes kötelezettséget váI|a|határozat|an időre évente 1.000 e Ft
összegben az önkormányzat saját bevételeinek terhére.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: f0I7. évi és az ań' kovető évek k<jltsésvetés készítése

Dr. Kocsis M.áté
Megállapítja' hogy a Képviselő-testtilet 16 ígen, 1 nem, 1 taľtózkodással a hattlrozatot
elfogadta.

SZAV AZ^SNAL JELEN vAN t s KÉpvIsBro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ MINo S ÍTETT S ZoToBB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
204t20r6. (x.06.)

A Képviselő-testtilet úgy d<lnt, hogy a hazasságkötés előtt álló parok megajándékozásáról
sző|ő tinkormányzati rendelet hatáIyba lépésével a jegyescsomagokľa ĺjnként vállalt
feladatként 2017. évtő| e|őzetes kötelezettséget váLIalhatározatlan időre évente 1.000 e Ft
ĺĺsszegben az önkoľmányzat saját bevételeinek terhére.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2017. évi és az azt követő évek költsésvetés készítése

Dľ. Kocsis lN{áúé

Szavazásra bocsátja a hźnassźąkötés előtt álló parok megajándékozásźrőI szóló rendelet-
tervezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 16 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a f5/20l6. (X.07.)
önkoľmányzati rendeletet megalkotta.

A SZAVAza.sNÁr JELEN VAN ts KÉpvlspro
A RENDELETALKOTÁSHoZ MINoSÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsnľvÁnos xÉpvlsnlo-rpsľÜĺ.nľn rc IGEN, 1 NEM, 1

TARToZKoDÁSSAL ELFoGADJA És ivĺBcALKoTJA BUDAPEST FovÁRoS
vilI. KERÜLET ĺózsnrvÁRosl oľronn,ĺÁľyzĺ.ľ xnpvrsEr,o
TEsTÜLEľnľBx 25ĺ2016. (x.07.) oľromĺÁľyz,ł.ľr RENDELETÉT A
rrÁz,ł.s sÁcroľn s ELoTT ĺĺĺo pÁnor MEGAJÁNDEKoZÁsÁnóI

Tájékoztatók

1. Polgármesteľi tájékoztatő a tejárt határidejű testületi határozatok
végrehajtásáľól, az e|őző ülés őta tett fontosabb ĺntézkedésekrőI' a
jelentősebb eseményekről és az önkoľmányzati pénzeszktiziik átmenetileg
szabadrendelkezésíĺ ľészének pénzpĺacĺ j eltegű lekiitéséről
(írásb el i táj éko ztatő)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

T6IGEN 1 NEM t TARTóZKODÁSSAL



Dr. Kocsis Máté
A napiľend vitĄát megnyitja. Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
14 fontosabb esemény lett felsorolva augusztus végétől szeptember végéig. Az egy dolog,
hogy ezek koztil csak. egy eseményĺe hívták meg, meĺt azÍ" már megszokta, viszont űgy |átja,
hogy Polgármesteľ Ur egyiken Sem vett ľészt. Mindig valamelyik alpolgármester, vagy
képviselő volt a résztvevő, mint hogyha nem lett volna itt a kerületben, ebben a hónapban.
Kérdezi Polgármester tJrat, hogy milyen programokon vett ľészt ebben a hónapban.

Dr. Kocsis NIáté
Valakinek dolgozni is kell! El lehet menni pľogramokľa is, háľom kiváló alpolgármester ezt
fel szokta osztani. Sáľa Botond képviselő úľ kifejezetten rákattant a programokľa mostanában,
á|talában ő képviseli, vagy Alpolgármesteľ asszony. Egry Attila Alpolgármester úr külföldön
szokta képviselni, ő meg dolgozik. Ha nincs tobb kérdés, hozzászólás, a napirend vitźýát
|ezźtrja. Szavazni nem kell róla.

FelviláeosÍtás kéľés
(Szó szerinti leiratban)

Dľ. Kocsis M:áté
Képviselői kérdések következnek. Komássy Ákos képviselő úľ, parancsoljon!

Komássy Ákos
Kcjszĺjnĺjm szépen. ot kérdésem van. Az egyik, megint ilyen kis kikeľülős vá'|aszt kaptam rá,
úgyhogy felteszem akkoľ konkľétan. A Nap utca, a Kis Stáció utca, a Kisfaludy utca, a Nagy
Templom utca, Vajdahunyad utca és a Leonardo da Vinci utca, Corvin Sétány és Baross utca
közotti szakaszainak akarbantartására, felújításáľa mikor, és miből készül az onkormányzat?
Kettes, az orczy téren a remízrő| volt szó, volt arľól is szó, hogy ott ilyen könnýzenei
emléképtilet|esz, de aztán valami felújítás-szeľrĺség is zajlott. Mi lesz a ľemiznek a sorsa, és

mikoľ do| ez el, illetve mikor valósul meg? Hármas... ja nem, bocsánat, ezbenĺrc volt, akkor
csak négy kérdésem van. A negyedik, a Holokauszt Gyermeká|dozatainak Emlékpaľkja,
épülete, nem is tudom ' . . múzeum a, az most mźtr régőta készül a megnyitásra, de ha j ól tudom,
még nem sikerült neki. Mi ahe|yzet, mikor várhatő ebben fejlemény, és mi lesz most a sorsa

annak az épuletnek? A negyedik, a Népszínhźz utca és kornyékére vonatkozik. lIĺĺLk az
iĺtézkeďései az onkormányzatnak a Népszínhaz utca és kömyéke koztísztaságának
helyľeállítására,,,gatyźharázására,,,mert még mindige|éggé elviselhetetlen, és élhetetlenek a
közteľületek a Népszính áz utca környékén. Kö szönöm'

Dr. Kocsis Máté
Jegyzo Asszony tajékoztatása szerint írásban megválaszoljuk onnek a feltett kérdéseit. Még
Jakabff Képviselő Úr etőbbi kérdéséhez még annyit szeretnék, hogy Atpolgármester Ur
lelkesen tájékońatotI' az iméĺt, hogy holnap szintén engem fog képviselni a Gyermekápolók
XIV. országos Konferencíźljén, amin résń' vesz, én pedig nem veszek részt, de a jĺivoben
tájékońatjuk Képviselő Uľat mindig aľról, hogy milyen pľogramokon, melyik helyettes

képviseli az onkormányzatot avezetoí szinten, hogyha beérí ezze| a lehetőséggel a jövőben.

Erőss Gábor Képviselő Uré a sző, patancsoljon!
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Dr. Erőss Gábor
Köszöncjm. Két kérdésem volna, az egyĹk egy korábbi kérdésemĺe kapott vá|aszbő| kiderült,
hogy a hátra|é|<kezelés kapcsán kértem adatokat, és akkor meg is kaptam, hogy kétszázotven
valahány, ha jól idézem az adatot, ilyen tájékozÍatő levél ment ki, és bizony több tucat
kilakoltatásra is sor került. Ugyanakkor ötven valahány esetben megszĹiletett a megállapodás
a rész|etťlzetésrőI, és aú. hiszem, hogy ĺisszesen öt esetben van még folyamatban a
megállapodás megkötése. A kérdésem az vo|na egyrésń, hogy akkor a különbozet azhova
lett? Tehát azt hiszem a 252 érintett család, illetve a kilakoltatottak, plusz megállapodásban
éľintettek összesen körülbelül százas nagyságľendben' tehźú a kettő közötti százötvenes
nagyságľendileg ktilönbség, azzal mi lett, ez az egylk kérdésem. A másik kérdésem peđig az,
hogy mennyire értékeli sikeresnek Polgármester Ur a 10 milliós úgynevezett tájékoztatő
kampáný, aľmak fenyében, hogy a fideszes vezetésu kerĹiletek köziil épp Józsefuáľosban volt
a legalacsonyabb a tészvéte|. Nem &zĹ-e úgy most így utólag, hogy ennek a 10 millió
foľintnak mégis csak jobb helye lett volna akár a kisgyermekek, ha már róluk beszéltünk,
támogatásában' Vagy más fontos helyi ügyekben? Koszönöm.

Dr. Kocsis M.áté
Az első kérdésére írásban vá|aszo| a Hivatal Képviselő Úmak. A második kérdésére tudok
most is válaszolni. Ebben a népszavazási kampányban kétféle demokľatát véltem felfedezni.
Az egyik demokrata, aki úton-útfélen elmonđja magáról, hogy demokľata, majd rendkívül
boldog, ha távol tudja taľtani az embęreket az akaľatuk kifejezésétől. A másikfele demokĺata,
aki nem mondja el magáról úton-útfelen ł]ogy demokľata, de mindent megtesz azért,hogy az
emberek elmondhassák a véleményfüet. Eĺ az utóbbiakhoz tartozom. Ez az egyik. A másik,
hogyha nem folytattunk volna részvételi kampáný, akkor messzę nem mentek el volna
ennyien se. A harmadik, 1990 óta, de en. On nem tudhatja, mert pont 1990 és 2014 kozött on
nem volt ebben a kertiletben' hagyományosan, minden választáson Budapesten, itt a
legalacsonyabb a részvétel. Az, hogy ennek mi az oka' hogy szociológiai okai vannak, azt
talrín on jobban megvizsgálhatná, mint én, de ettől fiiggetleniil ténykérdésnek tekinthető,
hogy mindígalega|acsonyabb avá|asztási hajlandóság. Egyébkénteztmár aválasztások előtt
is többszĺir' több helyen elmondtam, hogy Józsefuĺĺrosbanaz 50 %-os ľészvétel az... vagy arÍa
való igény, az egyen|ő az abszuľdummal, ugyanis sose volt. A 20l4.es önkormányzati
vźiasńáson, aminek köszönhetően onök most itt ülnek, még annyian sem vettek ľészt, mint
most vasárnap anépszavazáson' 'oszt itt ülünk abból fe|hata|mazólag 18-an. Úgyhogy onĺjk
azon tészt vettek, ezen meg nem, ezt ne felejtsék el, hogy azon aktivizáItźk magukat,
mozgősították a sajtú szavazóikat, eljöttek, és még úgyis t<jbben vettek részt vasátnap a
népszavazáson, mint az e|őzó cinkormányzatin. Azért én olyan nagy kudaľcot ebben nem
látok. R'áadásul én meg annak öľĹilöŁ hogy úgy kommunikálnak, ahogy kommunikálnak,
meľt akkor ez aztjelenti, hogy végľe megértette a Képviselő Ur is, hogy... és több ellenzéki
páľt is, hogy azért nem olyan bonyolult dolog ez apoljtika, meľt csak otthon kell marađni, és
óriási győze|met lehet aratni úgy is, Képviselő Ur, ezek szerint. Ugyhogy én ezt a
módszerĹiket ajánlom a kĺjvetkező váIasńźtsokon is. A többit bízzák ránk nyugodtan, ne
aggódjanak értĹink. Láttarn én, hogy néhány hallucinogénnel tulterhelt újságíľó ań. gonđo|ta,
hogy ez valami oltrári kudarc a VIII. keľiiletben. A helyismeľet teljes hiányán tul, mĺĺľ csak
arrőI tesz tarlubizonyságot, hogy a kezdeti cirömfü lecsengése után sem ültek le egy kicsit
számolgatni. Ezt on<jknek is ajanlom, hogy tekintsék át a korźhbi helyi eredményeket a
mostaniakkal, kicsit matekozzarlak. osszanak, szorozzanak, vonjanak le. Nézzék meg, hogy
15500 szavaző, azho| jon az Önök fejenkénti 1500 szavazőjtůloz és picit játszadozzanak,
bűvészkedjenek ezekkel a számokka|, aztánpedig a jövőt illetően arra kérem onöket, hogy ne
annak öľĹiljenek demokľata felfogású embeľekként, hogyha az embercktávol maľadnak egy
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szavazástőI. hanem annak cirtiljenek' hogyha ľészt vesznek rajta. En egyáltalán nem bánom,
hogy az onkormányzat er-re forđított összeget, még rosszabb, messze nem lett volna ekkora a
részvéte|, hogyha nem koltünk el erre pénzt' a demokrácia nem kerülhet nagy árba.
Kihagýam valamit? Akkor Jakabff Képviselő Uľat még illeti a sző,parancsoljon!

Jakabff Tamás
Koszönöm szépen. Az elsőt, azt most képviselői kérdésként teszem fel, meľt ezek szerint két
tizedmásodpeľccel később nyomtam a gombot a parkolási .napirendnél. Itt a Szźzados ut
kömyékén tegnapelőtt volt egy kis polémia, miszerint mikuláscsomagokat tettek az autőWa,
még akkor is, ha nem olyan mikuláscsomagokat, hanem az onkoľmtnyzatnyllatkozata szerint
tesztüzemeltetést végeztek, és tájékoztatókat helyeztek a gépkocsilaa, pótdíj előírást és
csekket nem tartalmazott, és hogy ne ázzon e|, azért tették mikuláscsomagba. Ez eddig
teljesen rendben van, csak olyan jellegű tajékoztatőt kézbesített. ítt az onkormaĺryzat cége,
amin a következő felirat volt: ,,Fotó felvétellel rogzített pőtdíjťĺzetési felszólítás,,. Azt
szeretném kérdezni, ha tényleg ttt1ékońatőt teszĹink, akkor ne legyĹink már ilyen ,,bénák,,,
meg ha tényleg nincs benn csekk' akkor ne legyĺink ľnár ilyen ,,bénák,,, akkoľ egy
,,Tájékoztató'' című tájékoztatőt tegyünk már az autókľa. Kösz<jnöm. A második kéľdésem
hasonlóan itt a ,,népszavazás 10 millió'' témakörében van. Ismerjtik, hogy 10 millió volt a
keľetösszeg. Volt egy beszerzési eljźrźs, 7 millió valamennyiét vettiik ezt apromobike-ot, ezt
a cirkáló óriásplakátot, meg a villanyoszlop hirdetéseket, tehát még maradt 3 millió forint,
viszont én úgy érzem,lehet hogy nincs igazam, hogy az cisszes tobbi kampĺĺnyelem, az nem
fért be ebbe a 3 millió forintba. Ań. szętętĺém kérdeznl, hogy merrnyit költöttek levelekĺe.
Jelzem, hogy én kettőt is kaptam aHivata|től. Kétszer ugyanaú,. Elhoztam, meg lehet nézni,
nem fénymásolat, eredeti mind a kettő. En kérek e|ĺézést, hogy csak egyszer mentem el
szavazĺí, de ha kétszet lett volna jogosultságom, akkor mentem volna. Ezt szeretném
kéľdezni, hogy mennyit költött a JGK, a JKN, és 10 millió forint fr'lötti milyen pénzt... (a
milĺrofon ą hozzószólási idő lejártakor kiknpcsolt, a hozzászólás rcbbi része nem hallható)

Dr. Kocsis Máté
Az első kérdésére Pesti Ivett válaszol Képviselő Úľnak, a parkolásos.

Dr. Pesti lvett
Köszönöm a szőt, Polgármester Ú.. Képviselő Ú., ha tovább olvasta volna azt a

,,kutyanyelvnek'' hívott egyébként tájékoztatőt' akkor azonrujta van, hogy egyébként 0 foľint'
tehát sem fénykép nem készült, sem fizetési kĺjtelezettségľe nem szolgźi. Valóban nincs
mellette csekk, tehát most _ ahogy ezt kommunikáltuk is _ ez most egy tesďuzem, pontosan
azért, hogy mémi tudjuk azt, hogy egyébként mennyien parkolnak ezęL a teľületen.
Egyébként jövő héttől, vagyis a mai naptól indul a parkolás azon a területen hivatalosan is, de
innentől szźlmitva még két hétig továbbra is csak ez a figyelmeztetés fog kimenni, tehtlt
ténylegesen élesben büntetést nem fogunk a következő két hétben sem kiszabní. Köszönĺim.
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Dr. Kocsis M:áté
A második kérdésére, ahogy kérte Képviselő Úr, írásban a Hivatal
adni. Az iilést 1 I őra 40 perckoľ bezárja.

tájékoztaÍást fo g onnek

Danada-R

A jegyzőkönyv az Mötv-ben fogtalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testület201,6.
október 6-i tilésén elhangzottakat hitelhitelesen tanúsítia.
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Szervezési és Képviselői Iroda Ę*o.ĺ" 4 .1

'".r_**-69-:-_-.

A iesvzőkönwet készítette:
tll^ |\tĄ

Vidáknycsébi Tímęa
Szervezési és Képviselői Iľoda - ngyintéző

Képviselő-testĺĺlet iegvzőkiinwének melléklete:
Jelenléti ív, meghívó, előterjesztések

Bodnráľ Gabriella
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