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Készült Budapest Főváros VIII. kerületJőzsefvétľosi onkoľmányzatKépviselő-testület
2017. máľcius 9-én (csütöľtök) 9.00 órakor aJőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet

300-as tćltgya|őjában megtaľtott 2. ľendes üléséről

Jelen vannak: dr. Kocsis }l4áté, Dudás Istvánné, Egry Attila, dľ. Erőss Gábor, dr. Ferencz
orsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás, Kaiser József,
Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Sára Botond' Simon György, Soós
Gyĺĺrgy, dr. Szilágyi Demeter, Vörĺis Tamás' Zentai oszkaľ

Jelen vannak továbbá a meghívottak:

Sántha Péteľné _ alpolgáľmester, Danada-Rimán Edina - jegyző, dr. Mészár Erika -
a|jegyző, dr. Kovács Gabľiel|a - aljegyző, Farkas ors - Polgármesteľi Kabinet vezetője,
Tóth Tímea - Polgáľmesteľi Kabinet vezeto-helyettese, dľ. Vitályos Fanny - polgáľmesteri
főtanácsadó, dr. Balla Katalin - Jegyzői Kabinet vezetoje,Mátraházi Judit _ Személyügyi
Iroda vezetője, dr. Hencz Adrienn _ Jogi Iroda vezetője, Kósa Edit - Ügyviteli Iroda
vezetője, dľ. Dabasi Anĺta - Városvezetési Ügyo sztá|y vezetője, Tóth.Fábián Melĺnda -
Tisztségviselői Iroda vezetője, Bodnár Gabľiella _ Szervezési és Képviselői Iroda vezetője,
Fernezelyi Gergely Sándoľ DLA _ Városfejlesztési referens, Iványi Gyłingyvéľ -
Fłőépítész, Vaľosépítészeti Iľoda vezetoje, Majeľné Bokor Emese _ Belső Ellenőrzési Iroda
vezetóje, dr. Bojsza KľÍsztĺna - Humánszo|gá|tatási Ügyosztály vezetóje, dr. KaszanyĹ
Kollár Zsuzsznna _ Csaláđtámogatási Iľoda vezetője, Kĺncses Ibolya _ Humlínkapcsolati
Iroda vezetője, dr. Kóľódĺ Eva - Hatósági Ügyosĺály vezetője, Tóth Csab a _ Igazgatási
Iroda vezetoje, Páľis Gyuláné _ Gazdaságivezető, Csendes Antalné _Pétuugyi Ügyosztály
vezetője, dľ. Suba Árpád _ Adótigyi \roda vezetóje, dr. Galambos Eszter - Gazdálkodási
|Jgyosztá|y vezetóje, Bajusz Feľenc - Közterület-felügyeleti Ügyosztá|y vezetője, dr. Szabĺó
orsolya - Budapest Fĺjvaros Koľmĺányhivata|a VIII. keľületi Hivatal vezetője, Molnáľ
Gáboľ ľ. alezľedes - VIII. kerületi Rendőrkapitĺĺnyság vezetője, Váľadi Gĺzella _
Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, Ilovszky
Edina _ Jőzsefuátosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺĺzpont gazdaságí vezetője,
Yáczi Miklĺísné _ Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont, Józsefuarosi
KábítószeľügyiEgyeńető Fórum munkatiĺľsa, Annus Vĺktoľ - Rév8 Zrt. vezéngazgatója, dr.
Pesti Ivett _ Jőzsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. Igazgatóság elnöke, dľ. Kecskeméti
LászI,ő - Jőzsefuźrosi Gazdálkođási Központ Zrt. operatív igazgatőja, Bozsĺk István Péteľ -
Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. Yagyongazdálkodási igazgatőja, Ács Péter -
Józsefüárosi Gazdálkodási K<lzpont Zrt. Vĺíľosiizemeltetési igazgatőja, MLező János -
Józsefuĺírosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. Parkolási igazgatőja, Mach József - Józsefuaĺosi
Gazdálkodási Ktizpont Zrt.Uj Teleki téri Piac és Teľmelői Piacok vezetője,Kovács Baľbaľa. Jőzsefvźros Közĺjsségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatőság elnöke, dľ. Horuáth Szĺlárd _
Józsefuáľosi Szęnt Kozma Egészségiigyi Központ főigazgatőja, dr. Táľnokĺné Joó lldĺkó _
Napraforgó Egyesített ovoda intézményvezetője, Koscsóné Kolkopf Judit _ Józsefuáľosi
EgyesíteÍ Btjlcsődék intézményvezetője, Bonyhádi Elek - BKIK VIII. kerületi Tagcsoport
elnclke, Nagy Gáboľné - Emberi Erőfonás Bizottság kĹilsős tagtra, Camaľa.Beľeczkĺ Ferenc
Mik|ós - Emberi Erőfoľrás Bizottság külsős tagsa, Boľsos Gáboľ - Vĺírosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság külsős tagsa, Őszi Eva _Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Ěizottság külsős
tagSa.



Dľ. Kocsis Máté
Köszonti a megjelent képviselőket, a Hivatal munkatársait, az intézmény-, és cégvezetőket és

valamerľryi kedves vendéget a Képviselő-testület ülésén. Külon koszönti Bucsek Gáboľ
vezérórnagy urat, Budapest rendőľ-főkapitźĺnyźtt., és köszonti Molnár Gáboľ utat, a BRFK
VIII. kcrülcti Rcndőrkapitányságvezetőjét' akik az e|ső napiľendhez érkeztek ide. Ą létszám
megállapítása végett kéri, hogy a képviselők kapcsoljak be gépeiket. távolmaľadását és

késését nem jelezte senki. Megállapítja, hogy I7 képviselő van jelen. A minősített
szótöbbséghez 10, az egyszenĺ szótöbbséghez 9 egybehangzó szavazat sziĺkséges. A
napirenddel kapcsolatban tájékońatja a Képviselő-testületet, hogy a 614. ,,Javaslat a

Ttĺzfalfestési Pľogram módosításárď' című előteľjesztést az előterjesńo visszavonta. Ennek
pontosítása szükséges, határidőhĺjz nem kötött, úgyhogy a következő testületi iilésen fogjak
megtárgyalni. Továbbá, Pintér Attila képviselő előterjesztést nyújtott be ,,Javaslat
kozkegyelmi tĺirvény megalkotásának kezdeményezésére'' címme|, ez a meghívóban nem
kertilt kiküldésre, ezért szavazásra bocsátj a az e|őterjesztés napiľendre vételét.

Megállapítja, hogy 13 igen, 4 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testiilet a sürgősség
napirendre vételét elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN vAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR )ZATHjZATALHOZ EGYSZERŰ szoľogB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
48t20r7. (rrr.09.) 13IGEN 4 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy indokoltnak Iźúja a siirgősség okát a siirgősségi
indítvanyként b eterj e s ńett a|ábbi előteľj e sĺé snél :

8ĺ3 Javaslatkiizkegyelmitłiľvény ľegalkotásáľakkezdeményezésére

Előterjesztő: Pintér Attila _ a Jobbik józsefuarosi képviselője

Dľ. Kocsis Máté
A stirgősséget 8l3. napirendként javasolja megÍźngyalni. Ügyrendben dľ. Erőss Gábor
képviselő ur kcjvetkezik.

Dľ. Erőss Gábor
Szeretné je|ezni, hogy valószínúleg minden képviselő megkapta az írásbeli módosító
javaslatát, amit benýjtott a bérlővédelmi progľamhoz. Legalábbis minden címzettnek
elktildte, akik szerepelnek a testÍileti meghívó címzettjei közĺjtt. Csak szeľette volna itt is
je|eznt, hogy haĺom módosító indítvaný ehhez benyújtott, illetve az egyíknél van egy elíľás,
aki olvasta, az láthatta, hogy éľtelemszeľiĺen nem 41. $., hanem 51. $. Ha valamelyik
képviselőtaľsához esetleg nem jutott el, akkor megteheti-e, hogy megkéri a Hivatalt, hogy
juttassae|hozzájllkakinyomtatottvźitozatot.

Dr. Kocsĺs M:áLté

Képviselő vr, ez a napiľend szavazása. on meg benyújtott egy módosítót egy konkĺét
napirendhez, ez most hogy jĺitt ide? Képviselő úr két és fel éve képviselő itt. (A háttérből



beszéd hallatszik) Ja, hogy a Képviselő-testtilet ne tepődjon meg' hát már semmin nem
lepődnek meg! Megadja a szőt ügyrendben Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Tudja, hogy Polgármester ur az \ZMSZ szerint járt el, amikor vita nélkül döntetett a
sürgősség elfogadásáról, viszont itt egy politikai féľcmunkával van dolguk, amelyik
cisszekeveri a társadalmi igazságérzet és a zavargássa| kapcsolatos interpretáciőkat a
jogértelmezéssel, ez pontosan tuđja végzett jogászként, hogy ez a jog és a jogállamiság
kicsavarása. Szerinte méltatlan Józsefuaľoshoz és a Képviselő-testülethez, hogy eń.
napirendre tuńe, ezértnem tudja támogatni igy a napirendet.

Dr. Kocsis ľ.Iáté
Ezek enyhe posztdiktatórikus kiľohanások' Képviselő úr! Lega|ább a Testületnek azt a jogźú
ne vitassa, hogy bármit megvitathat. Napirendnél majd elmondhatja, hogy fércmunka,vagy
nem, de azt,hogy a TestĹilet d<int<ltt egy előterjesztés napirendre vételéről, és on nem ért vele
egyet. . . az mźs kérdés, hogy ki hogyan fogja támogatni, u egy külön kérdés. Két ilyen remek
ügyrendi hozzásző|tts utan nem tudnak sem dönteni, sem állást foglalni, úgyhogy térjenek
vissza az eredeti menetrendükhoz. Az imént módosított napirend szavazásakĺjvetkezik.

NAPIREND:

1. Elsődlegesen tárgyalandó előteľjesztések

Beszámoló a BRFK VIII. keriileti RendőrkapÍtányság 2016. évi
tevékenysógéľől
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat a bérlővédelmi pro gram m.al kap cso lato s diintés ek meghozatalár a
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

2. Zárt ülés keľetében táľgyalandó előteľjesztések

Javaslat fellebbezések elbĺrálására szociális támogatás ügyben
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgármester

Pénzügyĺ' költségvetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

Javas lat költségvetést érintő diintések meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgiírmesteľ

1.

2.

1.

3.

1.



4. Városľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztés

1. Javaslat Házioľvosi Eletpályamodell keľetében egészségügyet érintő
d ii ntés e k me ghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Egry Attila - alpolgármesteľ

5. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előteľjesztések

1. Javaslat társasházi pályázatokkal és kiĺzteľůiletekkel kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺo: dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Baľoss u. 98. szám a|atti,355|6ĺ0lN69
hrsz.-ú iinko rmányzati tulaj donú helyiség elidegenítésére
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: dľ. Pesti Ivett - Józsefvárosi Gazdálkodási KÓzpontZrt.

igazgatőság elnĺjke

3. Javaslat a Budapest VIIL keľület, Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek
elidegenítésére kiíľt pá.Jy ázat eredményének megállapítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.

igazgatőság elnöke

4. Javaslat a Budapest VIn. keľület, Tömő utca 16. szám a|atti ĺngatlanok
elide genítésére kiírt pá,ly árzat eredményén ek m egállapításáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.

igazgatőság elnĺike

5. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tłimő utca 58. szám a|attĺ ĺngatlan
elide genítés ére kiíľt p ály ánat eľed ményének me gállapításáľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett _ Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpoftZrt.

igazgatőság elnöke

6. Javaslat az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgálĺí
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (vI.20.)
iinkormányzati ľendelet módosítására, valamint a Budapest VIII. keľĺilet'
Krr'idy u. 3. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek páIryázat útján
ttĺľténő bérbeadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Pesti Ivett _ Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.

ĺgazgatőság elnĺjke
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7. Javaslat az Uj Teleki téri Piaccal kapcsolatos tulajdonosi dłintések
meghozatalára
(íľásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.

igazgatóság elnöke

8. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Bródy Sándor utca 15. szám a|att
ta lálh ató in gatlan pá|y ázat litj án tőrténő értékes ítésére
(íľásbeli előteľjesztés, póTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Pesti lvett _ Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.

ígazgatőság elnĺjke

9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 15. (Apáthy István u. 4.) szám
alatti ĺiľes telekingatlan bérbeadására vonatkoző pá|yázat eredményének
megáIlapítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.

igazgatőság elnöke

6. Vagyonkezelésselo váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a telepüIésképpel kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterjeszés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

2. Javaslat telekalakításra
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

3. Javaslat településrendezésĺ szenődés megkötésére a Hoľváth Mihály tér 15.
szám a|attĺ ĺngatlannal kapcsolatban
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő: dr. Kocsis .li/até _ polgiĺľmester

7 . Humánsz o|gá|tatässal kapcsolatos előterj esztések

1. Javaslat alapítvány tátmogatására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgáľmester

2. Javaslat a Jőzsefvárosi SzociáIis Szolgá|tatĺó és Gyermekjó|éti Ktizponttal
kap cs o lato s diintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
El őterj esztő : S ántha Péterné _ alpol gáľmester



3. Javaslat egyháuak, egyházi szervezetek támogatására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

4. Javaslat közétkeztetési és téľítési díjak felülvizsgá|atáta
(írásbeli előteľjesztés, póTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

5. Javaslatintézményidoku.mentumokjĺóváhagyásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S antha Péterné - alpol gármester

6. Javaslat megállapodás megkötéséľe a Pázmány Péteľ Katolikus
Egyetemmel
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

8. Egyéb előteľjesztések

1. Beszámolĺó a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéľől
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Danada-fumán Edina - jegyző

2. Javaslat a nemzetiségi iinkoľmányzatokkal kiitłitt egyůittműködési
m e gállap o dás ok feliilvÍzs gá|atźr a
(írásbe li táj éko ztatő)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat kiizkegyelmittĺrvény Pegalkotásánakkezdeményezéséľe

Előterjesztő: Pintér Attila - a Jobbik józsefuárosi képviselője

Tájékoztatók

1. Polgármesteľi tájékoztatő a lejárt hatáľĺdejű testületi határozatok
végrehajtásáról, nz e|őző ůilés őta tett fontosabb intézkedésekről' a
jelentősebb eseményekľől és az tinkormányzatĺ pénzeszkőzők átmenetileg
szabadrendelkezésű ľészének pénzpiaci j ellegíĺ lektitéséľől
(írás b el i táj éko ztatő)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté _ polgiírmesteľ



Dľ. Kocsis M:źłté
Megállapítja, hogy 14 igen, 1 ellenében, 2 tartőzkodással a Képviselő-testület a napirendet
elfogadta.

SZAVAZÄSNÁL JELEN VAN tz rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóTo B B s Éc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
4912017. (I[.09.) 14IGEN 1NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet az a|ábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:

1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések

1. Beszámoló a BRFK VIII. kerüIeti Rendőrkapitányság 2016. évÍ
tevékenységéről
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslata béľlővédelmĺpľogľammalkapcsolatos dtintések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

2. Zárt iilés keľetében tárgya|andó előteľjesztések

1. Javaslat fellebbezések elbíráIására szociális támogatás ůĺgyben
(írásbeli előterjesztés)
E|őterjesztő : Sĺíntha Péteľné - alpolgármester

3. Pénzügyi' kiiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslatköltségvetéstérintődiintésekmeghozatalára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Váľosľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztés

1. Javaslat Háziorvosĺ Életpĺlyamodell keretében egészségiigyet érintő
dtintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Egry Attila - alpolgármester



1.

)

3.

4.

3.

6.

5. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előterjesztések

Javaslat táľsasházi pályázatokkal és közteľĺiletekkel kapcsolatos döntések
megbozata|ára
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Javaslat a Budapest VIIL keľület, Baross u. 98. szám a|atti,3551610lN69
hľsz.-ú iĺnkormányzati tulajdonú helyiség elidegenítéséľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási K<izpoĺtZrt.

igazgatőság elnĺjke

Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek
elidegenítéséľe kiírt pá.Jy ázat eredményének megállapítására
(írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.

igazgatőság elnoke

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tiimő utca 16. szám a|atti ingatlanok
elidegenítéséľe kiíľt pá.Jyázat eredményének megállapítására
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett _ Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.

igazgatőság elnoke

Javaslat a Budapest VIII. kerÍilet, Tiimő utca 58. szám alatti ingatlan
elidegenítésére kiírt pá.Jy ánat eľedményének megáIlapítására
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsefuĺírosi Gazdálkodási KözpontZrt.

igazgatőság elnĺjke

Javaslat az Onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló
helyiségek béľbeadásának feltételeiről szólĺó 35/2013. (vI.20.)
iinkoľmányzati rendelet módosítására, valamint a Budapest VIII. kerület,
Krrĺdy u. 3. szám alatti nem lakás céIjáľa szolgálĺó helyiségek pá|yánat útján
tiiľténő bérbeadásáľa
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett _ Józsefuĺíľosi Gazdálkodási KözpontZrt.

igazgatősźlg elnöke

7. Javaslat az Úĺ Teleki téri Piaccal kapcsolatos tulajdonosi dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuarosi Gazdálkodási Központ.Zrt.

igazgatőság elnĺjke



8.

9.

1.

)

6.

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Brĺódy Sándor utca 15. szám a|att
találh atĺó in gatlan p á.Jy ánat ú tj án tőrténő értékes ítés éľe
(íľásbeli előterj esĺés, PoľrÉzBESÍTÉS)
Előtcrjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefváľosi Gazdá|kodási KozpontZrt.

igazgatőság elnĺjke

Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Tiimő u. 15. (Apáthy István u. 4.) szám
a|atti üres telekingatlan bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének
megállapítására
(íľásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuáľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.

igazgatősźry elnöke

Va gyon kezeléssel, vá ros ůizem eltetéssel ka pcsolatos előte rj esztések

Javaslat a telep ĺilésképp eI kap cs o latos dtintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Javaslat telekalakításľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgiíľmester

Javaslat településrendezési szeľződés megktitésére a Hoľváth MiháIy tér 15.
szám a|atti ingatlannal kapcsolatban
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesaő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Hu má nsz o|gáltatźlssa l ka p csolatos eI őte rj esztések

Javaslat alapítvány támo gatásár a
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺo: Egry Attila - alpolgáľmester

Javaslat a Jőzsefvárosi Szocĺális SzolgáItató és Gyeľmekjólétĺ Ktizponttal
kap cs olato s diintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Sántha Péterné _ alpolgáľmester

Javaslat egyhának, egyházi szeľvezetek támogat áłsára
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

7.

1.



4. Javaslat kőzétkeztetési és térítési díjak felülvizsgá|atára
(írásbeli előterjesĺés, PoľrÉzBESÍTÉS)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Santha Péteľné - alpolgármesteľ

5. Javaslatintézményidokumentumokjóváhagyásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S antha Péterné - alpolgáľmester

6. Javaslat megál|apodás megktitéséľe a Pázmány Péteľ Katolikus
Egyetemmel
(írásbeli eloterj esztés)
Előteľjesĺő: dľ. Kocsis Máté _ polgáľmester

8. Egyéb előterjesztések

1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esĺ o : D aĺnda.Rimrín Edina - jegyző

2. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kt'tł'tt egyiittmiĺkłidési
megállapodások felülvizs gá|atára
(írásb eli táj éko ztatő)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

3. JavaslatkłizkegyelmitiiľvénymegalkotásáTakkezdeményezéséľe

Előteťesztő: Pintéľ Attila - a Jobbik józsefuárosi képviselője

Tájékoztatók

1. Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejárt hatáľidejíĺ testůileti határozatok
végrehajtásáról, 

^z 
e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekľőlo a

jelentősebb eseményekľől és az łinkormányzati pénzeszkiizök átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci j eltegű lektitéséľől
(íľásbel i táj éko ztatő)
Előteťesztő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester
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1. Elsődlegesen táľgyalandó előterjesztések

Napiľend 1/1. pontja
Beszámoló a BRFK VIII. kerĺileti Rendőľkapitányság 20|6. évi
tevékenységérő|
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis l.Iáté
A bizottságok megtárgyaltak. Megkéri Molnár Gábor kapitány urat, hogy tartsa meg
beszámo l ój át, még a napirend me gnyitása előtt.

Molnár Gábor
Korábban mar eljutatta az onkormányzatba a VIII. kerületi Rendőrkapitányság 20116. évi
beszámolóját, úgyhogy csak néhány érdekesebb tevékenységet kiemelve, az írásbelitől
lényegesen ľövidebben támá a hallgatóság elé. A több teriiletrész alkotta Józsefuaľos
Budapest egyik legszínesebb területe. Közbiaonság vonatkozásábaĺ a Ieginteluívebb, és
legveszélyesebb teľtilet Belso-Józsefuaľos. Jellemzőek a közterĹileti, a vagyon e||eni, az
erőszakos bűncselekmények és szabálysértések egyarźnt. A mindennapok ľészét képezik a
kábítőszer és az ehhez kapcsolódó jaľulékos bűncselekmények, a lopás, a garźzdasź,g, a
prostitúció.KizárőIag a kĺjzrend céltudatos, célirányos fenntartása, ellenőrzésę áItaIlehetséges
egyfajta egyensrily kialakítása és megtaľtása. A brĺntigyi he|yzet bemutatása következik. Az
összes rendőri eljaľásban rcgísztrtit bűncselekmény 100 ezer lakosra vetített aránya 2015.
évben 10.191-ről 2016' évben 6.674-te, 34,5 %o-os jelentős csökkenést mutat. A kiemelt
bűncselekmények közül kifosztás miatt 2015. évben 175 esetet, f0|6. évben 125 esetet
regisztráItak' a nyomozás eredményességi mutató II,5 %o-rő| 20oÁ-ra, koze| kétszeresére
emelkedett. 2015-ben lopás bíĺncselekményéből 30l5-öt,20l6-ban 2501-et ľegisztráltak. A
nyomozás eľedményességi mutatő |6,2Yo-rő| több mint kétszeresére,33,7 oÁłaeme|kedett. A
gépjfumti feltörések száma 126-rő| 86-ra csökkent. A nyomozás eredményességi mutatója
lényegesen, |3,5 oÁ-rő| 42,2 Yo-ta, több mint háľomszorosaľa nőtt. A lakásbettjrések szźlma
2015-ben l81-ről, 20|6-barl l26-ra csĺikkent. A nyomozás eredményességi mutató 12 %-rő|
38,2 %o-ra, több mint háľomszorosára nőtt. A rablások szźma 2015-ben 49-ro| 47-ľe csĺjkkent.
A nyomozás eredményességi mutató 50 %o-rő|92,7 oÁ-ra, kcjzel I00 Yo-ra emelkedett. A 14
kiemelten keze|t bűncselekmények száma összesen 2015-ben 3877-tóI, 2016-ban 3430-ra,
1|,5 oÁ-ka| csökkent. A nyomozás eredményességi mutató közel kétszeľesére 23,I oÁ-rő| 42,4
%o-ra emelkedett. A köZterĹileten elkĺivetett kiemelten keze|t btĺncselekmények szźlma 983-ľól
81l-re csökkent. A nyomozás eredményességi mutató 30,5 %o-ről 58,7 oÁ-ra emelkedett. A
közterületen elkĺlvetett cisszes búncselekmény szám 20l5-ben I476-rőI20I6-ban |398-ra, 5,3
Y,-ka| csĺjkkent. A nyomozás eredményességi mutató 47,4 oÁ-ro| 75,6 oÁ-ra ęmelkędett. A
kiugľóan magas nyomozás eredményesség elsősorban a térfigyelő kameraľendszemek, a VIII.
kertileti Rendőrkapitányság kĺĺaeruleti szolgá|aténak, illetve a Készenléti Rendőľség
munkatáľsainak köszönhető. Az elkövetők hatékonyabb felderítése pedig a bűnügyi állomrány
gyoľs reagá|ásának tudható be. Folyamatosan csökkenő tendencia figyelhető meg a kźlbítőszet
fogyasztás és teľjesztés bűncselekmények tekintetében. Havonta tcjbb alkalommal szervezett
akció keretein belül felszámolásra kenilt akábítőszeľt terjesztő helyek nagy része' melynek
köszĺjnhetően a fogyasztői magataľtás is cs<ikkent, ez kcjszönheto az erÍe a célľa létrehozott
akciócsoportnak. Rendészeti tevékenység kapcsán elmonđja, hogy a kcjzterületi szo|gá|atot az
elmúlt évben I8.22I fővel, 218.90| őrábarl |atták el saját állomanybó|. 20l6-ban a korábbi
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évek gyakor|atźú követve, a Jőzsęfvárosi onkormányzatta| ismételten szerzőđést kötöttek a
túlszolgálat ťlnanszirozására, melynek kĺjszĺjnhetően 1-3 fő naponta 12 őrában lát el további
kĺjzterületi szolgálatot, a Józsefuáĺosi Kozterület-feltigyelet munkatársaival közösen. A
ktjzterületi játőtszoIgáIat írányíttlsa központosításra kertilt, melynek pozitiv eredménye a
reagá|ási idő jelentos csökkenése. A társszervek a Jőzsefvtĺrosi onkormányzat bevonásával
Józsefuarosban ellenőľzéseket hajtottak végre ktilönböző napszakokban, elsősorban a
szőtakoző-, és vendéglátóhelyeket érintették. A köľzeti megbizotÍi szolgá|at If korzetrę van
felosztva. Minden körzeti megbízotti státusz feltĺ;ltésre keriilt. A szolgáIat hatékonyságát
növeli, hogy 2016. július I3-źtn tĺađták a 2. Korzeti Megbízotti Irodát a Baueľ Sándoľ
utcában, mely négy korzet hattĺrtn fekszik. Földľajzi adottságából adódóan a lakossággal való
kapcsolattartás jelentősen javult. A kcjzös szolgáIat ellátásával kapcsolatosan kiemelkedő az a
tevékenység, amit 2015. február 1-től hajtottak végre a Jőzsefvźnosi Polgaľőľséggel közösen.
Ezek gyalogos járőrszolgálaton belül valósultak meg leginkább a bűnügyileg fertózotĹ
területeken. Nagy hangsúlý fektetnek a Közterület-felügyelettel ktjzĺjs, eľedményes
tevékenységtikľe is. Bún és baleset megelőzés: 2016-barl is intenziv bűnmegelőzési
tevékenységet folytattak, aZ iskola ľendőre progľam keretében a bűnmegelőzési és

közlekedési kollégák előadásokat, és bemutatókat taľtottak, játékos vetélkedőket szerveztek,
melyek nagy sikert aruttak a nevelők és gyerekek kĺiľében is. A Józsefuárosi Aldozatsegítő
Szakmai Rendszer célja, hogy mege|ozze az źlldozattá vźl|ćĺst, illetve hatékonyabbá tegye a
velük kapcsolatban kerülő szervezetek munkáját. A program összeköttetést biztosít a
rendőrség, a kormányhivatalok, az cjnkoľmtlĺyzatok és a civil szervezetek között, e^.20T6-
ban is eredményesen folytattfü. Rendszeresen részt vettek aKábítőszeľügyi E,gyeńetó Fórum
munkájában, valamint tagsai a Prevenciós és Közbiztonsági Munkacsoportnak is. Nagy sikere
volt a baleset-mege|ozési előadásoknak. Nyílt napokat tartottak óvodások, általános iskolások
és középiskolás koru gyeľmekek részéte. f0I5 után tava|y ís rajzpźtlyźzatot hiľdettek az
óvodások és kisiskolások számaľa. Jelentős lépéseket tettek a külső kapcsolattartás terĹiletén.

Az onkormányzattal kiemęlkedően jó a kapcsolatuk, több alkalommal segítséget nyújtottak a
programok megszervezésében, és célkitiĺzéseik megvalósításában. Közösen keľült
megszervezésre a ľendőmap 1000 óvodás és a|ső tagozatos koru gyeľmek részvételével.
Anyagi támogatást kaptak a csapatépítő sportnap és az évzźtő renđezvény megtartásaľa is. 6
millió forintot csopoľtosított źń az onkoĺmźnyzat a XXI. századi színvonalú kondicionáló
terem |étrehozására, és berendezésére. Evente két alkalommal tudjfü a kiemelkedően jól
teljesítő kollégfü munkáját a Jőzsefváros rendjééľt kitiintetésseI jutalmazni. A Józsefuarosi
onkormányzattal együttműködési megállapodást kötöttek' melynek keretében áIdozat-
megelőzési pľogramot, és nyílt napot szerveztek a roma fiatalok sztnnáĺa, ahol bemutattélk a
rendőrség munkáját. A Közterület-feltigyelette|, a Józsefuáľosi Polgarőrséggel, a Közép-Pesti
Katasńrófavédelemi Kirendeltsé gge|, a Fővaĺosi onkormlányzat RendészetiIgazgatőságga|, a
VIII. kerĹileti Kormányhivatallal, és a civil szervezetekkel is kięmelkedően jó a kapcsolatuk.
Karácsony előtt a rászoruló gyerekeknek játékokat és ruhákat gytĺjtĺittek a kollégák és lakosok
kĺirében, melyet a lőzsefváros Gyermekjóléti Központnak adtak át. A körzeti megbízottak az
illetékességi teľiileteikentartjak a kapcsolatot az iskolakkal és az egyházald<al,Ezekavezętők
személyesen ismeľik akörzeti megbízottjukat, ennek kĺiszönhetően aKozbiztonsági Fórumon
nagy számban megjelennek, és pozítivaĺ értékelik jelenléttiket a k<jzterületeken. A
Rendőrkapitanyság kommunikációs tevékenysége kiemelkedő volt. Pozitív mind a média,
mind az állampolgarok, valamint a Józsefuarosi Ujság irtnyába. Az iĄság minden sztlmábaĺ
tájékoztatták a lakosságot a rendőrség munkájáról, a Rendőrkapitanyság áItaI megrendezésre
keľülő ľendezvényelľől, és búnmegelőzési tanácsokat adtak szükséges esetekben.
Folyamatosan jelen vannak a BRFK hírpoľtálján és több oľszágos sugárzású csatorna,

kereskedelmi rádió és újság is tuđósított eredményes nyomozásaikĺól. Főbb célkitűzések:
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20l7-ben elsősorban ezen eredmények megtartása a cé|, a kábitőszert teľjesztő személyek
elfogása, az ęffe szolgtiő elosztóhelyek felszámolása, a JASZER program folýatása, a
Kábítószeľügyi Egyeztető Fórum munkájában való további aktív közreműkodés. A bűniigyi,
gazđasági szakteľület fejlesztése, erősítése, együttműködés folytatása a társszervekkel.
Tekintettel a kiemelkedően jó kapcsolatľa, idén kozĺjsen szeretnék a VIII. kerĹileti
Tűzoltósággal nregľetrdezlú azinullár 3. Józsefvárosi Renĺlvéclelmi Napot.

Dr. Kocsis N4.áté
Megköszĺini Kapitány úrnak a beszámolót. Előterjesztőként és városvezetőként is grat.slá| az
elért eredményeikhez. Van éľtelme az onkormányzat és a rendőrség jó egyiittműkĺjdésének,
hiszen ha lassan is, és ha messzíről is indultak, de mégiscsak meghozta az eredményét. Kéri
Kapitány uľat, hogy tolmácsolja elismerésüket az állomány tagjai felé is, egyidejűleg
megtregyzi, hogy kifejezetten büszke arra, hogy ma mátt a Jőzsefuárosi Rendőrkapittnyság,
ami jelentős ľészben a rendőri vezetók, elsősoľban az onĺik kettőjüknek az étđeme, egy jő,
elismert munkahely. Nem egy olyan szolgálatteljesítő hely, ahonnan igyekeznek elmermi az
emberek, hanem nagyobb Iett az állománymeglartő képessége a Kapitányságnak. Ha abban
tudnak a jövőben segíteni, hogy jó dolog legyen a kerületben ľendőmek lenni, akkor a
jövőben is állnak rendelkezésre. Ami nagyon szembetűnő volt, az a nyomozási
eredményességi mutatóknak az elképesztő méľtékú javulása. Ehhez elkötelezett és jó
munkatársak kellenek, ezért akik ebben részt vettek, azok'nak külon szeľetne gratulálni. Tudja,
hogy hivatástudó emberek a rendőľĺjk, de ezek a számok elképesztően jók. Nem nézte meg
más kerĹilet ez irźnyű statisztikáját, és Főkapitźny Ír majđ megcáfo|ja, ha nincs igaza, ďe
budapesti viszonylatban is kiemelkedőnek számít a Jőzsefvźľosi Rendőrkapitanyság tava|yi
évi munkája. Ehhez sok erőt, jó egészséget kívĺán továbbra is. 20l7-ben is a Józsefuárosi
onkormányzat ugyanazzaI a lehetőségekkel és eszközĺjkkel t<lvánja támogatni a keriileti
Kapitanyság munkáját, és bármilyen ügyben ugyanazza| az elszántsággal fogja segíteni a
Kapitányságot, ahogy a korábbi években is tette. Aĺ gondolja, hogy a világ minden
nagyvárosában követnek el bűncsęlekméný' még a legfejlettebb országokban is, tehát nullás
statísńikát nem vaľhatnak el, legalábbis naivitás lenne, ďe az źilampo|gátok is egyre inkább
érzékęIik, hogy jelen vannak, és azt is, hogy a köZteľĹileten lévő egyenľuhás, kcizľend
fenntartásával foglalkoző szemé|yek száma megduplaződott az elmúlt években. Gondol a
Kĺizterület-felügyelet és a Kerületőľség bővítéséľe, a Po|gźlĺorség létrehoztlstra, és aĺľa az
egyĹittmfüĺĺdésre, amit a háľom szervezet kisebb nehézségekkel kezdve ugyan, de mára jól
kialakított. Köszĺjni a munkájukat. Meggyőződése szeľint, ebben az évben is ugyanúgy
támogatni fogja a Rendőrkapitányságot aJőzsefvátosi onkormányzat, és a Képviselő-testiilet,
ahogy eddig is tette. A napirend vítáját megnyitja, és megadj a a szőt Komássy Ákos
képviselőnek.

Komássy Ákos
Köszcini a bęszĺímolót, és gľafulál a rendőrség munkáj źůloz. A statisztikĺíkĺa épitett beszámoló
az onök döntése, de ez egy felemás világ, mert például nagyra értékeli, hogy 38 Yo-tanőtt a
lakásbetörések eređményességi mutatója' de szerinte az még súlyos pľobléma, hogy |26
bettjľésnél 80-nál nem sikerült az elkövető nyomara bukkani. Az a kérése, hogy legyenek
szívesek erľe még több frgyelmet fordítani, mert báľ a statisńika jő, de az a 80 család még
kárvallottja ennek, akinek nem sikeriilt a felderítés. Két kéľdése van. Az egyik, hogy tcibbször
beszéltek arról, hogy van egy olyan k<jzcjs szándék, hogy amint megvannak a feltételek,
legyen egy uj, rendeltetésszeľű épülete a Józsefuĺíľosi Rendőľkapitrányságnak. Kérdezi, hogy
állnak ezzelkapcsolatban? A másik... (A hozzászólas tobbi része nem hallható, mert lejárt a
hozzászólási idő)
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Dr. Kocsis Máté
Képviselő úľ, amit most mondott ań. a jegyzokonyv nem rogzítete, úgyhogy kérjen majd még
egyszer szót, mert azSZMSZ szerint ahozzászőlási ideje lejárt. Addig is válaszol a kérdésére,
bár az előző testületi tilésen érintették ezt akérďést. Régóta álmuk, hogy Józsefuáľosban olyan
rendőrkapitĺínyság éptiljön, ami elhelyezkedésében és funkciójában is segíti a rendőrség
munkáját, e\lhez konkrét terveik is vannak. Ebben az onkormtnyzat ľészt is verrne akáľ
anyagi támogatássa|, akár telekingatlan felajĺĺnlásával, de nyilvan a Beltigyminisztériummal
és a Nemzeti Vagyonkezelővel is egyeztetniük kell, és megállapodást kĺjtniük atekintetben,
hogy a most használt rendőľkapítányi épület hasznosításából befolý összeg a jovoben miképp
tud hasznosulni egy új kapitányság létrehozásában. Belügyminiszter Urral már többszöľ
váltott szót erről, aki nem zárkőzott eI azugytől, ismeri az épi\et źl||apotát, és tudja, hogy nem
eÍÍe a funkcióra épĹĺlt, amit most betölt. Miĺszaki embeľektől tudják, hogy a felújítás lassan
többe kerülne, mintha a Belügyminisztérium építene egy újat az onkormányzat
együttműködésével. Eznehézkérdés, több szervezet együttműködésén alapul, ezértis mondta
el, hogy lassan haladnak vele. Volt olyan terv is, hogy a Kormányhivatal egyik-másik szervét
is be lehetne ebbe vonni' még az Ügyészséggel is egyeztettek, hogy lehetnének egy épiiletben
a Rendőrkapitánysággal, de abból nem lett semmi. Pontosabban az ĺJgyészség másképp
dontott. A következő időszakban igyekezni kell kĺjzelebb kerülni a Belügyminisztériumhoz,
hogy eń. a folyamatot hatékonyabbá tudjak tenni. Megadja aszőt Kaiseľ József képviselőnek'

Kaiser József
Köszöni a Kapitányság munkáj át.Ha20|0-|2 utáĺnézi, akkor 50-70 o/o-os a javulási mutató.

Ha Komássy képvise|ő fu azt monđja, hogy felemás a statisztika, akkor az igaz, mert itt jó
statisztikák vaľrnak, de 2015.néI ezközel volt a nlIlźúloz, minthogy mutatták volna a javulást,

főleg a felderítési mutatók tekintetében. A Polgźttőtség elnökeként is nagyon köszöni
munkájukat, főleg azért, mert Molnar Gábor kapitány úr és Bucsek Gábor fokapitány úr
segítségével a polgaĺőrséget komolyabban veszik az emberek. Sokkal tĺibb segítséget adnak,

és kéľnek is, és a munkájukat hatékonyabbá teszik, nemcsak azért męrt a polgárőrök jobban
fudnak jźrorozru, de belelátnak a rendőrség munkájába, valamint komoly képzésekben
vesznek résń., hogy jobban tudjak segíteni a rendőrök munkáját. Ezek a mutatók azért Llyen
jók, meľt a köztęruleten sok rendőr, köĺertilet-feliigyelő, polgárőr van jelen. Ennek megeIozo
hatása is van. TapasńaLja a jtlrőrozés során, hogy amit 20l2-I3-ban fel kellett szĺímolni, ott

milyen tisztulás lett. ... (A hozzászólás tobbi része nem hallható, mert lejárt a hozzászólási
idő)

Dľ. Kocsis M:áLté

Kéri a képviselőket az SZMSZ betaftásáĺa, ahozzászőIási idő 2 perc,2 perc 10 másodperc
után le fog kapcsolni a gép, régőta így van. osszák be gondolataikat' és a következő
hozzászőLásukban tudjak folytatni, amit elkezdtek. Megadj a a szőt Erőss Gábor képviselonek.

Dr. Eľőss Gábor
Koszĺjni a rendőľség és a kerületben szolgáló rendőľcjk áldozatos munkáját, és gratulál hozzá.
A besziímolóból hirínyolta az emberöléssel kapcsolatos statisztikai adatokat. ,,A regisztĺált
bűncselekmények jelentős mértékben a köĺeriileteken valósulnak meg, és eZ egy kerĹileti

sajátosság'' íťák a beszámolóban. lľl4ttt e|őző évben szó volt ľóla, hogy van egy nagyon
alacsony felderítési mutatójú bűncselekménýípus, đe ez mindeniitt a világon je|en van, ez a
családon betüli erőszak. Elsősorban nők' gyeľekek az á|đozatai, de lehetnek férfiak is.
objektív okok miatt alacsonyak a mutatói, de lehet, hogy éľdemes lenne erre programokat



kidolgozni. Nagy lappangási száza|ékot mutató, de eléggé elterjedt biĺncselekménýípus. A
következő, hogy kcirnyezetkárosítással kapcsolatban vannak-e akár statisztikák, vagy
tapasztalatok, vagy prevenciós kérdések. Ezek most aktuálissá váltak, mert volt egy engedély
nélküli bontás, ez ügyben az illetékes hatóságokhoz is fordult ...(A hozzászóĺás tobbi része
nem hallható, mert leiárt a hozzászólási idő)

Dľ. Kocsis lNĺ.álté

Y áIaszadásľa felkéri Főkapitany Urat.

Bucsek Gábor
Nem jobb, ha avégén megválaszolja meg egyben az egészet?

Dľ. Kocsis NIáté
De, úgy is jó. Megađjaaszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attita
Megköszöni a rendőrség munkáját, mert ezekből a mutatókból látszik, hogy mennyivel nőtt a
teljesítményük. Ennek kĺĺze van ahhoz is, hogy a korabbi években gyakľan vá|tozott a
kapitrány szemé|ye, ami bizonyára nem segítette a munkat. Most ez az á|Iandősźĺg meghońa
gyĹimölcsét és javultak a statiszrikak, További kitartást kíván! Kérdése, hogy mekkora a
bűnelkövetők k<jzött a visszaesők aúnya, továbbá, hogy hányad ľésze kerületi lakos, illętve
honnan szźtrmazĺak a bűncselekvők. Tavalyi évben, és azóta is Magyarország folyamatosan
egyfajta migrációs nyomás a|att á|I, még úgy is, hogy hataĺokat |eztrtak' de így is naponta
viszonylag több tucat migľĺíns jut be, és korábbi adatokból tudjak, hogy aki nem megy tovább,
az Józsefuárosban próbál megtelepedni. Mekkora a nem magyar állampolgaľokhoz
kapcsolódó búncselekmények száma, arźny a?

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt Feľencz orsolya képviselőnek.

Dľ. Ferencz oľsolya
A Kábítószerigyi Egyeztető Fórum elnökeként is szeľetné megköszönni a ľendőľségi
aktivitást, egyrészt a Fórum munkájában, ami példamutató részben a pľevenciő, részben a
biinmegelőzés területén, valamint a kínálat-csökkentés teľĹiletén is nagyon komoly'
országosan is figyelemľe méltó eredmények születtek az elmúlt években Józsefuaros
tęrtiletén. Ez abeszámolóból is kittĺnik. Megcáfolja a médiában hallható érvet,hogy igazźlbőI
nem lehet mit kezdeni a drogđíler-hźůőzato|<ka|, amit úgy sem lehet felgöngyölíteni, đe igen,
lehet, ha szakavatott kezek megfelelő kitaľtással és szakértelemmel nyulnak hozzá. Kültin
hálás Bucsek Gábor fokapitany úmak, uhogy az egész Budapest terülętén igyekszik a
KábítószęrtigyiEgyeztető Fórumok munkájźú aktivizálni, és koordinálni, mert nagy igazság,
hogy a drog nem ismeľ kerületi problémákat, ez nem csak Józsefuaros problémája. Kĺjszöni a
munkájukat, és ugyanezeketvĄaeI a 2017-ben is.

Dr. Kocsis M:áLté

Komássy Ákos képviselőé asző.

Komássy Ákos
A Népszínhźz utcaí kontaktponttal kapcsolatban k&dezi, hogy mik a tervei, céljai Kapitĺány
úrnak, és hogy milyen eredményeket var etÍő|?
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Dr. Kocsis Máté
Kaiser József képviselőé a sző.

Kaiseľ Jĺizsef
ott folytatná, hogy a kcĺzterÍileteken az események afelé foľdultak, hogy sok helyen, ahol
drogfogyasztás volt, ott ez megszúnt, vagy kevésbé látszik. Ez is az összefogás eredménye, jó
hogy a lakosság is egyre inkább meri jelezni a rendőľségnek, vagy a polgarorségnek, ha
valamit ész|el, mert |átja a hozzáá|Iást, és a pozitív gondolkodást. Ez is növeli az
eredményességi mutatót, és a lakosságban is növe|i az egyittműködési hajlandóságot. Kéri,
hogy ezt folýassák, mert akkor további nagy eredményeket érhetnek el.

Dr. Kocsis N,Iáté
Simon Gytlrgy képviselőnek ad szót.

Sĺmon Gyłirgy
Megkoszöni a rendőrség és Kapitĺĺny úr munkáj źń, és gratulál hozzá. A családon belüli
erószak statisztikáit ő is szeretné megludni. Továbbá, milyen artnyban mutatható ki a
térfigyelő kameľák jelenléte, hogy a felderítés htny százaléka az, ami térfigyelő kamera
nélkül nęm töľtént volna mes.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Erőss Gábor képviselőnek ad szót.

Dr. Erőss Gáboľ
Visszatérve, kevesebbet foglalkoznak a k<irnyezetkaľosítási búncselekménnyel, és az építési
szabályok megszegésével, ami szintén aktuálissá vált. Például nemĺég majdnem rźzuhant a
Corvin Sétánynál egy két gyermekével bevásárló anyukára' egy nem |ezárt terĹileten, egy
köteg vasrud. Mintha egyes építők, és bontók bármit megtehetnének. Kérdezí, hogy ezze|
kapcsolatosan milyen tevékenységet tudnak kifejteni. A következő kérdése a prevenciókkal
kapcsolatos, hogy ezeken mennyien vęsznęk résú', és aki nem vesz részt, ahhoz hogy
ptőbáIják eljuttatni ezeket a pľogramokat, amelyek a legveszéIyeztetebb csoportokat kellene
hogy elérjék. A KRESZ betartásával kapcsolatban elmondja, hogy a József utcában nincs
olyan reggel, hogy ne |átna autőt' ami nem adja meg az elsőbbséget. Mit tudnak tenri ez
ügyben, ezhogy tehető biaonságosabbá? Fontos, hogy a lakosságot tájékoztassák, de sokan
maľ nem olvassák aJőzsefvźtrosi újságot, meľt az egy propagandalap.

Dr. Kocsis lláté
Kéri Főkapitány vrat, és Kapitlány urat, hogy pľóbálják megválaszolni a KRESZ-ro vonatkozó
kérdést. Tájékoztatásul elmondja, hogy Erőss képviselő uľ nemľég koltcizcltt a kerületbe, és

most tanulja, hogy melyik utca jobbkezes.

Bucsek Gábor
Jó, hogy vannak kérdések, mert ęz ań" mutatja, hogy a képviselőket fogla|koztafia a
k<jzbiztonság. A statisztikai adatokat tĺ'bbféleképpen lehet e|emezni, de kihangsulyozza,hogy
a rendőrség szźtmttra egy ember biztonsága is nagyon fontos, akár vagyon elleni
bűncselekménynek Iesz a sértettje, akaľ személy elleninek. Abba, hogy 38 %, mitjelent, nem
menne bele, de az e|mult 10 évben 3 Yo-on mozgott ez a fe|derítési aľány, ebből |ett 20I6-baĺ
38 %. Ez nagy eredmény. Budapestet nem kerületenként, csak egységesen lehet kezelni, ez
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azt mutatta, hogy 2016-ban, 2015-höz képest 70.062-rő| 60.864-re csokkent a
búncselekmények száma, és ebben semmi más nincsen, csak az a biĺnmege|őző és
biĺnfeldeľítő tevékenység, amit Józsefuáros és mellette a másik f2 keľiiletnek a
ľendőrkapitánysága végzelt. Nem azt mondják, hogy a 38 %-os eľedménnyel meg kell
elégedni, de ha aú. néz1k, hogy egy embernek a megmentése is jelentős eredményeket mutat'
akkoľ arľa gondol, hogy a Képviselő-testtilet példásan és biiszkén tekinthet Józsefváľos
rendőrkapitáĺyságára' meľt jelentős eszk<izöket és erőket mozgatott meg, és jelentős
eredményeket ért el. Nem is a statisztika mutatja a legnagyobb eredméný, hanem a lakossági
visszaje|zések a Budapesti Rendőr-fokapittlnystlg felé. Egy színész, aki itt ment haza egy
éjszaka, azt nyĹ|atkońa egy amerikai lapban, hogy ilyet sehol sem tapasńalt, hogy este az
emberek kint tudnak sétálni sötétedés után Józsefuaľos és a belvaľos utcáin, ennek ahírétviszi
szeĺte a világban, külön kĺiszĺjnet ezért Molnár Gábor kapitány úrnak. A Rendőľkapitanyság
épületével kapcsolatban elmondja, hogy jelentős erőket, eszkĺjz<jket mozgatnak meg, hogy a
felújítás folyamatos legyen, de a mego|đás az |esz, ha egy új épĺiletbe költcjznek. Továbbá
elmondja, hogy a Józsefuáľosi Kapitanyság|źĺja el Budapest Szabálysértési Hatóságźnak a
felügyeletét is, jelentős létszámot kaptak ezze| osszefüggésben, őket egy másik, teljesen
felújított épületbe költöztették źĺ. Ezt a tendenciát szerctĺék folýatni. KĹilön kĺisztjnet a
fitnesz-terem biztosításáért, és egyéb segítségért az onkormtnyzatnak, és a Képviselő-
testtiletnek. Kaiser képviselő úmak kĺjszöni a pozitív szavakat, és elismeri a Polgarőrség
munkáját, aZ gondolja, hogy eZ az eredmény nagy ľészben kĺjszönhető a jő
együttműködésnek. Példaértékű, hogy a lakosok így ĺisszefognak, és a polgáľőrtjk mindenféle
juttatás nélktil egyként áll ki a rendőrség mellett, és segítik mindennapi munkájukat. Erőss
képviselő úrnak a KRESZ betartásával kapcsolatban elmondja, hogy közlekeđésbiztonsági
ťelvilágosító kampányba kezdtek 20l6-ban. Erzik' hogy a javulás érdekében az
állampolgárokhoz kell, hogy eljussanak, nemcsak az autósokhoz, motoľkerékpaľoso|<hoz,
kerékpárosokhoz, hanem a gyalogosokhoz is. Segítséget kell nyújtani nekik. Minden egyes
méđiaba szeretnének bejutni, ami elér a józsefvaľosi lakosokhoz. Az országos médiában
megjelenő brĺncselekmények, bűnmegelőzési híľek rĺjvid időre vonják be az emberek
figyelmét, ezért szeretne összpontosítani kifejezetten egy helyi, vagy józsefvaľosi újságľa, ami
a jőzsefvźltosiakhoz szól' és józsefuarosiakľól szól, és ebben szeretnék kommunikźini an. a
tevékenységet, amit a rendőľség akár bűnmegelőzés, akár bűnfelderítés, vagy az
eredményesség bemutatása tĺ.ľén tesz. Fontos, hogy be kell mutatni azt is, amiben nem jók,
an. is láttatni kell. Ebben segítséget kémek az onkormányzattőI. Az emberö|és azért nem volt
benne a beszámolóban, meĺt az a Fővárosi Rendőrkapitanysághoz tartozik. 20l6-ban 44
embęľölés tcjrtént Budapesten, az emberĺjlések felderítésének eredményességi mutatója
Budapesten 93,5 oÁ-os, ami 13,5 Yo-kaI több, mint 20l5-ben. Szót kellett volna ejteni ha|á|t
okozó testi sértésekľől is, mert bar nem emberölésként taÍtják számon, kĹilön kezelik. Itt is 90
% rolott vaÍI az eredményességi mutató. Családon beliili erőszakot és az iskolĺán belüli
erőszakot egyként kezelik. Nem a gyeľmekek, hanem a szülők és a tanáľok felé ęlindítottak
egy Budenz nevű programot. Ennek az a |éĺyege, hogy felismerjék a gyermekĺől, ha
áIdozattźĺ, vagy tettessé vált. Ezek jelentős eredményeket hoztak, jó kapcso|at alakuIt ki az
iskolákkal. Maľcius 30-áig minden iskolaigazgatóval le kell iilni és egyeztetĺi kell, hogy
mikor lesz szülői, illetve tanáĺi felvilágosító óra. Három tészre osztották eú. a ptogtamot. Az
egyik része a családon beliili erószak, a másik a kábítőszerekkel kapcsolatos ismeretek
túadása, a harmadik az iskolan belüli erősza]<ra vonatkozó oktatás. Teľmészetkaľosítás,
környezetkarosítás is szintén kĺizponti hatáskörbe tartozik, de mivel éreńék, hogy Budapest
érintett |esz, ezért ĺjnálló elemként működik a természetkĺírosítással foglalkozó alegység
Budapest Komrpciós és Gazdasźlgi Bűntizés Elleni osztá|yán. Pintér úľnak elmondja, hogy
nem tartják számon, hogy hány btĺnelkövető, illetve visszaęső kęrületi. Ezt a bÍintetőjogban
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pönaIizá|ja mĄd a toľvényalkotó, illetve azt,hogy a visszaesoknél milyen plusz szankciókat
kell még aďnia. Migrációval kapcsolatban azt tapasztalta, hogy f0I6-ban olyan jogi és

technikai határzárt húzott fel Magyarország az érintett szakaszon, ami szinte nulláľa
csökkentette az I||egá|is bevándorlással, migrációval kapcsolatos bejutásokat. Jelentős erőket
kell átcsoportosítani, hogy a schengeni határokat meg tudják védeni, ezért je|eĺtős számban
vannak ott is jelen a kollegák. Ha mégis bejutnak az országba. akkor kíméletlenül felderítik és

megtalálják őket. Ha olyan ismerete van Képviselő úrnak, hogy Józsefuárosban megbújnak
ilyenek, akkor kéri, hogy adja át ismereteit, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket.
Térfigyelő kameľákĺól elmondja, hogy mindenképpen nagy segítséget nyújtottak, mert amíg
nem miĺkĺjdött a 191 néhány darab térfigyelő há|őzat, addig más számokkal dolgozotl a
Józsefuárosi Rendőrkapitányság. Mind a feldeľítésben, mind a bűnmegelőzésben egy arany
fokozatú támogatőja a ľendőrségnek a téľfigyelő működése, de kĺiltjn statisztikát arľól, hogy
ez hźny esetben vezeÍeÍt eredményre' nem vezetnek. Azt gondolja, hogy az ęIéĺt eľedmény
köszönhető a Képviselő-testület tevékenységének, odafigyelésének és támogatásának, amit
tesznek Buđapest, és Józsefuaľos vonatkozásábarl.EzpéIđaértékrĺ, külön kösz<jnet érte.

Dr. Kocsis Máté
Megköszöni Főkapitány ilr váIaszait. A napiľend vitáját lezá4a. Szavazásra bocsáda a
határ o zati javas latot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogaďja a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság
20 I 6 . évi tevékenysé gérő 1 szőIő beszámolój át.

Felelős: polgármesteľ
Hatźlrido : 20 17 . március 9.

Dľ. Kocsĺs M.áté
Megállapítja, hogy 17 igen, 0 nem, 0 taľtőzkodással a Képviselő-testĹilet a beszámolőt
elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGYS ZERÚ SZóToBB s Éc szÜrcSÉGES
HATAROZAT:
50t20t7. (III.09.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy elfogadja a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság
20I 6. évi tevékenységéľől szőIő beszárrlolóját.

Felelős: polgármester
Hatarídő: 2017 . marcius 9.

Dr. Kocsis Máté
Megktlszöni Főkapitany ur, és Kapitany uľ munkáját, és az idei évľe hasonló jókat kívan! 10

perc sztinetet rendel el.

Szünet
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Dr. Kocsis Nĺ'álté
Folytatja a Képviselő-testület a munkáját, megkéri a képviselőket és jelenlévőket foglalják el
helyeiket.

Napirend tl2. pontja
Javaslat a bérlővédelmi p ro grammal kapcsolatos döntések meghozata|ára
(íľásbeli e|óterjesńés, POTKEZBESITES)
Előterjesaő: dr. Kocsis Máté - polgĺĺrmesteľ

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztést abizottsźlgok megtáľgyalták. A napiľend vitttját megnyitja. Je|zí,hogy ez az
előterjesĺés, amihez dr. Erőss Gábor módosító indítvĺáný nyújtott be. Megadj a a szőt dr.
Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gábor
Kénýelen lesz hadarni az ido rövidségére való tekintettel. A módosító indítvanyai egy részét,
amik hosszabb megfontolást igényelhetnek, azokat elküldte. Egy-kettő lesz, amit szőban
ismertet. A 3. $ (2) bekezdésnél javasolja, hogy ne a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság,
hanem a Képviselő-testület dönthessen ezekĺől az okokľól. Szívesen megindokolná, de sajnos
nincsen idő indoklásra a 2 percen belül. A (4) bekezdés kapcsán szeretné felvetní azt a
kérdést, hogy miéľt versenyeztetési szabályokĺól van itt szo? Az egy más típusú eljáľás, ahol
versenyeztetésľől beszélnek, mint amiről egyébként a rendelet-teÍvezet szól. A következő
kérdése, hogy az előbérleti jog megszűnt, és más formában szerepel az e|őterjesztés
külcinb<jző pontjain? Hogyha ez így van, akkor nem volna egyszenĺbb visszaźůIítani az
előbérleti jog jogintézményét? A kovetkező kérdése a 4. $ (4) bekezđés kapcsán az,hogy az
előkészítő munkacsoport, amiben most maľ rendvédelmi, sőt akar JGK-sok is lehetnek ebben
a bízottságban, mi indokolja azt, hogy ez a munkacsopoľt így bővĹiljön, és nem volna-e
egyszenĺbb, ha itt viszont a Képviselő-testĹilet állandó bízottsźąa gyakorolná ezeket a jogokat.
(A háttérben a hozzászólĺźsi idő lejártát jelző csengő hallatszik') A hozzászólási idő lejźlrt,
ezért maj đ a következ ő hozzászőlás ában fo lýatj a.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Fontosnak tartja, hogy lesz béľlővédelmi program Jőzsefvźtrosban, miír csak azért is, amiről
máĺ többször szo esett, hogy a lakbéĺrendszer felülvizsgálatľa szorul, de fontos
k<jtelezettségfü, hogy eń. mege|őzően gonđoskodjanak azokľőI, akik a legkockĺĺzatosabb
helyzetben vannak. Erőss Képviselő úr módosító indífvĺínyaittámogatja,męrt szerinte azza|,
ha minél jobban minima|izálj.ík a hontalanná válás kockázatźú, azza| szerinte javítjźl< a
béľlővédelmi programot. Kérdése az, hogy az ęIőbérleti jog megsziintetése hátránnya| jár-e,
ezzę| az előterjesĺésben nem ta|á|kozott, de kéri, hogy tájékoztassák arról, ha ez így lenne.
Ha jól éľti, akkoľ a bérleti jog átveszi az e|óbérleti jog által eđdig ellátott fimkciókat.
Alapvetően ęzt szerette volna jelezni, hogy van mit javítari az előterjesztésen, de fontos, hogy
legyen bérlővédelmi progľam, mielőtt a lakbérľendszerhez hozzányulĺak. Még egy kérdése
van ezze| összefiiggésben, hogy a lakbénendszer átgondolása, amelyről mĺĺľ korábban sző
esett, az mikorra várhato? Azakérése, hogy ha lehet, aztne pótkézbesítéssel kapják meg a
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képviselők, mert ez aZ előterjesaés is aZ lett, és ilyenkor nehezebb folkészĹilni a
felelő s sé gtelj es dönté shozata|r a'

Dľ. Kocsis M.áLté
Megadja a szőÍ. dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
A 6. $ (1) bekezdésnéljavasolja beszurni a ,,. ... költségelvu, vagy piaci. . .'' szövegrész eIé azt
aszőt,hogy,,szociá1is'', szeľinte a jogalkotói szandékkal ellentétes, hogy ezena szöveghelyen
kimaĺadt. A 8. $ (10) bekezdésnél a jogerore emelkedett bírósági ítéletet nevezi meg itt a
javasolt szciveg, holott az elkezđodött, vagy elkezdett bírósági eljáľást, vagy kiiirítési pert
kellene megneveznie. Megindokolná, de nem féľ bele az idobe, ha kap lehetőséget, akkor
elmondja, hogy miért javasolja ezt. A 12. $-nál akizárő okok nevesítését szeretné javasolni,
vagy kéri, hogy indokolják meg, hogy miéĺt nincsenek ezek a kizźrő okok nevesitve, Az
együttélés szabźiyaínál elképzelhető olyan helyzet, hogy mondjuk valakinek van két haragos

szomszédja, akik elterjesaik, hogy hangoskodik az apuka, és ilyenkot az egész család issza
meg a levét és kilakoltatják őket, hogy |ehet ezt kikeľülni? A 24. $ (3) bekezdésnél miért
csokken 80 %-rő| 60 oÁ-ra ez a... (A hozzászólósi idő leiórt, a hozzászóĺás ttjbbi része nem

hallható)

Dr. Kocsis Máté
Képviselő Url Lejart az ideje, és a jegyzĺĺkönyv az utolsó mondatát maľ nem rogzitetre,
úgyhogy a válaszadások kĺjvetkeznęk a kérdéseire. Szeľetné jelezni a rendelethez
kapcsolódóan, hogy olyan átfogó javaslatokat tett, amelynek az átđolgozása, jogi
véleményezése vtnat magélta. Nem tudja, hogy azmilyen módon értékelhető, hogy 23 őra 59
perckoľ, tegnap éjjel küldte el ezeket a Hivatal számáĺa. Nyilvan meg fog sértődni Képviselő
úľ, meg érzékenykedni fog, ha ań' mondja a Hivatal, hogy ez így kezelhetetlen, ilyenkoľ
elküldeni egy nagy módosító csomagot' úgyhogy előszĺjr Sára Botond alpolgármester úrnak
adj a meg a szőt v á|aszadtsra.

Dr. Sára Botond
Képviselő úr szakaszokba belemenve kérdezett rá, de most nem meÍlĺIe ezeken végig, hanem

inkább alapvetően a|ogikáját és az elveit fogalmazná meg a rendeletmódosításnak. Egy olyan
rendszer jön létre, amely szigorri, méltányos és igazságos. Például a munkacsopoľt
rendvédelmi tagsa az azért van, mert valóban azkap támogatást, akí tászorult. Régóta küzd a

rendszer azzal' hogy nehéz megáLlapítaĺi azt, hogy ki a tényleg rászorult, vagy pedig
kütönböző normatív szabályok automatikusan lehetővé tették akéteImęzőĺek ezt, holott nem
volt rá lehetőség bebizonyítani a tászorulósági alapot. AztaÍI ez kideľülhetett sok lakossági
bejelentés, illetve akár a szomszéd bejelentése alĄtn, és igazolhatővávźůt később, hogy nem
volt jogosu\t. Ezért egy olyan ľendszert kívantak létręhozni, amely a valóban rászorulóknak
segít. Méltányos és igazságos. Báľ Képviselő úr nem szabályosan nyújtotta be a javaslatát, de

annak elveivel sem tud egyetéľteni, meľt kicsit ilyen licithatc ez, ahol nyilván aznyeT, aki azt
mondja, hogy minden tartozást engedjenek el, ezze| nem ért egyet, mert ez méltánýalan a
tĺ'bbi bérlővel szemben, aki ťlzet, és a többi józsefuarosi állampolgárral szemben, akiknek az
ađőfizető pénzeiből kompenzáljak azokat, akik egyébként tartoznak a közösségnek.
Nyilvánvaló, hogy az e|engedés méľtéke az azért van, hogy osztoluo legyen annak, aki eddig
nem f,rzetett, vagy tartozott, de képes rá. Igazolt az elmúlt évek gyakorlatából is, mert több

mint 400-an kötöttek, atavalyi évben 340-en, idén 130-an rész|etťtzetési megállapodást annak

a szigorításnak az éľtęlmében, amit tavaly vezettek be, és amit Képviselő ur támadott.
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Kiderült, hogy a nagy része a tartozőknak képes arľa, hogy törlessze a részletet. Ez a
ľendeletmódosítás, a béľlővédelmi program alappillére az, hogy aki tartozik, az ręĺdezze a
lartozását. A közösséE, dZ onkormányzat gesńust gyakorol, hogy aki együttműködő, és

valóban vállalja ennek a teľhét, annak az egynegyedét elengedi a végén. An.tźlmogatásként
fogja odaadni aZ onkormányzat, viszont a rászoruItsági vizsgáIat az szigorú, ezért
összefoglalva a rendszert ugy lehet jellemezni, hogy szigorú, igazságos, és méltányos, bele
nem menve egyébként a Képviselő ur által tett különbözó észrevételekľe. Valamennyi pontja
eú. filkľözi. Ezek olyan életszerű problémák, vagy olyan é|etszeru esetekből erednek' amelyre
nyilván tapasńa|at van. Ezeket a javaslatokat azoktól a kollégák kaptfü, akik konkĺétan a
Yagyongazdálkođásná| ezze| foglalkoznak, és az a|ap1án az irźtnymutatás alapjtĺn, szakmai
tapasńa|atok alapj an készítették el.

Dr. Kocsis NI.áúé
Dr. Mészár Eľika aljegyzo asszony' parancsoljon!

Dr. Mészár Erika
A Képviselő ur által benyújtott, és elmondott, módosító indítványok, rendeletmódosítás
szempontjából, jelenleg tĺirvényességi szempontból nem értelmezhetőek. Még pedig azéľt
nem, meľt egy renđeletmóđosításnak mind apénzngyi hatás, mind a kapcsolódó jogszabályok
tekintetében meg kell vizsgálni. Ha most Polgármester ur báľmit befogadna Képviselő úr
indítvanyából, akkor nem tudja megmondani, hogy a ľendeletnek melyik szakaszát kellene
átimi emiatt, hiszen a ľendeletnek minden egyes rendelkezése visszahat egy későbbi
szakaszszźlmná|. Magźt az e|őterjesztést azt hétfőn megkapta a Képviselo-testület. Az
SZMSZ-ben módosító indítványok írásbeli benyújtásĺíravan lehetőség. Ha egy rendeletnęk az
átfogő módosítást szeretné kezdeményezni bármelyik képviselő, akkor vegyék a^
figyelembe, hogy tcirvényességi szempontok szerint csak úgy fudjak źúvizsgá|ni azt, ha
megfelelő idő á11rendelkezésre a Hivatalnak.

Dľ. Kocsis Máté
Ugyrendi kérdésben, nem taľtalmi, tigyrendi kérdésben Erőss Gábor képviselőé a sző.

Dľ. Eľőss Gábor
Szeretné kérni Polgármester úrtól' hogy indokolhassa az eddig elmondott módosító
javaslatait, illetve, hogy befejezhęsse azt, amit nem tudott, annak ellenére, hogy mar a kétszer
két percet felhasználta. Nem tud mást csinálni, hogy a polgiíľmesteri kegyet kéri, hogy
elmondhassa" hogy mit, miéľt javasol. Egyébként pótkézbesítéssel kapták meg ezt az anyagot,
amit igyekezett gyoľsan źlLnézni. Az eloterjesztés megneheziti a módosítasokat azzal, hogy
csak visszautal, de nem idézí vissza a módosítandó szakaszokat, tehźú ĺissze kell olvasni a
rendelet-tevezetet két másik rendelettel, nem olyan könný, erre tett kísérletet. Szeľetné kémi
Polgáľmester urat, hogy végigmondhassa! Köszĺĺni, ha megadja a lehetőséget.

Dľ. Kocsis Nĺáté
Képviselő llr! Ez nem kegy kérdése, hanem Szervezeti és Működési Szabźiyzat kérdése, ami
jogszabá|yi ľendelet! Fuľcsa dolog egyébként, hogy kér valamit, és ugyanabban a mondatban
provokál is, meg durvul, egyébként ezt Képviselő úrtól máĺ megszokták, ďe ez nem kegy
kérdése, hanem Szervęzetí és Mriködési Szabźiyzatnak a kérdése, amitől ktizös
megegyezéssel a Testtilet eltérhet, de a stílust, ahogyan eń' e|ő tudja adni' azt tanítari kellene
valamilyen provokátor képzőben. Ügyľendi javaslatot tenne, amit Képviselő úr nem tett, aľra
vonatkozőan, hogy további két peľces hozzászőIást tehessen a módosító javaslataihoz, azzal
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együtt' hogy kéri figyelembe venni A|jegyzo Asszony által elmondottakat. Az ügyrendi
javaslatĺól kéľi a Képviselo-testületet, hogy döntson azSZMsZ-tó| való eltérés tekintetében.
Szavaztsra bocsátja az ügyrendi javaslatot, mely szeľint dr. Erőss Gáboľ további 2 perces
ho zzászőIást tehet mó do s ító j av as|atalho z.

Megállapítja, hogy 11 igeĺ, 4 nem, 2 tartózkodással a Képviselő-testület az ügyrendi
javaslatot elfogadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH)ZATALHOZ EGYS ZERÚ s zóľo g B S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
s1t2017. (rlr.09.)

A KépviselőtestĹilet úgy dönt, hogy elfogađja dľ. Kocsis Máté ügyľendi javaslatát, mely
szerint dr. Erőss Gábor további 2 peľces hozzászőIást tehet módosító javaslataihoz.

Dľ. Kocsis Máté
Mielőtt megadja aszót,Komássy Ákos következik, szintén ügyrendben.

Komássy Ákos
Szerinte nagyon fontos a belátható jövő szempontjából a béľlővédelmi rendelet vagy
intézkedéscsomag. Szerinte ésszerű módosító indítvanyokat tett Eľőss Gábor képviselő úr.
Szerinte mindenki éľdeke, hogy alaposan átfontolva, és a sziikséges hatásokat is átvizsgálva
tudjanak ezekkel foglalkozni, és úgy szülessen meg ez a ľendelet, hogy mindent, ami ésszerű,
bele integľálnak. Azt javasolja, hogy napolják el ennek a napiľendnek a tfugya|tstń a
következő testületi tilésľe, szerinte nem késnek még Ie azzal semmiről, és akkoľ van idő arra
is, hogy alaposan utána lehessen nézni a pérľ'ijgyi ktjvetkezményeknek. Szerinte egy hónap
múlva még ugyanolyan hatékony tud lerrni ez abér|ővédelmi pľogram' mintha ma fogadnfü
el' Tehát az az ügyrendi javaslata' hogy napoljak el a következő testÍileti ülésre a
bérlővédelmi progľam elfogadását.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Mielőtt a szavazásra kerül sor' a |akásgazdźllkodási feladatokkal megbízott Sáľa Botond
alpolgáľmester úľ véleményét szeretné kérni.

Dr. Sáľa Botond
Nem javasolja az elnapolást, mert 1,3] csaláđ vźrJa, hogy ezt a rendeletet elfogadjfü, ők
érintettek és segítene rajtuk a rendelet. Nekik minden nap fontos, hogy meddig h,űzztil< és

kicsit olyan adok-kapoknak &zi eń. atörtéĺetet. Kéri, hogy vegyék komolyabban annak a I37
családnak a soľsát, minthogy ilyen politikai játékokba menjenek. Elmondta és ĺjsszefoglalta,
hogy a bérlővédelmi progľamnak az a|apelvei és irtnyai miért fontosak. Ha ezzeI nem értęnek

egyet, akkor ne szavazzanak, ha meg egyetértenek, akkor meg ne hűzzź.kaziđót.

Dľ. Kocsis lNĺ'áté
Előbb szavaznak az e|obbi ügyrendi javaslatról. (A háttérből beszéd halĺatszik) Nem vitában
vagyunk, Képviselő úr! A városvezetésben ľésztvevő alpolgármester, mint ágazati felelős
véleményét k&deńe meg, hogy ,szavazás előtt ismerje meg azt ís a Képviselő-testĺilet.
Szavazásra bocsátja Komássy Akos tigyľendi javaslatát, mely szeľint a ,,Javaslat a

11IGEN 4 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL
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béľlővédelmi pľogrammal kapcsolatos dtintések meghozata|ára,, címtĺ előteľjesztés
tárgyalását napoljfü el a kovetkező képviselő-testületi ülésre.

Megállapítja, hogy 3 igen, 13 nem' I tartőzkodással a Képviselő-testület az ugyrendi
j avaslatot elutasította.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁR IZATHIZ AT ALlelIZ EGYS ZERŰ S ZóToB B s Éc szÜrcs Écp s
HATAROZAT:
s2t2017. (rrr.09.) 13 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL3IGEN

A Képviselő-testület úgl dont, hogt nem.fogadia el Komássy Akos ügyľendi javaslatót, mely
szerint a ,,Javas|at a bérlővédelmi programmal kapcsolatos diintések meghozata|ára,'
című előterjesztés tórgyaĺását napolják el a kovetkező képviselőlestületi ülésre.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Erőss Gábor képviselőnek ad szót.

Dľ. Eľőss Gábor
Köszöni, hogy támogatták, hogy folytathatja a hozzászőIását. Alpolgáľmesteľ úrnak
vźiaszolva elmondją hogy valóban érzékel jó szandékot is a rendeletben. A módosító
indítvanya szerinte épp ezért nem igényel a legtöbbje külĺin vizsgálatot, mert ugyanebbe az
irányba tette, csak kicsit bátrabb lépésben, mint amit az előterjesztésben javasolnak. Amikor
egy mértélľől vitaznak valamilyen lépés kapcsán, amit egyébként is javasolnak, akkor
valószínűle g maga az a |épés, az jogszeru volt, hiszen azt e|őtte megvizsgálták. Tehát, ha azt
javasolja, hogy 25 %o-tő| 40 Yo-ra nőjön az elengedés méľtéke, az abbőI a közösen vallott
célból fakad, hogy minél több család élhessen azza| a lehetőséggel, hogy rcnđęzi atartozásait,
ami egyébként bevételnövelést is hoz, nem csak kiadást, eľről mar a Bizottságban vitának
képviselőtaľsaival. Nem gondolja, hogy kül<jn jogi vizsgá|atot igényel egy ilyen típusú
javaslat. Természetesen van más típusú javaslat is, amivel kapcsolatban ez felmerülhet, de
akkor minden ilyen módosító indítvźnynźl felmerül' marpedig minden ilyen módosító
indítvány megtételéľe elvileg jogosultak, akkoľ lehet, hogy itt valamilyenfajta összhangot
kellene teremteni az sZMsZ külĺjnbĺjző rendelkezései között. Visszatérve a tarta|mi
megegyzéseihez' tehát a25 oÁ-ot 40 %o-ra növelni, illetve a |0 oÁ-ot S%o-ra csĺikkenteni azéľt
javasolja, hogy még több családon lehessen segíteni, amit onök is támogatnak, hogy minél
többen rendezhessék az adósságukat és ne keľüljenek utcźra. Hogyha ezt a két módosítót
elfogadjfü, akkor több család tud élni a lehetőséggel. A közĺjsségi egyĹitté|és szabá|yaival
kapcsolatos jogorvoslat volt, amit kérdezett, il|etve a g) pont törlését javasolja, meľt ha a
hátra|ék... (A hozzószólási idő lejárt, a hozzászólĺźs tÓbbi része nem hallható)

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Azt mondtiík' hogy Erőss képviselő tľ 23 őra 59 peľckor érkezeÍt módosító javaslatai
kezelhetetlenek, ez simán lehet, hogy ígaz. Yíszont az e|oterjesztés a pecsét szerint hétfő este

27 őra 25 perckor érkezett meg, majd felkeľĹilt az elektronikus rendszerľe. Csak kedd este

tudta megnézni az előteľjesaést, miután délutan 3 őra va|ahány peľckor kapott róla e-mailt,
hogy oda került valami, ezért tulajdonképpen egy napjuk volt Íá, mert csak a
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rendeletmódosítás kéthasábos verziója 50 oldal, ezért nem is tudta olyan mélységben
áttekinteni, amennyire szeľette volna, és amennyiľe sziikséges lett volna. Nyilván ennek
ellenére éĺezbennejó szándékot. Lenne par kérđése is. Azt vette észre, hogy a JGK, mint
szervezet, néhany új hatásköľt kap, amiről koľábban aBizottság döntott. Azt gondolja, hogy
ez neheziti azt,hogy egyben lássák a lakásokkal kapcsolatban a képet. Az e|őbérleti jog
fogalmának a megszüntetésénél úgy látja, hogy csak a fogalom szúnik meg, de ez a jog
megmaľad. Inkább itt egy átnevezésrol van szó az ő o|vasatźĺban. Eń. a Ptk. indokolja, vagy
valami más?

Dr. Kocsis M.áté
Válaszadásramegadja a szőt dľ. Sáľa Botondnak.

Dľ. Sáľa Botond
Ez a jogi intézmény vgya:naz, csak a jogi terminológia szempontjábő| eń. így kell hívni. Ez
abból eľed, hogy nem határozatlan ideju szerződéseket kot az onkormanyzat, klanem
határozott idejűeket. A Ptk-t is említhetné. En. maľ új szerződésnek, ismételt szerződésnek
kell tekinteni, ezért Képviselő úr jól mondta, hogy alapvetően a fogalom szűnik meg. Még
egy mondattalreagáInaErőss képviselő urhozzászőIására. Válaszolt, mikor aztmondta, hogy
lehet szóbeli módosításnak is tekinteni, amit tett, ezek a mértékek nem befolyásolják a
fizetőképességet, hogy minéltöbb adóst éľ el. Ugyanakkor elvi pľoblémái vannak vele, mert a
közösséggel szemben, a ťĺzetó bérlővel, és az adőťlzetőkkel szemben nem méltányos, hogy
gyakorlatilag azokaak' akik nem fizettek és tartoznak a közösség felé, ennyi tartozást
engedjenek el. A Képviselő ur most licitál, hogy minél tobb taľtozást engedjenek el, de erre
monđta a Képviselő úrnak, hogy az nyer ebben a veľsenyben, aki ań mondja, hogy
engedjenek el mindent. Nem szeretne ebbe a játékba belemenni, mert nem ért vele egyet,
gondol a többi 80 ezer józsefuĺĺľosira is, akik egyébként a köz fęlé nęm tartoznak, és

teljesítenek, mert az ő adőťĺzető pénzljgyĹikből kompenzálj a az oĺlkormányzat, nem az
övéből, vagy Polgármester úľéból. Nem az a|polgétrmester engedi el a tartozźst, hanem az
onkormányzat.

f)r. Kocsis lNĺ.áté
Aljegyző Asszonynak adja meg szót.

Dľ. Mészáľ Eľika
Az Mötv. alapjźn hatáskcjrt nem lehet csak a Képviselő-testület bizottságaira, jegyzóre,
polgármesterľe telepíteni, tehát a JGK nem kap hatásktirt. Amit érzékelhet a Képviselő ur a
rendeletmódosításban, hogy azokban az ęsętekben maga a rendelet mondja ki, amikor nincsen
mérlegelési jogkĺir, hogy a JGK megkötheti a szerzodést. Abban az esetben, ha mérlegelési
jogkor van, akkor minden esetben bizottsági hatásk<jr-telepítés történt.

Dľ. Kocsis Máté
Fercncz orsolya képviselő asszonyé a sző,

Dr. Ferencz Orsolya
Lenyugozve figyeli ań. az igyekezetet, hogy ismét arra prőbá|ja az ellenzék ľávenni a
Testiiletet, hogy felejtsék el azt a nagy többséget, akik a kerületben jogkövető felelős
magaÁrtást követnek, és próbálnak a kötelességĹiknek eleget tenni. Amikoľ itt báľmilyen
móclon egy-egy kisebbségi ľéteg, arnelyik nenr tud ťĺzetĺi' azok azért remélhetően kevesebben
vannak, mint akik tudnak, érdekeit igyekszenek védeni, akkor azért azt nem helyezhetik teljes



mértékben szembe azokka|, akik erejükön feltil megpróbálnak mindent megtenni, hogy
kifizessék az adősságukat, vagy a rezsijüket, vagy a költségeiket. Mélységesen egyeÉrt
Alpolgármester úrľal, és azt gondolja, hogy itt koztük egy ideológiai vita is van Képviselő
úrral. A tegnapi bizottsági ülésen is mondta, hogy azért ne legyen Erőss képviselő úr annyira
nagyvonalú egy rendelet taxatív apró munktĄával szemben, szinte anderseni magaslatokba
emelkedő meseírássalpróbálja helyettesíteĺi azt, és azt mondja, hogy az irány ugyanaz.Ió, de
itt egy rendeletet kell megalkotni, annak minden pontját betű szerint kell beilleszteni. Azt
gondolja, hogy ennél merevebben kellene gondolkodni egy jogalkotásról, vagy egy
rendeletalkotásról. Szintén konnyekig meghatja az a balolda|i igyekezet, ahogy Komássy
Ákos és Eľőss Gábor egységfrontba tcjmcirĹilve éppen inuk szakadtában megpróbáljak
megakadályozni ennek a rendeletnek az elfogadásat, és bevezetését. Mindezt arra való
hivatkozással, hogy ettől majd jó lesz a rászoru|ő szegényeknek, mert majd egyszer, később,
ők többet kapnak. Hadd mondja azt,hogy aki gyorsan ad, az kétszer ad! Szeretnének segíteni,
de Képviselő úrék most megint akadályozni akĄtk ezt, mindezt a hllrrlánum kabátjába
öltĺiztetve. De ha onök annyira szeľették volna, akkor onĺjket mi akadályoztameg? Komassy
képviselő úľ mrásodik ciklusát tölti a Testülettel, felejthetetlen perceket okozva mindenkinek.
Azt szerctné kérdezni, hogy mi akadályozta meg, hogy az elmúlt 7 évben benyújtson egy
hasonló javaslatot. Most be lett nýjtva, és onĺjk beleakaszkodnak mindenbe.

Dr. Kocsis M:áLté
Erőss Gáboľ képviselő úr ügyrendben kér szót.

Dľ. Erőss Gáboľ
Szabađ 2 0 másodpeľcben v źiaszo|n|?

Dr. Kocsis M:áúé
Nem!

Dr. Eľőss Gábor
Meľt...

Dľ. Kocsĺs M:áté
Mert sem, meľt ügyľendi javaslatra jelentkezett Képviselő ur!

Dr. Erőss Gáboľ
Azt szeretné kéľni, hogy válaszolhasson az e|hangzott ellenéľvekre.

Dľ. Kocsis lN{'áté

Megy ez! Ügyrendi javaslatot tesz arua, hogy Képviselő ur további két percben hadd
válaszoljon az e|hangzottakľa, kilépve az SZMSZ áltat diktált szabźiyzatokból. Szavazásta
bocsátja az ugyrendi javaslatot, mely szerint dr. Eľőss Gábor képviselő további 2 percben
hozzásző|has son a napirendhez.

Megállapítja, hogy 6 igen, 10 nem, I tartőzkodással a Képviselő-testiilet az ugyrendí
j avaslatot elutasította.
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HATAROZAT:
s3t2017. (rrr.09.)

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ EGYSZERÚ szóľop g sÉc szÜrSÉGES

6IGEN 10 NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselőłestület úgy dont, hogl nem.fogadja el dr. Kocsis Műé agyrendi javasĺatát, meĺy
szerint dr. Erőss Gábor képviseĺő további 2 percben hozzászólhasson a napirendhez.

Dr. Kocsis NIáúé
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Szerinte mindnyájan jobban jáÍtak volna, ha biztosítanak időt a rendes, alapos utánajaľásľa és

mérlegelésre a módosításokkal kapcsolatban. Szeretné, ha megjegyeznék, hogy senki nem
támadta a bérlővédelmi programot. Öriilnek neki, ha van egy ilyen kezdeményezés, e|lhez
módosító, ha úgy tetszik, jobbító javaslatok, jó lett volna, ha ezt alaposan meg tudjĺák
vizsgáIni, és utána ęldcinti a tobbség, hogy mit fogad el ebből és mit nem. Szerinte a 130
család egy hónap múlva ugyanúgy be tud kapcsolódni a bérlővédelmi progľamba, mint ahogy
most be tudna kapcsolódni, tehát Alpolgármesteľ Ur ellenérvét nem taľtja mega|apozottnak.
Szeretné jelezni egyértelműen, hogy semmiféle nagy adósság-elengedési kampány nincsen.
Tehát pont azért ĺidvĺjz<jlte a bérlővédelmi programot, mert a |egszegényebbek, a
legrászorultabbak adósságainak aręnďezésére, kiegyenlítésére vezet. Fontos Józsefuárosban a
fizetési fegyelem megteremtése, mert igen rossz a fizetésí fegyelem, ań. tuđjźk. Éppen ezért
üdvĺizölte a bérlővédelmi progľamot. Legyenek szívesek' ne magyaÍazzák át a szavait mássá!
Szerinte hibát kĺĺvettek el azza|, hogy a módosító indítványok alapos utánajĺĺľással tĺirténő
mérlegeléséhez nem biztosítottak kellő teľet és időt. Valóban 3 nappal ęze|ott sikerült
pótkézbesítéssel kikiildeni az előterjesńést, szerinte ez ilyen szempontból eljáľási hiba volt.
Egyébként a javaslatot ezze| egyitt is támogatja.

Dr. Kocsis N.Iáté
Megadja a szőt Erőss Gábor képviselőnek tigyrendben.

Dr. Erőss Gáboľ
Azt szeretné jelezní, hogy a ťťrozóťtaĺ, meg e|juásjogi szinten maradtak a konkľét felvetései,
amik egyébként nem is módosító javaslatok voltak, hanem konkľét kérdések, például, hogy
miért versenyeztetési szabá|yo|<rőI fu a ľendelet-tęrvezet, azokra Sem' vagy azoka nem kapott
mégvźiaszt. Ań. reméli, hogy eľľe még lesz lehetőség. Egyébként tényleg azt szeretné, hogy
ha még lehetne, hogy éľtelmes vitát folýassanak. Készen ći|' rá, dę ha nem támogatjĺík, nem
tud mit csinálni.

Dľ. Kocsis ľ{.áté
Hogy kell eljámi polgármesteľhez méltóan egy ilyen mondat utan onok szeńnt? Van-e a
Képviselő-testĺiletnek olyan tagsa' aki fel tudja dolgozni egyes pulzussal a most
elhangzottakat? Eddig adottságnak tekintette, đe most már kényszerpá|yának tekinti, vagy egy
lehetőségnek a túlélésre. Egyetlen egy képviselő miatt kell állandóan azSZMSZ felrugásával
vezetniaz ülést. Ugyanez a képviselő megengedi magárurk' azĹ a mondatot, hogy veltfü neĺn
|ehet vitázni érdemben, hát Képviselő ilĺľa| aztán nagyon lehet évek óta éľdemben vitázni.
Ezeket a mondatfonásokat most ft)lfog|a kommunikációs trĹikknek, amiket be szokott ide



ilyenkor szurni, de az, hogy két támogató döntés után ezt megengedje magának, ahhoz csak
tényleg hidegvért tud mindenkinek aján|ani, meg jeget a csuklójára. Kommentálni a
továbbiakban nem szeretné, ugyanúgy provokációnak tekinti, mint lassan minden
hozzásző|ását a Képviselő úrnak. Beszéljenek a varos dolgaiľól a Képviselő úľ frusztrációi
helyett! Kaiser képviselő úmak ad szőt.

Kaiser József
Szeretné megkérdezni, hogy lehet-e javasolni azt,hogy minden rendelethez minden képviselő
csak egyszer szólhassonhozzá ĺigyľendben' ha lehet, akkor kéri' hogy az SZMSZ-ben ezt
módosítsák, mert ezvisszaéIés minden szabźilya| szemben, amit Erőss képviselő úr tesz itt.

Dr. Kocsis M:áté
Képviselő urat kéri, hogy a napiľenđről beszéljenek most mar!

Kaiser József
Másodszor, a Bizottságon meglźtrgyaltźk eń. Jakabff képviselőtarsának is, meg Erőss
képviselőnek is elmondaná, hogy hétfő ęstétől szerda 9 őráíg azért vaĺ elég idő, hogy a
bizottsági ülésre ezeket a módosító indítvĺĺnyokat odahozza, és akkor feltudtak volna készülni
erre. Jakabff képviselőnek azt tuďja mondani, hogyha ő nem nyitotta fül, akkor a külső
bízottságí tagź.nak fel kellett volna nyitnia, és legalább ott kellett volna lennie a bizottsági
ülésen, és akkor ta|ánó is meg tudta volna tenni módosító indíwányait.

Dľ. Kocsĺs lÜĺ.áúé

Tisztelt Képviselő-testület! Azt szerctné kérni, hogy a napirendről beszéljenek, mert a
képviselők gyakran abban a hamis vélelemben élik mindennapjaikat, hogy a józsefuárosi
polgarok feszülten vtnjźlk, hogy ki mikor kapta meg az előteľjesaést, és ki hányszor szóL
hozzá. Az itt é1ő emberek pusztrín arra kíváncsiak, hogy lesz-e bérlővédelmi progľam.
Felejtsék már el ezt a valóságtól elrugaszkodott k<iľeiket, ilyen sérelmeiket, hogy ki mennyi
időt tudott olvasni, meg hany módosítót nyújtott be, és hányszor lehet ügyrendi javaslatot
kéľni. A leghatározottabbarl kéri, hogy a napiľendről beszéljenek, meľt aĺľól még nem
beszéltek. Erőss Gábor módosító javaslataihozvoIt mindenkinekhozzźtťltznivalója, személyes
is, meg tartalmi is, meg foľmai is. Mi vaÍL az előteľjesztéssel, amit a Képviselő-testiilet elé
terjesztett? Van-e báľmi véleményfü rő|a azon túl, hogy különböző időbeli zavaro|<ka|
kiizdenek. Jakabfy Tamás képviselő ,(lré asző.

Jakabff Tamás
Megfogadja Polgáľmesteľ úľ tarlácsát, bĺáľ felírt 3-4 dolgot, de akkor aztnem mondja most el.
Annál a résznéI, anit źlt tudott tekinteni, még egy kérdése fennmaľadt. A 11/A $-t úgy
érte|mezi, hogy ennek a vége felé van egy ŕlÍnnesńia je||egti dolog, ez a (|0) bekezdésben,
amely a hatá|yba lépést követően jogerőre emelkedő, vagy a hatályba lépés előtt jogerőre
emelkedő bírósági döntések kcjzül ezt az źitala,,amnesztiának'' nevezett dolog a|kaImazását a
jogerőre emelkeđés idejéhez köti. Azt gondolja, hogy a lakóknak majdnem hogy semmilyen
befolyásuk nincs arra, hogy az iigyiikben a bírósági ítélet mikoľ emelkedik jogeľőre' éppen a
mostani rendelet kihirdetése előtt vagy utźln. Ań. gondolja, hogy ennek a szakasznak az
indokoltságát, azt újra meg kellene vizsgtini, mert tényleg nem a lakók tehetnek róla, hogy
akkor beIe fognak-e ęsni ebbe a kĺirbe, vagy nem. Szeretné kémi ennek az indoklását, és hogy
módosítás lehetséges-e ezen a ponton.
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Dr. Kocsis M:áté
Pesti Ivett igazgatősági elnöknek adja meg a szőt.

Dr. Pesti lvett
Ez tulajdonképpen egy időbeli korlát, tehát a béľlőknek onnantól kezdve, hogy hátralék
keletkezik, nagyon-nagyon hosszú idő vezet oda, hogy a bíróságon egy jogeľős ítélet születik.
Tehát eZ egy meghatáĺozása annak, hogy hol van aZ az ídőbe|i pont, ami előtt a hátralékokat,
akaľ támogatással, ľendezni lehęt. onnantóI kezđve, hogy végľehajtási szakaszba kerul az
iigy, átkerĹil a végrehajtőhoz a kezelése, o |esz az lůgy ura. Eń. ezért határozták meg) ez
tulajdonképpen a legutolsó pont, ahol mégráhatásuk van a hátľalékkezelésľe és a tĺímogatźsta.
A végső pont a bírósági ítélet jogerőre emelkedése.

Dľ. Kocsis }I.áLté

Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Valóban nagyon sokan vfuják már, hogy a helyzetiik rendeződjön. Ez az előterjesztés erre
nyújt lehetőséget, ez elfogadható kompromisszum annak fenyében, hogy valóban vannak
olyanok, akik tényleg nagyon rászorultak és nem tudnak ťtzetni. Azt szerctné kérni, hogy azon
esetekben, amikor azt tapasztalja a Vagyonkezelő, és még érkeznek is jelzések aľĺa, hogy
bizonyos bérlők nem taľtják be a közösségi együttéIés szabźl|yait' és ezze| más Lakőkat, akźlr

onkormányzati béľlőket, akár saját tulajdonú lakókat zavaĺják, oť.. a leghatźlrozottabb és
legszigorúbb fellépést tegyék meg. Szeretné kérni, és elvĺĺrj a a Yagyonkezelőtől és az
onkormányzat egyéb intézményeitő| ezt, mert az a legmegengedhetetlenebb, mikor valaki
nem ťĺzet, és még zavarja is a tcjbbieket. Ne haľagudjon Polgáľmesteľ úr, de el kell hogy
mondja, hogy felháboľítónak tĄa, hogy azok a képviselők, akik magukat szocialistáknak
nevezik, tettek egy olyan mondatot, hogy azok az emberek, akik egyébként nagyon Égőta
várnak ilyen segítségľe, ők ráéľnek még egy hónapot. Kéri a Tisztelt Képviselő uľat, hogy
menj en e| a szav azőihoz és magy ar źtzza e| ezt nekik.

Dr. Kocsis M:áLté

Napirend vitáját |ezźĄa. A|jegyző Asszonnya| egyeztetve az e|hangzoltak alapjźn módosító
indítvanyokról dönteni a Képviselő-testület nem tud. A Hivatal ugyanis semmilyen garancíát
a felkészülési idő, és a pénzügyi hatás vizsgźllat megtöľténte előtt nęm tud vállalni a dtintés
jogszenĺségére. A következő TestĹiletre, ha a Képviselő ur gondolja, akkoľ be tud nyrijtani
képviselői indítvany az elképzeléseiről. Ekképpen az a|pontokkal egytitt 2 pontból ál1ó

hatćtrozatről kell dönteniiik. (A hĺźttérben beszéd hallatszik) Nincs Ĺĺgyrendi hozzásző|ás
szavazás kĺlzben' Erőss képviselő ur! Kéri a Képviselő urat, hogy ne pľovokálja! Szavazásra
bocsátj a a hatźlr ozati j avaslatsort.

A Képviselő-tęstiilet úgy d<int, hogy

I. a pénzbeli és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást nýjtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabáIyairőI sző|ő 10/2015. (n. 01.) önkoľmányzaÍi rcĺdęIęt
201'7. marcius 13' napján hatáIyba lépő módosításával a hátralékkiegyenlítő támogatásra
20l7-beĺ 15.000,0 e Ft-ot biĺosít a lakbéľbevételek e|ofuényzatának emelésével önként
vźi|a|t feladatként, 2018. évtől előzetes kötelezettséget vállal hatźrozat|an időre évente
15.000,0 e Ft összegbeĺ az ĺinkonrrfuryzat rrrűködési - lakbér - bevételeinek teľhéľe.



Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. március 13.

2. a) az 1. pontban foglaltak miatt az onkormányzatbevétęI 11602 cím - kcĺteIező feladat _
működési bevétel (lakbér) e|őirányzatátt.és a kiadás 11303 cím - önként vttllra|t feladat -
ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 15.000,0 e Ft-tal megemeli.

b) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2017. évi költségvętési
rendelet módosításánál és az azt követő évek koltségvetésének tervezésénél vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetében 20|7. máľcius 09., b) pont esetébeĺaf0I7. évi költségvetési

rendelet módosítása és az azt kĺjvető évek költsésvetésének teľvezése

Dr. Kocsis Máté
Zárjek Ie a szavazĺĺst! Megállapitja, hogy 14 igen, 0 nem, 1 tntőzkođással a Képviselő-
te stület a hatźlr ozatot elfo gadta.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATIľrIZAT ALHIZ vrľqo s ÍľBTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
s4t2017. (ru.09.) O NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL14IGEN

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a pénzbeli és természetbeni' valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabáIyahől szóló 10l20I5. (ru.01.) önkormĺínyzati rendelet
2017. március 13. napján hatźiyba lépő módosításával a hátralékkiegyenlítő támogatásra
20|7-ben 15.000,0 e Ft-ot biztosít a lakbéľbevételek e|őirźnyzatĺĺnak emelésével <inként
vállalt feladatként, 20|8. évtő| előzetes kötelezettséget vállal határozatIan időre évente
15.000'0 e Ft cisszegben az cjnkormźnyzat mfüödési _ lakbér - bevételeinek terhéľe.

Felelős: polgármester
Hattrido: 2017 . máľcius 1 3.

2. a) az 1. pontban foglaltak miat|az onkormanyzatbevéte| 11602 cím _ kötelező feladat -
műkĺjdési bevétel (lakbér) e|őirtnyzatátés a kiadás 11303 cím _ <jnként vá|la|t feladat _
ellátottak pénzbeli j utt atása e|őir ány zatźŃ 1 5 . 00 0, 0 e Ft-tal me gemeli.

c) felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a hatźtrozatban foglaltakat a 20|7. évi költségvetési
rendelet módosításánál és az azt kĺivető évek kĺiltségvetésének tervezésénél vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźnidő: a) pont ęsetében 2017 . március 09., b) pont esetéb en a 2017 . évi kĺiltségvetési

ľendelet módosítása és az aztkövető évek költségvetésének tervezése
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Dr. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja az ęgyes onkormányzati ľendeletek módosításáľól sző|ő rendelet-
ÍeÍvezetet.

Zárjek |e a szavazást|. Megźtllapítja, hogy 14 igen, 0 ncm, 1 taĺtózkodással a Képviselő-
testület a 9lf0l7 . (III.13.) önkormányzati renđe|etet elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁI- JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A RENDELETALKoľÁsrĺoz ľĺnĺŐsÍľBTT SZoTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JozsEFvÁnos xÉľvrsBLŐ-TESTÜr,ľľB 14 IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA ps ľĺn,ca.LKoTJA BUDAPEST FoVÁRoS
VIII. KERÜLET ĺozsnľvÁnosl oľronľĺÁľyzĺ'ľ xÉľvIsnĺ,o_
TESTÜLEľnľnx 9ĺ2017. (III.13.) oľxonnĺÁľyz,ł.ľr RENDELETET EGYES
oľxonvĺÁľyza,ľr RENDELETEK MóDosÍľÁsÁnól

Dr. Kocsis Máté
Erőss Gábor képviselő úr nem vett részt a szavazásban. Ügyrendben szőt ad' Erőss Gábor
képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Szomorúan látja ezt a színjátékot. Polgármester úľ ragaszkodik az SZMSZ-hez akkor' amikor
nem engedi, hogy tartalmi érveit kifejtse, akkoľ viszont, amikoľ a Szewęzeti és Mfüĺjdési
Szabźiyzatnak megfelelő módon benyújtott nem egy' hanęm 3 módosító indítvanyt írásban, és

szintén az SZMSZ-nek megfelelően szóban benffitott javaslatot nem bocsát szavazásra,
akkoľ viszont megséľti ugyanezt a Szetvezeti és Működési Szabályzatot. Nem ismer íIyet az
sZMsZ, hogy akkor,ha aHivatal nem tudta megvizsgálni... onök pótkézbesítéssel kĺildték
ki az anyagot, igyekezett gyoľsan benyújtani a 3 módosító indítványt írásban, semmifele ilyen
lehetőséget nem biztosít onoknek, egyszetuen nincsen ilyen mérlegelési joga Polgármester
úmak, hogy ne bocsássa szavazásra a módosító indítványokat. Ugyanúgy |eszavazhatjak a
fideszes többséggel, hogyha éppen ,űgy érzik, hogy nem akaľnak több családon segíteni, mint
ahogy ugy érzík, hiszen a szociális megszorításokat folýatja évek őta a Fidesz-KDNP
többség, aminek ugye Alpolgáľmester Asszony ennek a felelőse...

Dr. Kocsis Máté
Na, akkor mo st kĺj szö nik szépen az .j;gy t endi llo zzászőláséń!

Dr. Eľőss Gáboľ
... de ehheznemvolt joga!

Dľ. Kocsis ľ!.áúé
Kĺjsztjnik a hozzásző|ását, az ülést a polgáľmesteľ vezeti. A provokáciőt fejezze be,
nyomatékosan kéľi! Ne ügynĺlkciskcidjtin itt, és amennyiben nem tud jogi felelősséget vállalni
a Testület döntéseiért sem előzetesen, sem utólag, addig ezt a |ehetőséget, ami tcirvényi
lehetőség, engedtesse meg a Hivatal vezetőinek meghagyni. Még egyszer mondja, ha
ragaszkodik Képviselő ur az elképzeléseihez, cjnálló képviselői indítvány elkészítésében tud a
Képviselő-testĺilet hivatala Képviselő úrnak segíteni. Az pedig, hogy megismételte azt a



mondatát, hogy nincs lehetősége hozzásző|ni, ań. vérlázítőĺak taĄa. Az SZMSZ-tőI akkor
témek el, amikoľ az u|ésvezeto, vagy a Képviselo-testület így dönt. Kétszer igyekeztek eltémi
ettől a Képviselő ,(ľ javára. Maradjanak annyiban, hogy Képviselő úr több lehetőséget kap itt,
mint amihez joga volna, sőt megkockźztatja, hogy annál is jobb indulatúnak érzi magtú
Képviselő únal szemben, mint amennyit megérdemelt volna, ennyi provokáció után.
Ugyhogy tárgýalannak tekinti a hozzásző|ását. Azt viszont szerctné tögzíteni, hogy a
Képviselő úľ a béľlővédelmi programot nem szavazta meg, ekképpen a továbbiakban így
fognak Képviselő tlrhoz állni ilyen kérdésekben. Zárt tilés következ7k, arlinek a feltételeit kéri
a jelenlévőktől, hogy biĺosítsák!

2. Zárt ülés keľetében tárgya|andó előteľjesztések

Napirend 2ll. pontja
Javaslat fellebbezések elbírálására szociális támo gatás ü.gyben
(írásbeli előterjesaés) ZART ULES
Előterj esztő : S ántha P éterné - alpol gármester

A napirend tđrgyaldsa zdľt iilés keretében történt az Mötv. 46. s O bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend túrgyalása sordn elltangzottakat és a meghozott 55/2017. (nI.09.)

számú hatdrozatot a zúrt iilésről késziilt jegyzőkönyv tartalmaua

Dľ. Kocsis M:áLté

Nyílt ülés következik. Kéri a jelenlévőket, foglaljak el helyeiket és legyenek tekintettel aľľa,
hogy testtileti tilés van.

3. Pénzügyi' kłiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 3/1. pontja
Javaslat ktiltségvetést éľĺntő diintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dľ. Kocsĺs M:áúé
A bizottságok megtárgyaltfü. A napiľend megnyitása előtt tájékoztatja a Képviselő-testiiletet,
hogy a hatźrozatijavaslatban a 6. a) és b) pontban elírás töľtént, a helyes ĺisszeg: 5 millió Ft.
Megadj a a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
A LATEREX-eI kapcsolatos szeruóđésfelbontásľól kérdezi, hogy mi volt ennek az oka, mert
eITe nem térki az előterjesztés, és így nagyon nehéz dĺjnteni róla.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Pęsti Ivettet kéri fel váIaszadźsra.
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Dr. Pesti Ivett
A LATEREX munkájával kapcsolatbanaz elmúlt években nagyon sok pľobléma meľült fel, és

ezérttárgyalásokat kezdeményeztękkozosen a Hivatallal, hogy ezt az állapotot nem érdemes
fenntartani. Mivel kozbeszerzéssel kerültek be, ezért muszáj volt megállapodni, és közös
megegyezésre jutni, de a LATEREX elfogadta azokat az érveket, hogy miért nincsenek
megeIégedve a munkájukkal, úgyhogy tulajdonképpen most előkészítés a|att Van a
jogviszonyĺak a megsztĺntetése. Azért került most ugyanez a feđezet, a fennmaraďő fedezet,
hogy újľa kiíťák eń. a kozbeszerzést, és új céget talźijanak, aki eń a munkát jól, jó
minőségben el fogja tudni látni.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

JakabĘ Tamás
Tobb kérdése is van. A f. pontná| a Teleki téri &zés. Azt szerctné megkérdezni, meľt nem
volt teljesen világos, hogy a mostani, júniusig éľvényes szęrzođés kiťrzetéseit akarjők növelni,
vagy pedig a júliusról-decemberre történő időszakľa, az uj szeruőđésre történik eZ az
átcsopoľtosítás. A 4-ĺéI itt a Koľányi utcai bontás költségével kapcsolatbankérdezi,hogy ez
miért emelkedett meg, és hogy onnan tudjfü-e a pontos összegeket, hogy van már valamilyen
szerződésfü, vagy máshonnan becslik. Az 5. pontban a Hoľváth Mihály tér vi|ágíttsa
alapvetően tźtmogatható dolog, đe ań. szeretné kéľdezni, hogy mi ennek a koncepciója, és a
térnek melyik része |esz a helyszíne. Gondolja, hogy az egészte nem elég. A 11-né| az a
megsegyzése, hogy ott helyesen döntenek egy alapilletmény emelésről, és ennek a tényét
sikeľült beletenni a rendeletbe, de az összegét nem sikeľült beemelni' és szerinte nem is
tudják, hogy merľryi ez. A |2. pontban a LATEREX-néI nem érti, hogy mi történt, ugyan
most a vtllaszban megmagyaréĘtźl<, de ęzt eddig is feltételeńe, hogy nem a LATEREX
kezdeményeńe a szerzodésĺek a felmondását, meľt ők ararlyárbaĺ dolgoztak. Itt lenne egy
módosító javaslata is. Ennek akozbeszerzésnek a lebonyolítását nę szęrvezzék ki a JGK-ba,
hanem bonyolítsa le az onkormźnyzat. A 13-ná1 a háziorvosi ľendelőkben ingyenes wifi,
szeretné megsegyezni, hogy a digitáIis stratégiájuknak az egyik lába beleolvađt a Smaľt City-
be, ez az intemet elérésęk biztosítása. Szeretné elkerülni, hogy tĺibb párhuzamos rendszer
éptiljön ki ebben, és jó lenne,ha ezeket is bele tudnák forgatni a Smart City projektbe. Nem
tudja, hogy mi ennek a siirgőssége, de nem lenne jó, ha tobb kÍilĺinboző reĺdszert kellene
múködtetnitik. Ha van egy létező rendszerĹik, amit iizemeltetnek, akkoľ nem tudja, hogy a
Smart City-vel meg tudják-efogalmazsli ťrgy, hogy k<izcisen tudjfü kezelni.

Dr. Kocsis M:áté
Dr. Pesti Ivettet kéľi fel vá|aszađásta.

Dr. Pesti Ivett
A JGK-ra vonatkozó részekre szeretne válaszolni. A Teleki téľrel kapcsolatos órzéshez
elmondja, hogy Iejáľ július 3l-én a szerzőđés, és jogszabáIy a|apján hatósági áltas az őrzés-
védelem, úgyhogy ennek mentén, és ennek keretei kcjzött kerültek ezęk az össszegek
meghattrozásra.,19-ig kívánjźů< akozbeszerzést lefolytatni, tehát addig kötnék meg a leendő
nyeľtessel majd a szerződést. A Korányi utca |5-16 bontással kapcsolatban, ott már
lefolýattak a kozbeszerzési e|játźtst, mert volt rá fedezetfü, de a legjobb ajánlat is ezzel a
kül<jnbĺjzettel magasabb lett, erre kellene a JGK-nak pótfedezet. Az 5. pont, Hoľváth Mihály
témél egy lámpatestet szeľetnének kiépíteni, ez egy térbútoľ lenne, ami szoboľként,



ülőalkalmatosságként, és ténylegesen világító funkcióval is ellátott felépítmény lenne. Ezt a

.i nyána szeretnék kivite|ezĺi, ezértkérték ętte a fedezetet.

i Dr. Kocsis M:áté
, Megadja a szót Erőss Gábor képviselnek.
i

l Dr. Eľőss Gábor
] Ha jól érti, akkor a Horváth Mihály téren egy vi|ágítő szobrot terveznek.. .(A htźttérből beszéd
: hallatszik) ... akkor ez kicsit más, mint ami eddig ebből kidertitt. A bontás kapcsán szeľetne
i kérdezni,hogy ez a megemelt összeg jelenti-e azt,hogy a Bókay-ban történt eset akkor itt már
l nem fog megismétlődni. oka-e ennek a magasabb ajánlatnak,hogy itt plusz e!ővigyźnatossági
i intézkedésekkel is számolt az ajźn|attevő, illetve tetvezi-e a Hivatal, hogy különös figyelmet
, fordít erre a bontásľa. A harmadik kéľdése, az időkozi választásokkal kapcsolatosan kérdezi,
, n ogy 6.224'5 e Ft-ot különít el ennek a kiadásaiľ a a hatźrozati javaslatb án, 

", 
tételesen mire

' vonatkozik, mert ott van egy ľészletezés, de azt nem |átja, hogy vźiasztásí táb|ak
i tihelyezésére van-e fedezet, vagy bźrmi olyan lehetőségre, hogy az á||arrryolgaĺok fiiggetlen
. fonásból tudjanak tájékoződni ajelöltek progľamjaról.
:.

. Dľ. Kocsis l'ĺLáté
i Megadja aszőtvá|aszađásralegyzőAsszonynak.
i

i Danada-Rimán Edina
l Mint ahogy eddig is, a jövőben is a Polgáľmesteri Hivatal Építéshatósági osztá|ya is kiemelt
i ngyelmet fordít nem csak a bontásokľa, hanem egyéb építkezésekĺe is. A véiasńási költséggel
i kapcsolatban elmondja, hogy a dologi kiadások hirdetmény soľon vaľľrak a ttljékoztatő
r hirdetmények elhelyezésének költségei megjelcilve.

i Dľ. Kocsis ll.{áté
; Megadjaaszőt Pintér Attila képviselőnek.

i ľintér Attila
i ľ.'djfü, hogy a LATEREX munkájával nincsenek megelégedve, újra kiíťak akozbeszerzést,
i ahol a LATEREX újra elinđulhat, és akár nyeľhet is végső soľon' tęhát van-e valami tervĹik
1 erľe vonatkoző|ag,vagy ha így sikeľül, akkor így járt a kerület?

ur. Kocsis l.{láté
Dr. Pesti Ivettet kéri fel vźl|aszadásra.

Dľ. Pesti lvett
Ez egy kozbeszerzési eljárás lesz, nyílt, tehźú L<ĺzźlrĺri nem tudnak senkit, aki a legjobb
ajźn|atot adja, az fog nyeľni.

Dľ. Kocsis M:áLté
Nem lenne sok logika benne, hogy felbontjak a szerzőđést és újra elindul, đe törvényi
lehetősége vanrá. Simon György képviselőnek ad szót.

Simon Gyiiľgy
Az orvosi rendelők karbantartźlsźná| az |átszik, hogy kicsivel tĺibb, mint egy millió forinttal
kell kiegészitęni a költségvetést, hogy emiatt. '.(A hóttérből beszéd halĺatszik)... ja, hogy 5



millióra módosítottźk.Kérđezi, hogy emiatt maradt-e most el a Hungária kcjrúti felújítás, met
Taľi doktor kiétesítette a betegeit, hogy a 8-9-ig terjedő felújítás elmaľad' vagy nem?

Dr. Kocsis Máté
Y źiaszadásľa m e gadj a a szőt dr' Mé szźlĺ Erika a|j e gy zó as s zonynak.

Dľ. Mészár Erika
A Hungária körúti rendelő felújítása nem marad el, a teľvezés megtörtént. A vállalkozó
részéro| az ablakok|egytlrtása van folyamatban, sajnos Tari doktoľ avźilalkozőva| egyeztetett
és nem a Hivatallal, azőta mfu beszélt Doktor úľral, hogy minden ilyen kérdést, ami a
költözésľe fog iľányulni, ań. a Hivatallal egyeztesse, mert a Hivatal áII a JGK-val
kapcsolatban, és a Hivatal fogja neki megmondani, hogy mikor fog költozni, tehát ebből
adódott a félľeértés.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Megadj a a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfo Tamás
IJgy érzi, hogy a 2. pontná| a JGK-nak nem sikerĹĺlt válaszolnia a kérdésére, mert azvolt a
kérdése' hogy a januáľ-július, vagy a július-december időszakĺa vonatkozik ez apluszťedezet.
Azért kéľdezi' mert január-júliusra máľ le vannak szerzoďve, és erre plusz fedezetet adni
szerinte elég problémás lenne, đe ha a július-decembeľi idoszalaa vonatkozik, a|<kot az
lehetséges. Azt gondolja, hogy a Horváth Mihály téľrel kapcsolatban jó lenne itt is, ha ilyen
extľa dľága bútort terveznek, hogy a Smaľt City Munkacsopor|tal, illetve az Ideiglenes
Bizottsággal egyeztessenek, mert a Smaľt City programban is ľengeteg ilyen intelligens
utcabútor elhelyezése lehetséges. Próbálták is mar figyelembe venni korábban, úgyhogy
szeretné kérni a JGK-t, hogy a következő ilyen ülésre menjen el. A másik, hogy a ||., 12., 13.
pontokĺa vonatkozó kérdéseire, megsegyzéseire viszont egyźitaltln nem kapott véiasń..

Dľ. Kocsis lVIáLté

Előszĺjr dr. Pesti Ivett válaszol.

Dr. Pesti lvett
Ez afennrnaľađő időszakľa vonatkozó, oda nem kértek plusz fedezetet.

Dr. Kocsis ľĺáté
Jegyző Asszony!

Danada.Rimán Edina
A 11. ponttal kapcsolatban, akońisńviselőkkeIkapcsolatban nem a juttatási szabźiyzat,vagy
a juttatásokľól szóló ľendeletben keľĹil elfogadásta, hanem minđen évben a költségvetés
elfogadásával egyidejűleg fog dĺjnteni a Képviselő-testület az 1|Ietményalaprő|, és éppen ezért
a költségvetési rendelet módosításźnáI, a 4. szźlmű mellékletben szerepel az illetményalap
megemelése 47 .500 foľintra.

Dr. Kocsis Máté
Aljegyzo Asszony!
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Dr. Mészáľ Erika
Az orvosi rendelőkben a wifi kiépítés teľmészetesen a Smart City Ideiglenes Bizottságga|,
valamikor majd a műk<jdtetéssel kapcsolatosan fogja a Képviselő-testület meghozni, előtte
véleményeztetik. Most itt a kiépítésről, a technikai kiépítésről van szó, és aľľa biztosít majd
fedezetet a Képviselő-testület.

Dr. Kocsis M:áté
Még egy dolgot szeretne hozzátenni, a Smart City Munkacsoportnak természetesen lehetősége
van, hogy napirendre vegye' vagy megvitatandók közé felvegye a Képviselő Ur által
említettet. Szerinte ennek semmi akadálya nincsen, ez a Munkacsopoľt saját dcĺntése, annak
csak cĺrül, ha többen beszélnek a keriilet döntései e|ott az ügyekľől. Napirend vitáját|eztrja.
Pontosítás végett kérdezí, hogy a Képviselő w ahatttrozatipont módosítását kérte, vagy pedig
egy új pontként javasolja ezt, mert akkor kiegészítő javaslatnak veszik. Gyakoľlatilag
mindegy, csak a jegyzőkönyv számára szeretné pontosan rogzíteni. Aljegyző asszony szerint a
|2. c.) pont módosításĺĺľól van szó. Ez az egy módosító javaslat volt' ugye? Jó, akkoľ elsőként
a |2. c.) pont Jakabfy képviselő úr módosításaról kell dĺjnteni a Testii1etnek. Szavazásra
bocsáda a módosító javaslatot, miszerint a 12. c.) pontban foglalt kozbeszerzési eljarást ne a
Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. folytassa le, hanem az onkormtnyzat.

Megállapítja, hogy 4 igen,10 nem, 1 taÍtőzkodással a Képviselő-testtilet a módosító javaslatot
elutasította.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATlľrc.Z AT ALHI Z MrNo S ÍTETT SZoTo B B S ÉG SZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
s6t2017. (ril.09.) 4IGEN 10 NEM

A Képviselő-testület úgl dönt, hogl nem .fogadja el Jakabfy
miszerint a 12. c.) pontban foglak kĺjzbeszerzési eljárást ne
Kozpont Zrt. folytassa le, hanem ąz onkormányzat.

r TARTóZKoDÁSSAL

Tamós módosító javaslatót,
a Józs efvárosi Gazdálkodĺźsi

Dľ. Kocsĺs Máté
Szavazástabocsátjaahatźnozati javaslatsoľt.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

I. a) a települési önkormányzati képviselő időközi váIasztással ĺisszefüggő kiadásol<ĺa az
általános tarta|ék terhére 6.224,5 e Ft-ot biaosít.

b) a Polgĺírmesteľi Hivatal l220I-03 cím _ kötelező feladat _ bevételi előirźnyzatán beltil a
múkĺidési célú támogatás államháztartáson beliilről e|őiráĺyzatát 969,7 e Ft-tal, és ezze|
egyidejrileg a kiadás személyi juttatás e|i5irźnyzatát 675,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
jĺáľulékok és szociális hozzájaru|ási adó e|ĺ3irźnyzatát |6|,5 e Ft-tal (szociális hozzájnu|ási
adő 135,3 e Ft, EHo 75,6 e Ft, SZJA 10,6 e Ft), a dologi előirányzatát 133,2 e Ft-tal
mesemeli.
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2.

c) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiađás 11107-01 cím múkcjdési cél és

általános tartalékon belül az általános tarta|ék e|őirźnyzatárő|' 6.224,5 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás 11108-02 cím _ kötelező feladat _ műkĺjdési finanszírozási kiadáson belül az
iráĺyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatára.

d) a Polgármesteľi Ilivata| I220I-03 cím _ kötclcző fcladat _ működési finanszírozási
bevételen belül az irányitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán
történő jőváírása e|őirányzattLt 6.f24,5 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejrĺleg a kiadás
személyi juttatás e|oktnyzatát 4.590,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jarulékok és szociális
hozztljtrulási adó e|őirányzatát I.II3'7 e Ft-tal (szociá|is hozzájáľulási adó 899,8 e Ft,
EHo If7,2 e Ft, SZJA 86,7 e Ft), a dologi kiadások e|őirźnyzaÍát520,8 e Ft-talmegemeli,
melynek r ész|etezését a hatźr o zat 1 . mel l ék lete tarta|mazza.

Felelős: polgármester
Hatźridő 2017 . maľcius 09.

a) megbízza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt..t az Ú3 releti téri Piac órzésére
vonatkozó - 20|7. augusztus 1 napjától f0I9. december 3I. napjźig teľjedő időszakľa -
kozbeszerzési eljárás lefolytatásával, és felkéri a po|gźrmestert a megbíztlsi szerződés
a|áirtsára.

b) az a) pontban foglaltak miatt az őrzés e|őirtnyzatźt.2017-ben 4.787,6 e Ft-tal kiegészíti,
ezért az onkormányzatkiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általanos taľtalékon be|i| az
általános tartalék e|őirányzatárő| _ kötelező feladat - 4'787,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11407
cím - kĺjtelezo feladat - dologi e|őirányzatára.

c) az a) pontban foglaltak miatt e|ózetes kötelezettséget vállal azlli TeIeki téri Piac őrzési
feladataira _ kötelező feladat - 201'8-2019. évekľe évente 31.235,0 e Ft összegben a piac
bevételeinek és az onkoľmány zat műko đési és adóbevétęleinek terhéľe'

Felelős: a) pont esetén Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt., polgáľmesteľ,
b)-c) pont esetében polgĺírmester

Hataridő: a) pont esetében akozbeszerzési e|jéttás megindításaZ)I7. május 15.,

b) pont esetében 20|7. maĺcius 09.'
c) pont esetében a20I8-2019 évek költségvetésének teľvezése

a) a Jőzsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt. |étszźlmának 2017 ' május l-jétől töľténő

bővítése miatt határozatlan iđőre önként vállalt feladatként a kozszo|gáItatási szerzőđésen
belul20|7-re2.470,0 e Ft összegbenaz általános működési céItartalékterhére.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiađás 11107-01 cím _ kĺjtelező feladat
_ általános mfüĺjdési taľtalék eloirányzatárőI2.470,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11805

cím - ĺjnként vél|alt feladat _ mfüĺidési célú támogatások áI|amháńartáson kíviilľe
e|őitányzatáĺa'

c) felkéri a polgármestert az a)-b) pontokban foglaltakľa tekintettel a Józsefuĺĺros
Közĺisségeiért Nonprofit Zrt. 20117 ' évi kozszolgtitatási szerzőđésének és annak

mel lékl etét kép ező kompenzác iő, tźtmo gatás mó do s ítás ara é s alź.ŕ,r źstlr a.

a
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d) az a) pontban foglaltak miatt e|őzetes kötelezettséget vállal határozatlan időľe, önként
vállalt feladatként évente 3'705,0 e Ft összegben az onkormányzat saját műkodési és
adóbevételeinek terhére.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a)-b) pont esetében 2017. május 01.' c) pont esetébenZ}I]. április 30.,

d) pont esetében 20l8. évtol az aztkovető évek költségvetésének készítése

4. A Képviselő-testület a 30120|7 , (II.02.) szźlm,(lhatározata 4. pontjának hatodik bekezdését
az a|ábbiak szerint módosítja:
- Korányi S. u. 14. és 16. szánn alatti épület bontása 11602 cím - cjnként vállalt feladat _

dologi kiadások 2I.t62,2 eFt.

Felelős : polgiírmester
Határiđő: 2017. miáĺcius 09.

5. a) a Horváth Mihály téren térvilágitás kialakítására bľuttó 2.000,0 e Ft-ot binosit az
általános mfüödési tarta|ék terhéľe.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadts 11107-01 cím - kötelező feladat

- általános műkcjdési taľtalék e|ófuényzatátő| f.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11405
cím _ ĺinként vállalt feladat _beruhazási előiránvzatáta.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. marcius 09.

6. a) az oľvosi rendelők katbarfiartása és felújítása 2016. évi előiraĺryzatát 5.000,0 e Ft-tal
kiegészíti.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkiadás 11107-01 cím mfüödési cél és
általános taľtalékon beltil az általános tartalék_kotelező feladat - e|oirźnyzatfuőI5.000,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - kcjtelęző feladat _ felújítás e|őiräĺyzatfua.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017. máľcius 09.

7. a) az Önkoľmanyzatkiadás 1ll07-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az
általrános taľtalék _ kĺjtelező feladat _ előirźnyzatárő| 1.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11108-02 cím _ ĺjnként vállalt feladat - múkcjdési finanszírozásí kiadáson belül az
fuányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óirźnyzatára.

b) a Józsefuarosi Egyesített Bĺjlcsődék 40100-02 cím _ önként vállalt feladat - bevételi
eIoitáĺyzatan belül a működési bevétel e|őkźnyzatát 1.000,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze\'

egyidejűleg a múködési finanszíľozási bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként
folyósított tĺímogatás fizetési számLźn történő jováírása e|őirányzatźń llgyaĺ ezen összeggel
megemeli.

Felelős: polgármester
Hatźtrido: 2017 . március 09.
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8. a) a Budapest VIII. kerĹilet, Népszínház u.38. utcai fĺildszinti (ktsz.3476410lN9) szám
alatti helyiségben rendőrségi kontaktpontot alakít ki, melynek költségére 3.43],0 e Ft-ot, a
berendezési eszközökľe és táľgyakľa 563,0 e Ft-ot biztosít az á|ta|ános tartalék terhére.

b) az a) pontban foglalt helyiség kozuzemi koltségeinek fedezetéľe _ önként vállalt fęladat

- 2018-tó1 tartós kötelezettséget vállal határozatlan időľe évente 259,0 e Ft összegben az
onkoľmĺĺnyzat sajátműkodési bevételei terhére, mely egyben k<jzvetett támogatás.

c) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzat L<laďás 1 1 107-01 cím működési cél és

általános taľtalékon bęlri| az általános tartalék -kote|ezo feladat - e|őirtnyzaÍfuő| 4.000,0 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként váIIaIt feladat _ felújítási e|őirányzatára
3.437,0 e Ft-ot, a felhalmozási előiranyzatáľa 563,0 e Ft-ot.

d) az a) pont szerinti helyiség kialakításával kapcsolatos valamennyi feladat e|Iźĺásáva|
megbízza a lőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt.4 és felkéľi a polgármestert az erre
vonatko zó megbízási szer ző dé,s a|źĺirástr a.

e) az a) pont szeľint kialakított helyiséget határozat|arl időre, ingyenesen, mely egyben
közvetett támogatás, a Budapesti Rendőr-fokapitanyság hasznáIatába adja és felkéri a
polgármest eft az eľľe vonatk oző haszntĺ|ati megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: a)-c) porrt esetében 2011. március 09.' b) pont esetében 2018. évtol és az azt

követő évek költségvetésének készítése, d) pont esetében 2017. marcius 14.,

e) pont esetében a helyiség rendőrségi kontaktpont kialakítását követően azomal

9. a) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kcizponthoz tartoző idősek
klubjainak karbarÍartására 6.360,6 e Ft-ot biĺosít kijtelező feladatként az intézméĺy
kĺiltségvetésében.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzat kíađás 1 1 107-01 cím mfü<jdési cél és

általános taľtalékon beltil az általános taľtalék -kote|ező feladat _ e|őirányzatźrő| 6'360,6 e

Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím mrikĺjdési finanszírozźsi kiadáson belül az
irányítószervi támogatás ťĺzetési számláta t<iľténő utalása kötelező feladat
előirányzatára.

c) az a) pontban foglaltak miatt Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
K<izpont 40105 cím - ktjtelező feladat - mfüödési finanszírozási bevételen belül az
irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźm:/'źn ttjľténő jőváirása
elóírźtnyzatát és ezze| egyidejűleg a dologi e|oirányzatát 6.360,6 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgáľmester
IJatfuiđő: 2017, marcius 09.

10.a) kizarólagos fe|hasznáLźtsi szeruodést kot a Mihály és Tarsa Bt.-vel (székhely: 1087
Budapest, Százados út 3-13.; cégsegyzékszźlm:01-06-510545:' adőszźlm:28852559-2-Ę) a
Díszpolgari cím kitiintetésseI jaÍő 120 db emléktargy vonatkozásźlban 600.000,- Ft + Afa
szeruőij ogdíj megfizetése mellett.
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b) felkéľi a po|gttrmesteľt az I. pont szerinti fe|hasznáIási szerzódés elkészítéséľe és
a|áirásfua.

d) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím míikĺjdési cél és
áItalános tartalékon bellu| az általános tartalék _ kötelező feladat _ eloirányzatárőI 762,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11104 cím önként vźt||a|t feladat felhalmozási
e|ofuányzatétra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. március 09.

I| ' a 2017 . évi k<iltségvetésľol sző|ő 361201 6. (XII.2 1 .) önkormányzati renđe|et 20|7 . március
9-énhatźiyba lépő módosításával _ mely szerint az í||etményalapot 47.500 Ft-ban źů|apitja
meg - tartós kötelezettséget vállal kĺjtelező feladatként 2018. évtől évente 2t9.600,0 e Ft
<isszegben az onkormányzat saját mfüĺidési és adó bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . március 9.

12. a) a,,Budapest VIII' keľület Józsefuĺírosi onkormáĺyzattulajdonát képező lakó- és tizemi
épületek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsopoľtok, tires telkek
gyorsszolgálati (24 órás), kĺjzvetlen balesetveszély és hibae|háritása, karbantaľtása,
valamint hlŁiorvosi rendelők gyoľsszolgálati (24 órás), közvętlen életveszély és
hibaelháľítási feladatainak és felújítási feladatainak ellátása,, tárgyában a LATEREX
Üzemeltető Kft. (széklhely: 1095 Budapest, Hídépítő ll. |-12., cégsegyzékszám:01-09-
272894,jogelődje: a PRIMoGEN FM Kft. székhely: 1095 Budapest, Hídépítő u. I-|2,,
cégegyzékszám:01-09-867116) és a LATEREX Epítő Zrt. (szé|łlely: 1095 Budapest,
Hídépítő u. I-tZ., cégsegyzékszétm:01-10-048291) konzorciumi tagokkal 2015. jtilius 27-
én kötött Y á||a|kozási Keretszerzodést kĺizös megegyezéssel megsziinteti.

b) felkéri a polgźlrmesteľt az a) pont szerinti és a hatarozat 2. sz. mellékletét képezó
hrta|mumegszĺ'intetőmegállapodásalźlírásáĺa.

c) megbízza a Jőzsefváĺosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.-t az onkormĺányzat tuLajdonźń
képezo lakó- és iizemi épületek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok,
ĺires telkek gyorsszolgálati (24 órás), k<jzvetlen balesetveszély és hibaelhiáľítása,
kaľbantartása, valamint haziorvosi rendelők gyorsszolgálati (24 órás), közvetIen
életveszély és hibaelhĺĺrítási fęladatainak és felújítási feladatainak ellátása, va|amint a
költségvetési szervek gyoľsszolgálati feladatainak e||atása ttlrgyźhan saját nevében
kozb eszerzési elj ĺáľás lefo lytatásaľa.

d) a c) pontban foglaltak miatt évente 413.434 e Ft összegben 2018. és 2019. évekre
előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként a lakbér és helyiségbérleti díj bevételek
teľhére.

Felelős: a)-b), d) pont esetében polgármester, c) pont esetében Józsefuaľosi Gazdálkodási
Kozpont 2rt.

Határidő: a) és c)-d) pont esetében2}|7. március 09., b) pont esetében}}|7. mĺĺrcius 15.
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13. a) aháziotvosi rendelők korszeľűsítésének keretében a Mikszáth téri, a Jőzsef krt-i, az
oĺczy úti és a Hungáľia krt-i háziorvosi rendelőkbe szabad hozzźférési lehetőség

biztosítása érdekében fľee wifi há|őzatot épít ki' melyre 750,0 e Ft-ot biztosit az
általáno s lartalék teľhére.

b) az a) polrtbarr foglaltak tníatt az onkormányzatkíađás 11107-01 cím működósi cól és

általános taľtalékon beIul az általanos tartalék - kötelező ťeladat - e|őirányzatfuőI750,0
e Ft-ot átcsopoľtosit a kiadás 11601 cím _ onként vállalt feladat _ felhalmozási
elóirtlnyzatára,

c)az a) pont szerinti fľee wiťĺ hźllőzat kiépítésével kapcsolatos valamennyi feladat
e|láttsáva| megbízza a Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont ZÍt.-t és felkéľi a
polgármestert az erre vonatkoző megbízási szerzőďés aláitásźľa.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017. maľcius 9.

14.a) VIII. kerületi közfoglalkoztatásra 2011. máľcius 1. és 2018. februáľ 28. kozotti
iđőszakľa 27.962,8 e Ft önrésĺ biztosít kötelező feladatként, melyből f017-te 18.641',9 e

Ft-ot, 20|8-ra 9.320,9 Ft-ot előzetes kötelezettségvá|La|ás keretében, továbbá a

közfoglalkoztatottak fog|akoztatására a kieső munkaeró pőtlása érdekében 2017 -ben
2t.846,I e Ft-ot a határozat 3. szźlmű melléklete szerinti iĺtézmények és gazdasági
táľsaságok részéte.

b) az a) pontban foglaltak fedezetét a mfüödési cékartalék kĺizfoglalkoztatás tjnĺész
elokányzatról 30.085,5 e Ft-ban, az áIta|ános taľtalék előfuźnyzatrő| 10.402,5 e Ft-ban
binosítja.

c) }OI}-ta előzetes kötelezettséget vállal 9.320,9 e Ft ĺlsszegbeĺ az onkormanyzat saját
múkĺjdési é s közhatalmi bevételeinek terhér e kote|ezo feladatként.

đ) az a) pontban foglattak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és

általános taľtalékon be|u| az általános tartalék- kötelező feladat _ eloirányzatárő| 10.402,5

e Ft-ot' a 11107-01 cím műkĺjdési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás
önľész céltaľtalék _ kote|ező feladat _ e|oirźnyzatárő| 30.085'5 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11108-02 cím mfü<jdési finanszírozásí kiadáson be|i| az írźnyítőszervi támogatás

fizetési szźlmIźra töľténő utalása _ kötelező feladat - e|óirźnyzatáĺa28.396,9 e Ft-ot, a

11805 cím _ kĺjtelező feladat - múk<idési célú támogatások áIlarnháńartáson kívülre
eloirźnyzatźra 4,360,9 e Ft-ot, a 11601-03 cím _ kĺitelező feladat - műkĺjdési célú
támo gatáso k á||anhźztartás on kívĺilre e|őir ány zatźr a 7 .7 3 0,2 e Ft- ot.

e) fetkéri a polgármestert a Józsefuaľos Közösségeiért Nonproťft Zrt. és a Józsefuárosi
GazđáIkodási Központ Zrt. 2017. évi kĺjzszo|gá|tatási szerzóđésének és annak mellékletét
képezó kompenzáció, támogatás módosítására és a|áirására a d) pontban foglaltak miaÍt,

I aza)pontbanfoglaltak miatĺazEgyesítettBölcsődék 40100-02 cím-kotelezo feladat-
bevételi múködési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként

folyósított tánogatźs fizetési szám|tn toľténő jőváírása előirtnyzatát 2.066,3 e Ft-tal
megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 40100-02 cím - kötelező feladat - személyi juttatás
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eloirányzatát 1.702,] e Ft-tal, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájáru|ási adó
e|őir ány zatát 3 63,6 e Ft-tal me gemeli.

g) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ 40I02-0I cím - kotelező feladat - működési finanszíľozási bevételen belül az
irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szám|ěn történő jováftása
e|oirtnyzatźLt 7.315,5 e Ft-tal, és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|oirtnyzatźń
6.076,| e Ft-tal, a munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzájfuu|ási adó elóirźnyzattĺt
L.239,4 e Ft-tal megemeli.

h) az a) pontban foglaltak miatt a Polgármesteri Hivatal I220|-O3 cím - kötelező fe|adat _
múködési ťlnaĺszítozási bevételen belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szźtmlźn történő jőváírása e|őirényzatát |8.770,8 Ft-tal' és ezzel
egyidejűleg a |220I-03 cím - kcjtelező feladat - a kiadás személyi juttatás e|őirányzatźú.
15.603,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzź!áĺulási adó
eloirényzatát 3'1 67,5 e Ft-tal megemeli.

i) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuárosi Szent KozmaEgészségtigyi Központ 50100
cím - ktjtelező feladat - mfü<jdési ťĺnanszírozási bevételen belti| az irányitőszęrvi
tĺímogatásként folyósított támog atás fizetési szám|ántĺĺrténő jőváírása e|łikźnyzatát 244,3
e Ft-tal, és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás elofuźnyzatát 2OO,3 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájtrulási adó e|oirányzatźft 44,0 e Ft-tal
megemeli.

Felelős: polgáľmester
Határidó 2017 . maľcius 9.

15. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatźrozatban foglaltakat a 20|6. évi maľadvány
elszĺímolásźtná|, a 2017. évi ktiltségvetési rendelet módosításáná|, valaĺrint 2018-től a
tár gy év i kĺiltségvetésęk készítésénél ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatándŕő: a 2017. évi kĺiltségvetési rendelet módosítasa, illetve a tźngyévi k<ĺttségvetések

készítése

Dr. Kocsĺs M:áLté
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, I tartőzkodással a Képviselő-testület a hatźrozatot
elfogadta.

sZAv AZÄSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ AT Ho Z AT ALHc. Z MrNo S ÍTETT SZóToB B SÉG SZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
s7t2017. (ril.09.) 14IGEN 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

O NEM

4I



1.)a) a települési önkormányzati képviselo időközi váIasztással összefuggő kiadásoka az
általános tartalékterhére 6.224,5 e Ft-ot biĺosít.

b) a Polgármesteri Hivatal I220I-03 cím - kötelező feladat _ bevételi e|oirányzatán belül a
működési célú támogatás államhźztaĺtźson belülről elohányzatát 969,7 e Ft-tal, és ezzęI

egyidejűleg a kiadás szerrrélyi juttatás e\őirźnyzatát 675,0 c Ft-tal, a munkaadót terhelő
jáĺulékok és szociális hozzájćĺru|ási adó eIóiráĺyzatát 16I,5 e Ft-tal (szociális hozzźĄáruIási
adó 135,3 e Ft, EHo 15,6 e Ft, SZJA 10'6 e Ft)' a dologi előirányzatát 133,f e Ft-tal
megemeli.

e) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmányzatkiadás 11107-01 cím mfüödési cél és

általános taľtalékon belül az általános tartalék elokáĺyzatáÍőI6.2f4,5 e Ft-ot átcsopoľtosít
a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - műkĺjdési finanszírozási kiadáson belül az
kźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előiráĺyzatáľa.

Đ a Polgármesteri Hivatal 1220|-03 cím - kötelező feladat _ működési ťlnanszírozásí
bevételen belül az fuźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési számlán
történo jővźĺírása előírtnyzatát 6.224,5 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejrĺleg a kiadás
személyi juttatás e|őirźnyzatát 4.590,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jarulékok és szociális
hozzájaru|ási adó e\őirányzatat I.II3,7 e Ft-tal (szociális hozzźtjźxulási adó 899,8 e Ft,
EHo I27,2 e Ft, SZJA 86,7 e Ft)' a dologi kiadások e|ohźnyzatát 520,8 e Ft-tal megemeli,
melynektész\etezésétahattrozat1.mellék|etetartalmazza,

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 . március 09.

2.)a) megbízza a Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.-t az Uj Teleki téri Piac órzésére
vonatkozó - 201]. augusztus I napjátő| 20|9. december 31. napjáig terjedő időszakĺa -
kozbeszerzési eljárás lefolytatásával, és felkéri a polgáľmestert a megbízźlsi szerződés
a|áírására.

b) az a) pontban foglattak miatt az &zés e|őitányzatát 2017 -ben 4 .7 87 ,6 e Ft-tal kiegészítí,
ezért az onkormanyzatkiadás 11l07-0l cím műkĺjdési cél és általanos tartalékon be|i| az
általános lrrrta|ék e|őkźnyzatárő| - kĺitelező feladat - 4.787,6 e Ft-ot átcsoportosit a II407
cím - k<jtelező feladat - dologi e|okányzatára.

c) az a) pontban foglaltak miatt előzętes kotelezettséget vállal az Úi Teleki téri Piac órzési
feladataira_ kĺitelező feladat -2018-20|9. évekľe évęnte 3I.235,0 e Ft összegben a piac
bevételeinek és az onkormanyzat mtlkodési és adóbevételeinek terhére.

Felelős : a) pont esetén Józsefuaros í Gazđá|kodási Közpo nt Zrt, polgáľmester,
b)-c) pont esetében polgármesteľ

Hataridó a) pont esętében akozbeszerzési eljźłtĺs megindítása}}I7. május 15.,

b) pont esetében 2017. március 09.,
c) pont esetében a20I8-20I9 évek költségvetésének teľvezése

3.)a) a Józsefuaros Kozcisségeiért Nonprcťĺt Zrt. Iétszétmźnak 2017. május 1-jétől történő

bővítése miatthatározatlan időre önként vállalt feladatként akozszolgá|tatási szeruődésen
be|ul2017-re2.470,0 e Ft összegbenaz á|talźnos mfüĺjdési céltaľtalék terhére.



b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiađás 11107-0l cím _ kötelező feladat

- általános műkcidési tarta|ék előfuźnyzatárőI2.470,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l1805
cím - onként vállalt feladat _ műkĺidési célú támosatások áI|aĺnháztaľtáson kívülre
e|őirźnyzatára.

c) felkéri a polgármestert az a)-b) pontokban foglaltakra tekintettel a Józsefuáros
Kcĺzösségeiért Nonpľofit ZÍt. 2017. évi kĺizszolgáltatási szerződésének és annak
mel l ékl etét kép ezo ko mp enzác iő, támo gatás mó do s ítására é s a|áír ás ttr a.

d) az a) pontban foglaltak miatt e|őzetes kötelezettséget váI|aI határozat|an időre, önként
vá7|aLt feladatként évente 3.705,0 e Ft ĺjsszegben az onkormányzat. sajźú műkodési és
adóbevételeinek terhére.

Felelős: polgiírmester
Hataľidő: a)-b) pont esetében 20|7. május 01., c) pont esetében2017. áprílis 30.,

d) pont esetében 2018. évtol az aztkoveto évek költségvetésének készítése

4.)A Képviselő-testület a30l20I7. (II.02.) száműhatźrozata 4. pontjanak hatodik bekezdését
az alt"řbiak szerint módosítj a :

- Korányi S. u. 14. és |6. szźtm alatti éptilet bontása ||602 cím - önként vállalt feladat -
dologi kiadások 21.162,2 eFt.

Felelős: polgármester
Hatáĺido : 20|7 . maľcius 09.

5.)a) a Horváth Mihály téren térvi|ágitás kialakításáľa bruttó 2.000,0 e Ft-ot binosit az
általános miĺködési tartalék terhére.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmányzatkiadás l1107-01 cím - kötelező feladat

- általános mfüödési taľtalék e|őirźnyzatárő| 2.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11405
cím _ cinként váIla|t feladat _bęn:htzási előiránvzatźtĺa.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|7 . maľcius 09.

6.)a) az orvosi rendelők karbarltartása és felújítása 2016, évi előiľanyzatźú 5.000'0 e Ft-tal
kiegészíti.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzat kiadás 11 107-01 cím műköđési cél és
általános tartalékon belül az általanos tartalék _ kĺitelező feladat _ e|oirźnyzatźrő| 5.000'0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím _ kĺitelező feladat _ felújítás e|őirźnyzatára.

Felelős: polgáľmester
Hatźriđő : 2017 . máľcius 09.

7.)a) az onkormányzatkiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon belül az
általános taľtalék _ kötelező feladat _ előirźnyzatárő| 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
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11108-02 cím _ ĺjnként vállalt feladat - működési finanszírozási kiadáson belül az
irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óirányzatára.

b) a Józsefuaľosi Egyesített Bĺĺlcsődék 40I00-0f cím - önként vállalt feladat - bevételi
előirányzatan beltil a működési bevétel e|őirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezze|

egyidejrĺleg a működési finanszírozási bevételen belül az fuányitőszewi támogatásként
folyósított támogatás ťĺzetési szám|ántorténő jőváírása e|oirźlnyzatát ugyan ezen összeggel
megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 09.

8.)a) a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 38. utcai ftjldszinti (hrsz. 3476410lN9) szźlm

alatti helyiségben rendőrségi kontaktpontot alakít ki, melynek költségére 3.437,0 e Ft-ot, a

berendezési eszkĺjzĺjkĺe és taľgyakľa 563,0 e Ft-ot biztosít az á|talźľros tartalék terhéľe.

b) az a) pontban foglalt helyiség közüzemi költségeinekfedezetére - önként vállalt feladat

- 20I8-tól taľtós kotelezetts éget váI|a| határozatlan időľe évente 259,0 e Ft ĺisszegben az
onkoľmányzat sajátmúkĺjdési bevételei terhére, mely egyben közvetett támogatás.

c) az a) pontban foglaltak miatÍ az onkormányzatkiađás 11107-01 cím működési cél és

általános tartalékon be|il az általános tartalék _ kĺjtelező feladat _ eloirányzatfuő| 4.000,0 e

Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - felújítási e|őktnyzattĺra
3.437 ,0 e Ft-ot, a felbalmozási előirányzatára 563,0 e Ft-ot.

f) az a) pont szeľinti helyiség kialakításával kapcsolatos valamennyi feladat e||átásáva|

megbízza a Jőzsefvtnosi Gazdálkodási Központ Zrt.Ą és felkéri a polgármesteľt az erľe

vonatkozó megbízási szeruődés alźńrástĺa.

g) az a) pont szerint kialakított helyiséget hatźltozat|an időre, ingyenesen, mely egyben
közvetett támogatás, a Buđapesti Rendőľ-fokapíttnyság haszná|atába adja és felkéri a
p o l gáľme st ert az erre vonatk oző hasznźiati me gál l ap o đás a|źÁt ásfu a.

Felelős: polgármester
Hataridő: a)-c) pont esetében f0I7. március 09., b) pont esetében 2018. évtől és az azt

kĺivető évek k<iltségvetésének készítése, d) pont esetében 2017. máľcius 14.,

e) pont esetében a helyiség rendőrségi kontaktpont kialakítását ktjvetően azornal

9.) a) a lőzsęfváĺosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kdzponthoz tartoző idősek
klubjainak karbantartásáta 6.360'6 e Ft-ot biztosít kötelező feladatként az iĺtézmény
költségvetésében.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkiadźs 11107-01 cím miikĺjdési cél és

általános taľtalékon belul az általános tartalék - ktitelező feladat _ e|őirányzatźtrőI6.360,6 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím működési finanszítozási kiadáson belül az
iľányítószervi támogatás fizetési szám|ára történő utalása kote|ezo feladat
e|őirźnyzattra.

c) az a) pontban foglaltak miatt Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ 40105 cím _ kĺjtelező feladat - működési ťĺnanszírozási bevételen belül az



irányitőszervi támogatásként folyósított
előirányzatát és ęzze| egyidejűleg a dologi

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7. maľcius 09.

támogatás ťrzetési számlán történő jőváírása
eIőirányzatát 6.360,6 e Ft-tal megemeli.

I0.a) kizźlrólagos fe|haszná|ttsi szerzódést köt a Mihály és Társa Bt.-vel (székhely: 1087
Budapest, Szźzados út 3-13.; cégtregyzékszám:01-06-510545; adőszźm:28852559-2-42) a
Díszpolgari cím kitüntetéssel járő I20 db emléktaľgy vonatkozásábaĺ 600.000,- Ft + Afa
szerzőij ogdíj megfi zetése mellett.

b) felkéri a polgáľmesteľt az I. pont szerinti fe|haszná|ási szeľződés elkészítésére és
a|áírására.

e) az a) pontban foglaltak miatt' az onkormányzatkíadźs 11107-0l cím mfütjdési cél és
általános taľtalékon beliil az általĺĺnos taľtalék _ kĺjtelező feladat _ e|őirtnyzatarőI762,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11104 cím önként vállalt feladat felhalmozási
e|őirányzatára.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2017. máľcius 09.

11 . a 2017 . évi kĺiltségvetésről szó|ő 361201 6. (XII.2 1 .) önkormányzati rendelet 2017 . maľcius
9-énhatáIyba|épő módosításával - mely szeľint az i||etményaIapot 47 .500 Ft-ban áIIapítja
meg _ taľtós kötelezettséget vźl|a| kötelező feladatként 2018. évtől évente 2I9.600,0 e Ft
összegben az onkormźnyzat saját műkodési és adó bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő 20|7 . maľcius 9.

12. a) a,,Budapest VIII. kerület Józsefuaľosi onkormtnyzattulajdonát képezo lakó- és uzemi
épületek, lakások és egyéb fi'mkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, iiľes tęlkek
gyorsszolgálati (24 órás), kĺizvetlen balesetveszély és hibaelháľítása, karbantartésa,
valamint haziorvosi ľendelők gyorsszolgálati (24 órás), ktizvetlen életveszély és
hibaelhrĺľítási feladatainak és felújítási foladatainak ellátása,, tárgyában a LATEREX
Üzemeltető Kft. (székhely: 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-I2., cégegyzékszátm:0l-09-
272894,jogelődje: a PRIMoGEN FM Kft. székhely: 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-I2.,
cégsegyzékszárl:01-09-867116) és a LATEREX Epítő Zrt. (szék,hely: 1095 Budapest,
Hídépítő u. I-I2., cégegyzékszźlrrl:01-10-048291) konzorciumi tagokkal2015. jil|ius 27-
én kötött Y á||alko zási Keľetsze r ző dést közö s me ge gy ezés s el me g sziinteti.

e) felkéri a polgármestett az a) pont szerinti és a hatiíľozat 2. sz. mellék|etét képező
tarta|mumegszĺintetőmegállapođása|áírásźra.

Đ megbízza a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az onkoľmanyzat tulajđonát
képezo lakó- és tizemi épületek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok,
üres telkek gyoľsszolgálati (24 órás), kcjzvetlen balesetveszély és hibaelhárítása,
katbantartása, valamint haziorvosi rendelők gyorsszolgálati (24 órás), közvetlen
életveszély és hibaelhźrítźsi feladatainak és felújítási feladatainak ellátása, va|amint a



költségvetési szervek gyorsszolgálati feladatainak ellátása tárgyában saját nevében
közb eszerzé si elj árás lefo lytatásáľa.

g) a c) pontban foglaltak miatt évente 413.434 e Ft összegben 2018. és 2019. évekĺe
előzetes kcjtelezettséget vállal kotelező feladatként a lakbéľ és helyiségbéľleti díj bevételek
terhéľe.

Felelős: a)-b), d) pont esetében polgármester, c) pont esetében Józsefuiírosi Gazdálkodási
KozpontZrt.

Hatĺíridő: a) és c)-d) pont esetében2017. március 09., b) pont esetében20l7. marcius 15.

13. a) ahźr,iowosi rendelők korszerűsítésének keretében a Mikszáth téri, a József krt-i, az
Orczy úti és a Hungaria krt-i haziorvosi ľendelőkbe szabad hozzźférési lehetőség
biztosítása érdekében free wifi hćtlőzatot épít ki' melyre 750,0 e Ft-ot biztosit az
általános taľtalék terhéľe.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkiađás 11107-01 cím műkodési cél és

általános taľtalékon belül az általános taĺta\ék - kĺitelező feladat - e|őirtnyzatárő| 750,0
e Ft-ot átcsoportosit a kiadás 11601 cím _ önként vállalt feladat - felhalmozási
e|okányzattra.

d)az a) pont szerinti free wlťl há|őzat kiépítésével kapcsolatos valamennyi feladat
ellátásával megbizza a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kcĺzpont ZÍt.-t és felkéľi a
polgármestęrt az erre vonatkoző megbizási szerzőđés a|áirására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|7. maľcius 9.

14.a) VIII. keriileti közfoglalkoztatźsra 2017. marcius 1. és 2018. február 28. kozotti
időszakľa 27.962,8 e Ft ĺinĺészt biztosít kötelező feladatként, melyből 2017-re 18.64I,9 e

Ft-ot, 20|8-ra 9.320,9 Ft-ot előzetęs kötelezettségvállalás keľetében, továbbá a

közfoglalkońatottak foglakoztatására a kieső munkaero pőt|ása éľdekében 20l7-ben
21.846,I e Ft-ot a határozat 3. számt melléklete szerinti intézmények és gazdasági
tarsaságok részére.

b) az a) pontban foglaltak fęđezetét a múködési céItarta|ék kĺlzfoglalkońatźs cjnĺész
e|őirźnyzatról 30.085,5 e Ft-ban, az áItaltnos taľtalék e|őirányzatrő| 10.40f'5 e Ft-ban
biztosítja.

j) 20|8-ra előzetes kötelezettséget vállal 9.320,9 e Ft ĺĺsszegbęn az Önkoľmanyzat saját
műkĺidési és közhatalmi bevételeinek terhére ktjtelező feladatként.

k) az a) pontban foglaltak míatt az onkormanyzatkíadás 11107-01 cím múködési cél és

általános tartalékon belül az általános taľtalék _kote|ező feladat _ eIoirtnyzatárő| 10.402,5

e Ft-ot, a 11107-01 cím működési cél és általĺĺnos taľtalékon bęlül akozfog|a|koztatás
önrész cé|taÍtalék - kötelező feladat - előiľányzatárőI 30.085,5 e Ft.ot átcsoportosít a
kiadás 11108-02 cím múkĺidési finanszírozási kiadáson belül az fuźnyítőszeľvi támogatás
fizetési szźlmltra tĺjľténő utalása - kötelező feladat - e|őirźnyzatźra 28.396,9 e Ft-ot, a

11805 cím - kötelező feladat - mfütjdési célú támogatások a|Iamháztartáson kívülre
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előirányzatára 4.360,9 e Ft-ot, a 11601-03 cím - kötelező feladat _ műkcjdési célú
támo gatás o k źilamháztartás on kí vtilre e|őir ány zatát a 7 .7 3 0,2 e Ft- ot.

l) felkéri a polgármestert a Józsefváros Közosségeiért Nonprofit Zrt. és a Józsefuarosi
Gazdálkodási Kĺizpont Zr:t. 2011. évi kozszo|gá|tatási szęrzőďésének és armak mellékletét
képezó kompenzáció, támogatás módosítására és a|tirásfuaa d) pontban foglaltak miatt,

m)az a) pontban foglaltak miatíaz Egyesített Bĺjlcsődék 40100-02 cím _ kĺ'telező feladat -
bevételi működési finanszírozási bevételen belül aZ irányítószeľvi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|tn tcjrténő jőváírtna e|oirányzatát 2.066,3 e Ft-tal
megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás 40100-02 cím - kötelező feladat - személyi juttatás
e|őirányzatźLt I.702,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźtjáru|ási adó
eloirányzatát 3 63,6 e Ft-tal megemeli.

n) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefirĺárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Központ 40|02-0| cím _ kotelező fe|adat - működési ťlnanszírozási bevételen beltil az
irtnyítőszervi tĺímogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|tn tĺjľténő jővźĺfuása
e|óirźnyzatát 7 .315,5 e Ft-tal, és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|oirtnyzatát
6.076,I e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzźĄáru\źlsi adó e|őirányzatát
I.239,4 e Ft-tal megemeli.

o) az a) pontban foglaltak miatt a Polgáľmesteri Hivatal I220I-03 cím - kĺitelezó feladat _
műktidési ťlnanszirozási bevételen belül az irĺínyítószervi támogatásként folyósított
támogatás ťtzetési szźnĺiźn történő jővttítása e|óirányzattń 18.770,8 Ft-tal, és ezze|
egyidejűleg a |220I-03 cím _ kote|ezo feladat - a kiadás személyi juttatás e|őfuányzatźú
15.603,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźljáru|źsi adó
előirźnyzatźLt 3 .| 67,5 e Ft-tal megemeli.

p) az a) pontban foglaltak miatt a Jőzsęfvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100
cím _ kötęlező feladat - működési finanszírozási bevételen belüI az irźnyitószeľvi
tlímogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn töľténő jőváírźsa e|őhányzatát 244,3
e Ft-tal, és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás eIőirźnyzatźLt 200,3 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájátulási adó e|őírźnyzatát 44,0 e Ft-tal
megemeli.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 . március 9.

15. felkéri a po|gźtrmestert, hogy a hatátozatban foglaltakat a 2016. évi maľadvány
elszámolásźnźi, a 2017. évi költségvetési rendelet módosításánźl, valamint 2018{ól a
tát gy év i kcĺltsé gvetések készítésénél ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: a 20|7. évi kciltségvetési rendelet módosítása, illetve a tátgyévi költségvetések

készítése

Az 57120|7. (III.09.) számú határozat mellékleteit a jegyzőkönyv 1. számri melléklete
tartalmazza.
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Dr. Kocsis lNĺáLté

Szavazźĺsra bocsátja a Budapest Józsefvaľosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szőlő 661201,2. (XII.13.) onkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-terv ezetet.

Megállapítja, hogy a I(épviselő-testület 14 igcn, 0 nem, 1 taĺózkodással az 5/2017 ' (III.09.)

ö nkormány zati ĺ ende|etet elfo g adta.

A SZAVAzÁsNar JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A RENDELETALKoľ,ł.sHoz ľĺnĺo sÍrpTT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZsEFvÁnos xnpvrspr,o-rnsľÜĺ-nľn |'4 IGEN, 0 NEM, 1

TARTOZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FoVÁRoS
vIII. KERÜLET JóZSEFvÁnosr oľronľĺÁľyza.ľ xÉpvlsnĺ-o_
TESTÜLEľnľpx 5t20Í7. (III.09.) oľxonľĺÁľyz,q.ľr RENDELETET A
BUDAPEST JoZSEFvÁRosI oľronľĺÁľyza'ľ vAGYoNÁnol És a. vAGYoN
FELETTI TULAJDoNOSI JoGoK GYAKoRLÁsÁnól szoĺo 66t2012. (KI.13.)
oľronivĺÁľyz,ł.ľr RENDELET MoDosÍľÁsÁnol

Dr. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivata|náIkozszolgálati jogviszonyban állók díjazásźľő|
és egyéb juttatásairól szóló 4612014. (XII.12.) ĺinkormányzati rendelet módosításáľőL sző|ő

rendelet-teruezetet.

Megállapítja, hogy aKépviselő-testiilet 15 igen,0 nem,0 taľtózkodással a 12120117. (III.14.)

onkormány zati r ende|etet el fo gadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN ts rÉpvlsBI.o
A RENDELETALKOTa.s Hoz lr,ĺnĺo s ÍľBTT SZóToB B S ÉG S ZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZsEFvÁnos xÉľvrsnĺ,o-ľBsľÜr,ľľn 15 IGEN, 0 NEM' 0

TARTóZKODÁSSAL ELF'OGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FoVÁRoS
vIII. KERÜLET JóZSEFvÁnosI oľronľĺ,ł.ľyza.ľ xÉpvrsuo-
TEsTÜLEľnľBx Í2t20t7. (III.14.) oľxonľĺÁľyzĺ.ľr RENDELETÉT A
PoLGÁRMESTERI HIVATALNÁL KozszoLcÁlĺ.ľr JoGvIsZoNYBAN
Állór oÍĺa.zÁsÁnóĺ, És ncrrľB JUTTAľÁsaĺnóL szoLo 46ĺ20|4. (KI.12.)
oľxomĺÁľwzĺľl RENDELET MóDoSÍľÁsÁnól

Dr. Kocsis Máté
Szavazźstabocsátja a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormźnyzat2017. évi
költségvetésről szóló 3612016. (XII.LI.) ĺlnkormányzatí rende|et módosítás áĺőI szőIő rendelet-

tervezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 15 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a 712017. (III'09.)

önkormány zati r ende|etét elfo g adta.



A SZAVAzÁsNÁI. JELEN VAN ts rÉpvlsBro
A RENDELETALKoľÁsHoz ľĺnĺo sÍrpľľ szóľo gn sÉc szÜrsÉcBs

BUDAPEST ĺózsn,ľvÁnos xÉpvrsnĺ,Ő-ľnsľÜlrľn, 15 IGEN, 0 NEM, 0
ľłRľózronÁssłr, ELFoGADĺa. És MEGALKoTJA BUDAPEsI ľovÁnosvIII. xrnÜr.rľ ĺózspnvÁnosr oľxonľĺÁľyza.ľ xÉľvrsnlo-
ľnsľÜĺ,Brnľpr 7D017. (I[.09.) oľronľĺÁľyzaľr RENDELEľBľ ľuIAPEST
ľovÁnos vrll. xnnÜr.Bľ ĺózsprvÁnosI oľronľĺÁľyza,ľ 20Í7. ÉvI
xor,ľsÉcvnľÉsnoĺ szoro 36/2016. (xII.21.) oľxom,ĺÁľyzłľr RENDELET
ľĺóoosÍľÁsÁnól

4. Váľosrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés

Napirend 4/1. pontja
Javaslat Házĺoruosi Életpĺlyamodell keretében egészségügyet éľintő
diĺntések meghozatalára
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

Egry Attila - alpolgáľmester

Dr. Kocsĺs Máté
Napirend vitáját megnyitj a' megadj a a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Iz|e|gette azé|etpźiya,megmodell szavakat, akĺírhogy forgatta, sehogy sem jött ráana,hogy
mi köze az iĺgat|artok felújításához, i||etve kialakításához, ez egy jó döntés, hogy felújítják az
orvosi rendelőt, kialakítanak egy új addiktológiát, csak semmi kĺize a haziorvosi
é|etpá|yamodellhez, egészen mást képzelne ebbe bele. A tárgyta térve a Szigony utcának
átépítési, felújítási költsége 100 millió, ez körĹilbeltil 500 m,,e,20O eFtlmf ,ęz ęgy nagyon
csillĹvilli felújítás lesz. Hogyha źlttémek az ađdiktológiaľa, ahol szintén 100 millió a
kivitelezési költség, ebből 2x30 ĺĺł-t fę|tétę|ezi, hogy ebből akivite|ezési költségb ő| szźĺnak
az egyik lakás és a másik helyiség megvételére 20 milliót, maľad még 80 millió magfua a
felújításra, és meg is emelkedett a ĺĺŕ 22O mzłe. de akkor ez 360 e Ft-os felújítási
költségbecslés, amit nem tudja, hogy aľannyal fogiák bevonni, aľanyfüstlemezze|, vagy hogy
fog kijönni. Eľősen elnagyolt ez a becslés' nem tudja, hogy hogyan jött ki ez.

Dr. Kocsis ]frĺ.áúé

Az éLetpá|yamodellľe vonatkozó kérdéséľe váIaszo|, afelől ne ľágódjon sokat, tekintettel arra,
hogy Magyarorczágon és Budapesten is jelentkezik az orvoshiar'y. Az oľvosképzés sokkal
több embeľnek tudna az egyetem elvégzése után munkát adni, mint ahányan eztváIasztják' és
ekképpen kialakult egy veľseny, mint ahogy eú" tudjek a települések k<jzött. Ez nem is titok,
ugyanis meg kell teremteni a lehető legjobb feltételeket aLlhoz, hogy a házioľvosok, akíľ a
gyermek, akźlr a felnőtt háziorvosok inkább válasszák Józsefuaľost, ami egyébként buđapesti
viszonylatban a saját elmondásuk szerint egy nehéz terepet jelent egészségtigyi alapellátás
szempontjából, és így keľĹil az életpályamode|| az asńalra, annak részeként, nemcsak a nekik
jarő jutĺatásokat, szolgá|tatźlsokat gondoljfü újra, hanem a munkavégzéshez szĹikséges
körÍilményeiknek a javítźtstlt is. Ebben a logikában érte|mezze Képviselő úľ az



éIetpá|yamodell, és az orvosi ľendelő felújításokat. A második kérdése A|jegyzó asszony
megpróbál válaszolni.

Dr. Mészár Erika
Maga az előterjesztésnek a harmadik része a döntés céIja, péruügyi hatása, ott részletesen ki
van fejtve, hogy mennyit becstilnek mind a két ľęndelonéI, az Illés utcánáI magźĺra a
kivitelezésre 100 millió Ft-ot és külön tartalmazza az előteľjesztés a magántulajdon
kivásárlására a fedezetet, és a bérleti jogviszony megváltására. Természetesen ezek bęcsiilt
összegek, mind a tervezésre, mind pedig a kívite|ezésre a kozbęszerués, illetve a beszeľzési
eljárás lefolytatásra fog kerülni, és annak eredményeként majd az osszegeket is megismeľi a
Tisztelt Képviselő-testület.

Dr. Kocsis Máté
Megadj a a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfo Tamás
Ez az utolsó mondat különösen érdekes, hogy a 100 millió csak a felújítás kivitelezése, azt

mondja, hogy 2f0 mz-rel számolva, akkor 450 e Ftlmz fetújítási költségnél taľtanak az Illés
utcában. Az lllés utcában szeľinte nincsen ennyi azingat|arl'źr.

Dľ. Kocsis l.Iáté
Megadj a a szőt dr. Mészár Eľika aljegyzőnek.

Dr. Mészár Erika
Btr a matematikában nem túl jáľtas, de valóban azII|és utca36' az egy t60 m,, a 100 milliót
nem a 160-nal kell elosztani, hanem a két ingatlan alapteriiletét is hozzá kell verľri, tehát

megkdzelítőleg több mint 200 m.łő|vaĺsző.

Dr. Kocsis Máté
Ezt mondta a Képviselo úr is. Ezt a számot a JGK valamelyik munkatársa határozta meg.
Nem tudja megítélni, nem műszakis. Amíg ezt źĺtgoĺdolják, egy oľvosi rendelő 200 e Ft-os
felújítása, ami a Szigony utcźná| mondott Képviselő úr, csillĹvilli lesz, ań. nem tartja olyan
soknak, figyelemmel arra, hogy a Tisztiorvosi Szolgálatnak manapság olyan extrém elvárásai
vaĺmak egy orvosi rendelő felújítása, kialakítása kapcsán, ami elképesztően nĺiveli a
k<iltségeket. Bęlefutottak egyébként a Gutenberg téri orvosi rendelő fe|tĄitásźlnźll is, tehát ne

tĺgy képze|jék eń. el, mintha otthon a fi.irdőszobájukban leverętik a csempét és újraľakadak,
kicsit t<jbbľől van szó. A másik ügyben megkéri dr. Pesti Ivett igazgatósági elnököt, hogy
egészítse ki Aljegyző asszony vźiaszát.

Dr. Pesti lvett
Az Illés utcát, harĺ?-te visszabontják, kiemelné AIjegyző asszony által elmondottakat' hogy
ezek keretösszegek, tehźt a tęrvezésnek, a kivitelezésnek a kozbęszęrzése csak most fog
elindulni, tehát keľetĺjsszegeket határońakmeg. Azért dragább a mellette lévő két ingatlannál,
mert ezeket az ingatlarlokat össze kell bontani. A statikai vizsgá|at, a kivitelezés, ezeket az
ingatlanokat egy ingatlanná tudjĺĺk alakítani, ez nĺjvelte meg a kĺiltségeket a másikhoz képest.

Dr. Kĺlcsis Máté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.



Pintér Attila
Mind a kettő egyfajta egészségügyi rendelőintézet, és az egyik a másikhoz képest, akárhogy is
néz]k, minimum kétszer annyiba keľül és ez az, ami nagyon feltúnő. Nem azt vitatja, hogy
miéĺ koltenek 200 e Ft-ot m,-ként egy rendelőintézette, hanem haaz egyik ennyibe keľül'
akkor a másik miért kerĺil kétszer annyiba. Ez nem teljesen indokolt, ezért a 4.) pontrőI, az
addiktológiáľól külcjn szavazást kér.

Dľ. Kocsis Mláté
Azért a tátgyi|agossághoz hozzátartozik, hogy az a|acsonyabb mf áru rendelő -feIiĄítás az
most is mfüödő rendelő, a másikban pedig ki kell a|akítaní, mint mondta a Tisztiorvosi
Szolgálat által meghatźrozottmf-u, különböző funkciójú helyiségeket, míg a Szigony utcánái-
nincs szó az alaprajz módosításáról, a másiknál igen. Ezze| egyĹitt odáig nincs gond, hogy a
keretĺisszeget meghatározza a Képviselő-testület, és majd akozbeszerzési eIjárásban kideľÍil,
hogy valójában mennyi lesz a vállalt felújítási ar. Nem szeretné megnyitni ań. a mát szokásos
vitát' hogy értékbecslőként és műszaki ellenőrként megpróbálnak Képviselő-testtilet helyett
viselkedni, úgyhogy Képviselő ur külĺjnszavazási kérelmét azt elfogadják' módosító indíwlíny
nincs, és a napirend víttĄát |ezĄa. Előszöľ a 4.) pont kivételével az tisszes tobbi határozati
pontokról döntenek, melyet szavazásrabocsát az a|źhbiak szeľint:

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. a Szigony u. 2la és Zlb szźm a|att
fe|tĄitásźhoz bruttó 124.000.000
ktiltségme go szlásban :

- kiviteli tervek elkészítése: 3.000.000 Ft
- kivitelezés 100.000.000 Ft
- bútorok beszeľzésę 18.000.000 Ft
- műszaki ellenőr: 1.000.000 Ft
- tęrvezoimuvezetés: 1.000.000 Ft
- egyéb koltségek: 1.000.000 Ft

Felelős: polgármester
Határiđő : 2017 . mĺĺľcius 09.

2. a) az I. pontban foglaltak miatt az onkoľmányzatkiadás 11107-01 cím _ kötelező fęIadat
_ mfüödési cél és általános taľtalékon be|i| az általános tartalrék e|őfuźnyzataról 1.000,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ tjnként vtilla|t feladat _ dologi e|oktnyzatára
egyéb költségek címen.

b) az 1. pontban foglaltak míatt az onkoľmanyzat kíađás |IIO7-02 cím _ önként vállalt
feladat - fejlesztési céltaľtalékeLőirányzatátő| 123.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1l601
cím _ ĺjnként vá||alt feladat _ felújítási e|óitányzatźna 105.000,0 e Ft-ot, beruházási
e|őirányzatára 18.000,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 20|7. miírcius 09.

ta|źihatő gyermek és felnőtt hĺíziorvosi ľendelők
Ft ĺisszegben feđezętet biztosít az alábbí

3. az Addiktológiai Gondozó részére az Illés u. 36. szźlm a|atti
ĺi nkormány zati tv|aj donb an álló hel yi s é get j el ö l i ki.

t60 m2 nagyságú
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2011. maľcius 09.

4. felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t, hogy tárgyalásokat folytasson az IIIés

u.36.3.számu(31,6fił)lakástulajdonosával azingat|anmegvásárlásatźĺrgyában.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2017. április 30.

5. felkéľi a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.4, hogy tárgyalásokat folytasson az IlIés

u. 36. 4. számu (30,8 m2) lakás béľlőjével a bérleti jogviszony megváltása, vagy
cserelakás bizto sítása táĺ gy źtban.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I7. ápľilis 30.

6. az 59l2OI]. (n.09.) képviselő-testületi határozatban foglaltak miall. az onkormányzat
kiadás III07-02 cím _ ĺinként vállalt feladat - fejlesztési céltartalék előirányzatárő|
17.000,0 e Ft-ot, a 11601 cím - önként vállalt feladat - felújítási (Kálvaria tér 13.

addiktológiai rendelés kialakítása terezés, kivitelezés) előirźnyzatáról 1.000,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím _ <jnként vállalt feladat -beruhtLzźLsi előirányzattra
12.000,0 e Ft-ot, fe|halmozźĺsi célú támogatások á|Ianháztartáson kívülre e|oirtnyzatára
6.000,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Hattridő:2017 . március 09.

7 . felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a 2017 . évi költségvetési rendelet

módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
lJataridő a20I7. évi kĺiltséevetési ľendelet következő módosítása

Dr. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a határozatot 74 igen, 0 nem, 1 taľtózkodással

elfogadta.

1ZAVAZÄSNAL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁRo Z ATHIZ AT 

^LH>Z 
MINo S ÍTETT S ZóToB B SÉG SZÜKSÉGES

HATAROZAT:
s8120r7. (rlr.09.) 14IGEN O NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Szigony u. Zla és Zlb szźtm alatt ta|áIhatő gyeľmek és felnőtt hazioľvosi rendelok

felújításahoz brultő 124.000.000 Ft összegben fedezetęt biztosít az a|źhbi
költségmegoszlásban:



- kiviteli tervek elkészítése: 3.000.000 Ft
- kivitelezés 100.000.000 Ft

britorok beszerzése 18.000.000 Ft
- muszaki ellenőr: 1.000.000 Ft
- tervezőímuvezetés: 1.000.000 Ft
- egyéb koltségek: 1.000.000 Ft

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 09.

2. a)az 1.pontbanfoglaltak miattazonkormányzatkíadás 11107-01 cím-kötelezőfeladat-
működési cél és általános tartalékon belül az általános taľtalék előirźnyzataÍól l.000,0 e Ft-
ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ önként vállalt feladat - dologi e|oirźnyzatára egyéb
költségek címen.

b) u 1. pontban foglaltak míatt az onkormányzat kíađźs II|07-02 cím - ĺjnként vállalt
feladat - fejlesztési cé|tarta|ék előirányzatárőI123.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601
cím _ ĺjnként vállalt feladat - felújításí e|óirányzatára 105.000,0 e Ft-ot, beruhazási
eIőirányzatara 18.000,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 09.

3. az Add1ktológiai Gondozó tészérę az lllés u. 36.
cinkormány zatí fi|aj donb an ál l ó helyi s é get j e l ö li ki.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: 2017. március 09.

szarn a|atti 160 mf nagyságú

4. felkéri a Iőzsefrĺźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy targyalásokat folytasson azI||és
u. 36. 3. számu (3I,6 mf) lakás tulajdonosával azingatlanmegvásárlásatárgyában.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. április 30.

5. felkéri a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy táľgyalásokat folýasson az Illés
u. 36. 4. szémű (30,8 m2) takás béľlőjével a bérleti jogviszony megváltása, vagy
cseľelakás biaosítása tén gy ttbarl.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. ápľilis 30.

6. az 59l20I7. (III.09.) képviselő-testiileti határozatban foglaltak miatĺ az onkoľmányzat
kiadás |||07-02 cím _ ĺjnként vállalt feladat _ fejlesztési céltaľtalék előiranyzattlrő|
17.000,0 e Ft-ot, a 11601 cím - önként vá|LaLt feladat - felújítási (Kálvrĺľia tér 13.
addiktológiai rendelés kialakítása terezés, kivitelezés) előirźnyzatarőI 1.000,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím _ ĺinként vállalt fęladat -ben:házási előirlányzatáta
12.000,0 e Ft-ot, fę|ha|mozási célú támogatások á||aÍnháńaľtáson kívülre e|őirźnyzatára
6.000,0 e Ft-ot.
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Felelos: polgármester
Határidő: 201'7. március 09.

7. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a2017 . évi költségvetési rendelet
módosításán á| v cgy c fi gyclcmbc.

Felelős: polgármester
Határidő: a2017. évi koltsésvetési rendelet kĺjvetkező módosítása

Dr. Kocsis Máté
S zav azásr a b o c sád a a hatźlr o zati j avas l at 4. ) p ontj át.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy aZ Addiktológiai Gondozó kialakítására bruttó
135.000.000 Ft összegben fedezetet biztosít az a|ábbi költségmegoszlásban:

- kiviteli tervek elkészítése: 4.000.000 Ft
- kivitelezés 100.000.000 Ft
- bútoľok beszerzése: 10'000.000 Ft
- műszaki ellenőľ: 1.000.000 Ft
- tervezőimuvezetés: 1.000.000 Ft
- egyéb költségek: l.000.000 Ft
- magĺĺntuIajdon kivásarlása: 12.000.000 Ft
- béľleti jogviszony megváltása: 6.000.000 Ft

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2017. maľcius 09.

Dľ. Kocsĺs M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 11 igen, 1 nem, 3 tartőzkodással
elfogadta.

SZAYAZASNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHc. Z AT ALHI Z vnĺo s ÍrpTT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
5gtf017. (III.09.) 11 IGEN 1 NEM 3 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy az Addiktológiai Gondozó kialakításáľa bruttó
135.000.000 Ft ĺisszegben fedezetet biztosít az alábbi költségmegoszlásban:

- kiviteli tervek elkészítése: 4.000.000 Ft
- kivitelezés 100.000.000 Ft
- bútoľok beszerzése: 10.000.000 Ft
- mrĺszaki ellenőr: 1.000.000 Ft
- tęrvezői muvezetés: 1.000.000 Ft
- egyéb kĺiltségek: 1.000.000 Ft
- magźntulajdon kivásárlása: 12.000.000 Ft
- bérleti jogviszony megváltása: 6.000.000 Ft

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. máľcius 09.



5. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előterjesztések

Napiľend 5/1. pontja
Javaslat társasházi páiyázato|<kal és kiizteľĺiletekkel kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

I)r. Kocsis }.Iáté
Napiľend vitáját megnyitja, és megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Most már nem előszĺjr kell megjegyeznie, hogy egy olyan javaslat került a Képviselő-testiilet
elé, amit illętt volna az illetékes Bizottságnak is megtárgyalnia, ennek tagsa (5 is. De az elnöke
Gondos Judit képviselőtáľsa az Ideiglenes Bizottságnak, nem terjesńetĺę a Bizottság e|é,
úgyhogy ez ęgy kicsit furcsa he|yzet, hogy itt szembesülnek ezze|. Végigbĺingészte ezeket a
módosításokat, lehet, hogy olyan tľiikkös, hogy nem vette észľe, de az is lehet, hogy tényleg
megfelel annak, arni a gyakorlat jelenleg' Azt kérí az előteqesńotő|, hogy a jelenlegi
gyakorlattól maľkánsan eltérő pontokat emelje ki, és röviden indokolja, hogy azok
módosítások. Azt|átja,hogy atársasházakkal egyeztetve' ffiog a kérésĺikĺe, de hogy pontosan
melyek ezek alényegi pontok.

Dr. Kocsis ľ'Iáúé
Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Két megjegyzése' kéľdése van. Az egyik' hogy alkonykapcsolós világítótestekkel
kapcsolatbar\ a sajat hán:lĺ<ra nem biztos, hogy ftlszerelne, pontosan azért, meľt éjszaka
folyamatosan ví|ágit, tehát a fogyasńása. üzemeltetési költsége elég magas. A
mozgásérzékelős csak akkor vi|ágitana, ha valaki megy. A másik, tźrsashźzi pályázato|ďloz
kapcsolódó ľendelet, miért kéľik a kiválasztott kivitelezőt? Életszerúnek taľtaná, hogy amíg
nincsen meg a d<intés a tźtmogatźlsľól, addig nem is folytat le a tiíľsashźz iIyen eljaľást,
mindegy, ha nem így van, akkor megindokolhatjfü, de akkor életszeľű, hogyha csak akkoľ
folytat le eljĺĺľást atźltsashźz, nem tud szerzoďést kĺitni, amíg nem biztosított a fedezete, hogy
csakutánavá|asztjaki,amikoľatfu sasházipá|yázatátelbírálták.

Dr. Kocsis N'Iáúé
Megadja a szőt dr. Mészar Eľika aljegyzőnek, és utána Gondos Judit képviselőnek, aki a
Táĺsashźzi Albizottság vezetője, hogy dr. Erőss Gábor képviselő kérdéséľe válaszoljanak.

Dľ. Mészáľ Eľika
A köZteľületekkel kapcsolatos módosításokľól, két ponton érinti a köZteľület-foglalási
rendeletet, az egyik a Corvin koz területén biztositja az <inkoľmányzati és állami
renđezvények esetén a közterülęt-hasznáIatot, illetve filmforgatás esetén 48 óra helyett két
héttel hamarabb kell étesíteni, hogy a lakosságot éľtesíteni tudjak. A taľsasházi rendelettel
kapcsolatban érdemi módosítás igazźhő| nincs, jogtechnikai jellegű módosítások vannak,
jelenleg most maľ Tźĺrsasházi PáIyázatokat E|bírá|ő ldeiglenes Bizottságról beszélnek, a
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munkacsoport neve kerül kijavításra a ľendelet-tervezetben, illetőleg a Hivatal előkészítő
munkáját segítő đontésjavaslat van a rendeletben, tehát hogy a Polgáľmester Hivatal ellenőrzi
a beérkezett pćiyázatokat, és amit leellenorzott, azt te1eszti az Ideiglenes Bizottság e|é. Ez
idáig is így volt, de célszerű ezt rendeletben is szabá|yozni. Abban az esetben, ha nem

megfelelő maga a ptiyázat, tehát hianypótlást kell kibocsátani, akkor szintén a Polgármesteľi
Hivatalnak az illetékes szetvezetí egysége az, aki ezt megteszi, és 15 napon belül kell az
onkormányzatnakapolgáľmesteridöntésrőlatarsasházakattźĄékoztatni.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Technikai módosítások. Elnök Asszonynak vaÍr-e kiegészítése? Megadja a szőt Gondos Judit
képviselőnek.

Gondos Judit
Ahogy az A|jegyző asszonýól is hallotttĺk, igazáből lényegi tartalmábaĺ ĺem véĺItozík ez a
rendelet, pontosításokĺa keľül Soľ' a társasházi ptllyázatok átvizsgá|ásával, a

hianypóttásoknak, és az egész munkamenetnek, a folyamattnak a könnyebbségéľe. Ebben az
esetben a társashźzaknak is könnyebb lesz maga az e|szźtmolás, és az egész munkafolyamat
végigvitele, és ugyanúgy szeretné kihangsúIyozni, mint minden egyes bizottsźryi ülésen, a
Társashazi Bizottság az csak javaslatot tesz' és a Polgármester úľ dönti el.

Dr. Kocsis Máté
Hozzáteszi, hogy nem emlékszik olyanľa, amikor a Tźtrsashtni Bizottság javas|atát ftlülírta
volna, megvá|toztatta volna. Lehet, hogy volt, de most nem ugľik be. (A háttérből beszéd

haĺlatszik.) Nem volt, megerősítették, megadj a a szőt dr. Eľőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
A két konkrét módosító indíwánya, amit ehhez benyújtana) az az egyrészt, hogy minden
bizottsági ülés előtt egy ĺigyrendi vitát, most már egyre röviđebb tigyrendi vitát folyatnak le,

ahol vitatja, hogy zárt ülésre volna szükség, és a FIDESZ-KDNP többség mégis zárt ĺjlést
szavaz meg. Javasolja, hogy az átláthatóság éľdekében fogalmazzanak meg egy olyan
szabá|y, hogy foszabályként az Ideiglenes Bizottság ülései nyíltak, és ktilönĺjsen tételesen

indokolt esetben |ęhet ztxt ülést elľendelni. A másik módosító indítvanya arra vonatkozik, a

he|yzet külön pikantériája, hogy az ę|óbb annyira felháborodtak, hogy tegnap mert módosító
indítványokat megfogalmazni. Ehhez képest minden egyes bizottsági ülésen Gondos Judit
elnĺik asszony a helyszínen ad be szőban tucatszám módosító indítványokat' amelyek millió
Ft-okat mozgatnak meg. Tehát a helyszínen szóban sok millió Ft-ot ide-oda pakolva tesz
javaslatokat a bizottság elnĺike, és eń' szaYazza meg a fideszes tcibbség, nem mondja, sőt

á|ta|ában indokoltnak tartja, dę azt is indokoltĺak tartaná, hogy legyen egy 24 órás tiirelmi
idő, olvasási idő arra, hogy az i|yen típusú módosító indítvanyokat el tudják bírálni. Szeľetné,

hogyha ezt rendeletbe foglalnák, meľt ezbiztositartá ań',hogy felelős đöntést tudjon hozni az
Ide i g1 ene s B i zotts ág eze|<r ó| a tttt sashźzi felúj ítás olľó l.

Dr. Kocsĺs M:áLté

Nem vélelmezi,hogy tĺjbb mint 2 év képviselőség után ne tudná, ezéľt csak megerősíti azt a
hitét, meg azt a tuđźst, hogy a munkacsopoľt hasznos és jó, hogy létrehoztźlk, de döntéseket

nem hoz. Egy javaslaÍÍevo szerwel állnak szemben, ráadásul jogszabá|yokat sem alkot.

Semmilyen módon nem jaľul hozzá allhoz, hogy összehasonlítsák eń. a Bizottságot a

Képviselő-testület rendeletalkotási lehetőségeivel, ekképpen nem tudja figyelembe venni a
javas|atát, meľt míg az egyik esetben konkľét jogszabá|yalkotásľól van sző a Képviselő-
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testület szintjén, a másik esetben egy munkacsoport asztalkörüli vitájárő|, ami ha nem lenne,
nagyon hiáĺyozna, mégis összemérhetetlen a Testület rendeletalkotási jogával. Nem fogják
tudni azonos elbíľálásban részesíteni a két testiiletet a Képviselő úr á|tal vázo|t szempontok
mentén. Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászőIás nincs, ezért a napirend vitájźlt\eztrja.
Megadja a szőt dľ. Erőss Gábor képviselőnek tigyrendben.

Dr. Eľőss Gábor
Jakabfy Képviselőtársa okkal moľog' mert nem kapott vttlaszt a konkĺét kérdésére, ĺem ezt
akarta mondani, hanem azt, hogy két javaslattal élt, az egylk.re válaszolt Polgáľmester ut, bár
nem értenek egyet, de ez már nem fog megváItozĺi, de a másikľa nem is reagált. An. kéri,
hogy mindkét javaslatát tegye fell szavazásra. A másik az volt, hogy foszabály szeńnt nyílt
ülést tart a Bizottság.

Dľ. Kocsis M:álté
Megadja a szőt đr.Mészálr Erika aljegyzőnek.

Dr. Mészár Erika
Képviselő úr módosító indítványait azért nem lehęt módosító indítványként kezelni' mert az
első esetben az Mötv. határozza meg, hogy mikor keII zźrt ülést elľendelni, egy ideiglenes,
illetve egy rendes bizottság esetén. Tehát azt ĺem lehet kimondani általánosságban, hiszeĺ az
Mötv. mondja ki általánosságban, hogy a képviselő-testületi ülések, és a bizottsági iilések
nyíltak. Abban az esetben, amikor ftilsorolja az Motv., hogy mikor kell zárt i|ést tartaĺi,
akkor tart a Tisztelt Bizottság zźtrt i|ést, tehát egy helyi ľendeletben szabtiyozĺi nem lehet,
mert az egy alacsonyabb szintű jogszabá|y, és ezt egy magasabb szintrĺ jogszabáIy, azMofrĺ.
mźľ szabáIyozza, ezért ĺem lehet az elsőt módosítóként kezelni, a másik véleménye szerint
egy ügyrendi kérdés, ami az Ideiglenes Bizottságnak az tigyrendi kérdése, hogy mikor lęhet
módosítót benýjtani, hogy hogyan szeretné mindezt meglárgya|ni, milyen olvasási szünetet
kér, és nem pedig atźrsasházi rendeletnek a része.

Dr. Kocsis lĺ.áté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek ügyrendben:

Dľ. Eľőss Gábor
Azt a paradox he|yzetet szeretné kezelni, hogy igen, azMotv. üzleti érdek sértilése esetén,
vagy abban az esetben, ha iizleti érdek sérülhetne, lehetőséget biĺosít zárt u|és elľendelésére,
azonban eztvísszaélésszerĺĺen hivatkozza a Bizottság többsége, mivel azuzleti érdek ebben az
esetekben nem séľülne akkoľ sem, hogyha nyílt ülést taľtanának. Kéri, hogy segítse a jegyzoi
Hivatal annak megfogalmazásźtban, hogy hogyan lehętne ezt az Mĺjtv.-ben biztosított
lehetőséget rendeltetésszeľíĺen használni és valóban csak akkor tartarli zĺĺľt ülésekęt, amikor ez
tényleg valamifele uz|eti érdek sérülésével jarna.

Dr. Kocsis N ĺáté
Anélkül, hogy szeretne bęleszóIru az ldeiglenes Bizottság munkájába , azért azt a figye|mükbe
aján|aná, nagyon óvatos lenne tźrsashźui pá|yazatok szźmźra ttiľténő pénzösszegek
elbíľálásakor az érintelíek, a külvilág és azon belĹili ha|maz, az érintettek beengedésével, bár
erre nincs tíItô szabéiy. Jobban szeretné, ha az Ideiglenes Bizottság hozna olyan dtjntést, ami
a|apjánjavaslatot tesznek a ttnsasházi pźiyázatok elbírálására, mintsem bármilyen nyílt ülés,
vagy lakossági forummá alakuló, vagy egyéb nyomásgyakoľlásnak teret adó fórumot
hoznźnak létre. Jóval óvatosabb lenne aBizoltsáry helyében, aznem egy rossz gyakoľlat, hogy
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megválasztott, Vagy pártlistáS képviselők javaslatot tesznek a város ügyeit illetően ktilső
behatás mentesen. Ez nem rossz gyakorlat, gondolják meg, mert könnyen átalaku|hat azzá,
hogy erőszakosabb érdekérvényesítők különbĺjző nyomásgyakorlást tudnak ilyen helyzetben a
Bizotĺságra tenni, ami nem biztos, hogy jó döntéshez vezet, és nem is biztos, hogy méltanyos
dontést tudnak hozní ilyen esetben' nem beleszól, hanem ez a véIeménye. Tarthatnak annyi
nyílt tilést, amennyit akarnak, csak erre kéri, hogy figyeljenek oda, mert sokkal fontosabb,
hogy a saját, közcisen megállapított szempontľendszer aIapján tudjanak ilyen döntéseket
meghozni. Megállapítja, hogy további kérdés, hozzäszőIás nincs, ezért a napirend vitáját
|ezárj a, és szav azźsra b o c sátj a a határ o zati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a,,Világos kapualjak'' program keľetében meghirdetettpá|yázati felhívásban szereplő
mozgásérzékelő világítótest meghatározást alkonykapcsoló világítótestre módosítja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. március 09.

2. ahatározat 1' pontja a|apján felkéri a polgármestert a módosított páIyźnatí felhívás
Józsefuáľos c. ingyenes tinkoľmányzati lapban és a wwwjozsefvaros.hu honlapon
történő ko zzétételér e.

Fęlelős: polgáľmester
Hatfuidő: 2017 . március 1 4.

3. ahattrozat l. pontjában foglalt felhívásnak megfelelően, eredményesen lefolytatott
pá|yázati eljárást követően felkéri a polgármestert, hogy az érvényes páIyźzatot
benýjtó társashtŁakkal kössę meg a támogatási szeľződéseket.

Felelos: polgármester
Hatĺĺridő : páIyázati elj árás lefolytatását követően

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a hatáĺozatot 14 igen, 1 nem, 0 taľtózkodással
elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrs Écps
HATÁRoZAT:
6012017.(III.09.) 14IGEN 1NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. a ,,Világos kapualjak'' program keretében meghirdetett pá|yźzati folhívásban szeľeplő
mozgásérzékelő világítótest meghatározást alkonykapcsoló világítótestre módosítja.

Felelős: polgármesteľ
Hattriđő: 2017 . március 09.



2. ahatátozat 1. pontja a|apján felkéľi a polgármestert a móđosított páIyazati felhívás
Józsefuáros c. ingyenes onkormányzati lapban és a wwwjozsefuaros.hu honlapon
töľténő ko zzététe|ér e.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľiđő: 2017. március 14.

3. a határozat 1. pontjában foglalt felhívásnak megfelelően, eredményesen lefolytatott
pá|yázati eljárźst követően felkéri a polgáľmestert, hogy az érvényes pá|yázatot
benffitó társashĺŁakkal kĺisse meg a támogatási szerződéseket.

Felelős: polgármester
Határi dő : p á|y ázati elj árás lefo l ytatás át követő en

Dr. Kocsis M:áté
Szavazásta bocsátja a Józsefuárosi onkoľmányzat tulajdonában lévő közterületek
hasznź:,|atźnól és haszná|atának rendjéről szóló |8120|3. (Iv.24.) önkormányzati ľendelet
módosítását.

Megá|Iapíť1a, hogy T4 igen,0 nem, I tartőzkodással a Képviselő testület a 1012017. (I[.13.)
önkormányzati rendeletet elfogadta.

A sZAv AZÁsNÁr JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINOSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsľľvÁnos rÉpvrsnlŐ.ľnsľtir,nľn M IGEN, 0 NEM' 1
TARTóZKoDÁSsAL ELF.oGADJA Es MEGALKoTJA BUDAPEsľ ľovÁŔos
VIII. KERÜLET JóZSEFvÁnosr oľxonnĺÁNYZAT xÉpvrsľr,o-
TESTÜLEľÉľEK fiD017. (III.13.) oľxonľrÁľyzĺ.ľr RENDELETET A
ĺozsnľvÁRosl oľxonľrÁľyza.ľ TULAJDoNÁBAN lÉvo xozľnnÜLETEK
HASZNÁLATÁRóL ns Ha.szNÁLATÁNAK RENDJERoĺ szoĺo ttlzoll. (Iv.24.)
oľronľrÁľyzĺ.ľI RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

Dr. Kocsis NĺáLté
Szavazźsta bocsátja attltsashźnaknak adható önkoľmányzatitźlmogatásokľól sző|ő 23l2O|5.
(v .2I.) önkormányzati rendelet módosítását.

Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 2 taĺtőzkodással a Képviselő testület a IIl20|7. (III.13.)
ti nkormany zati r ende|ętet elfo gadta.

A sZAVAzÁsNÁr JELEN VAN ls rÉpvIsEro
A RENDELETALKOľÁ srĺoz lr,ĺnĺo s ÍľBTT SZoTo B B SÉG SZÜKSÉGE S
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BUDAPEST ĺózsnľvÁnos rÉpvIsrlo-ľBsľÜlpľn 13 IGEN, 0 NEM, 2
ľa.nľozrolÁssa'ĺ- ELFoGADĺa, És MEGALKoTJA BUDAPESI ľovÁnos
VIil. xn,nÜr,nľ ĺózsrľvÁnosl oľxonľĺÁľyza.ľ xBľvlsBI,Ő_
ľnsľÜlBľnľnr ĺĺt2017. (III.13.) oľronvĺÁľyza.ľI nnľorl-BľÉľ A
ľÁnsa.srĺÁz.ł,rľax ,ł.orra.ľó oľronľĺÁľyz,q.ľr ľÁnłoca.ľÁsoxnol
szoĺo 23 ĺ20 15. (v.2 1.) oľxonľĺÁľyza.ľr RENDELEľ ľr óp o sÍrÁsÁnol

Napiľend 5l2. pontja
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baľoss u. 98. szám a|atti,3551610/N69
hľsz.-ú tinkoľmányzati tulajdonú helyiség elidegenítésére
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt.
igazgatősźlg elnoke

Dr. Kocsis M:áté
Napiľend v itźLj át me gnyitj a, me gadj a a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Kifejezetten semmi szfüségét nem|źija, hogy eladják. Stabil bérlő, nyilván jő|ťlzeto, magas
bérleti díj, ha meg1aľtják, az értéke az ingat|annak megmarad, vagy tovább fog nőni, nem
támogatja az e|adást.

Dr. Kocsis Nĺ.álté

Megadja aszőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Nem támogatja az ingatlannak az e|ađását' általánosabb jellegri hozzásző|ása, hogy sorban
k<jvetkezik egy csomó ingatlan eladása, hogy beindultak' a külső piaci hatás miatt van ezel<re

keľeslet. (A háttérből beszéd hallatszik.) Hallja, hogy végľe, csak nincs teljesen tisztában,
lehet, hogy tudjfü, csak nem osztották meg a Képviselő-testület minden tagsáva|, hogy
Józsefuarosnak mekkota az ingatlanvagyona, tehát a kiaľusításban hol állnak jelenleg. Mert ez
egyszer elfogy, nem lehet úgy tekinteni, hogy minden ingatlant eladnak, mert ez véges, nem
véglelen, peľsze vannak forgalomképtelen pincehelyiségek' nagyon sok, de jó lenne látni,
hogy mekkora Józsefuaľos ingatlanvagyona még, és ne az1.ortéĄen, hogy a rendszeľvźitás őta
az onkoľmányzat feléli a vagyonát. Tudja, hogy f0 éwel eze|őtt ez sokkal intenzívebben
folý, és a jobb, éľtékesebb ingatlanok elkeltek, ez matađt, ebből kellene gazdálkodni, és

olyan módon gazďá|kodni, hogy az onkormányzat ingatlanvagyona męgmaľadjon, legalábbis
ne csökkenjen olyan gyors ütemben, és a csökkenés mértékéről valamiféle tájékońatást
tudnanak adn| az azért nagy on hasznos lenne.

Dr. Kocsis ľ{.áúé
Budapest kerĹĺleteinek összevetésében Józsefuaľos onkormrínyzatáĺak van a második
legnagyobb ingatlanvagyona' Alpolgármester úr szerint a XIII. keľtileti ingatlanvagyon az
valamivel, nem sokkal egyébként, lakosságarányhoz képest sem sokkal nagyobb. Ha
lakosságszámhoz viszonyítják, akkor Józsefüárosnak legnagyobb az ingatlanállománya, 4800
lakásként nyilvántaľtott ingatlan van, és 1800 üzlethelyíség, amiről beszélnek. Ebből a 4800
lakásingatlanból 3800 bérlővel terhelt. Az ingatlaneladásokat, hasonlóan a XIII. kerĹileti
onkormrínyzathoz, nyilván kedvező piaci hangu|atban fel lehet gyoľsítani, fel lehet erősíteni,
most ilyen van. 1991-tőI ĺagyjábő| 2007-2008-ig került eladásra az egykot majdnem 30.000



ingatlanból álló önkormtĺnyzati tulajdonú lakásnak tcibb mint a'/o-e, és a közmeghallgatáson is
ígyekezett elmondani, hogy ezek a lakások a lakásállomány legjobb ľésze volt, tehtĺthanagy
általánosságban nézik' a rossz minőségű lakásállományt hagytak itt, jelentős részben
egyébként tetszik, nem tetszik egyeseknek, a szocia|isták és a liberálisok tobzódása okozta ezt
az á||apotot. Különös tekintettel arra, hogy az érintett időszak 3Á-ében ők vezették eń. avárost.
Könnyen lehet másľól beszélni, meg mellébeszélni, meg manapság vádaskodni, de ettől a
tények még azok maľadnak. Azza| kapcsolatban is hall néha meglepő állításokat, szívesen
kozzé fognak tenni ezekke| az á||ításokkal kapcsolatban néhány fotót is, ha ez sztikséges,
hogy azt mondják egyesek, azok, akik szakértőnek gondolják magukat, vagy úgy szoktak
hízelegni egymásnak névnap, vagy születésnap alkalmából, hogy szakértőnek hívják a
másikat. 1000 lakás iiresen áll a kerĹiletben ez lehet egyfelől inkompetencia is, inkább ebben
reménykedik, aki ilyet mond, mintsem ľosszindulat, és a rosszindulat nem is feléjük inínyuló
rosszindulat, hanem, aki azt mondja, hogy 1000 családot kellene beköltöztetni ezekbe a
lakásokba, azreméIi, hogy inkább inkompetens, mintsem rosszindulafu ezekkel a családokkal,
7-11 ^, vizes szuterén helyiségek is lakásként vannak nyilvántartva. Ez az tires
lakásállomránynak több mint a fele, ami gyakor|ati|ag embeľi életre teljesen alkalmatlan, tehźú
a legnagyobb jó szíwel és keresztényi szeretettel sem ajźn|aná senkinek, nem egy családot, de
még egy embert sem próbáljanak bekcjltöztetniLujza utcai 6 m,-es vizes pincehelyiségekbe,
annak ellenére, hogy lakásként van nyilvántaľtva. Hamis indulatok gerjesztésére kiválóan
alkalmas, de teljesen inkompetens kijelentés, illetve ezenfelül nyilvánvalóan a 3800 bérlővel
terhelt lakásban is, mint azt az eggyel koľábbi vitájuk bizonyította' nagyon sok olyan
problémával kĹizdenek, ami inkább saľkalhatja aÍÍa az onkormanyzatot, mint tulajdonost,
ahogy egyébként a XIII. keľületi onkormanyzat is gondolkodik ebben a témakĺjrben, hogy
ezektol a lakásingatlanoktól megszabadulni, hogy azok a bérlők, akik egyébként is meg
akarják venni, és tudják vállalni ennek a költségeit, azoktő| ezt a|ehętőséget ne fosszák meg,
sőt kedvęzményes lehetőséggel egy otthonteremtési programba keretezzék be az egészet. A
mai fejével, több időt itt töltve, mint néhány szakérto az onkormányzat vezetésében, ma ań'
mondaná, hogy a Józsefuaľosi tnkormtnyzat nęm abban érdekelt' hogy nagyon sok, nagyon
rossz minőségű hasznáIhatat|an vizes pincéje legyen, hanem legyen egy szfüebb
lakáskontingęnse, de az jó minőségiĺ, kielégítve egyébként az alkalmi va1y eseti
Wízishe|yzeteket, kielégítve piaci igényeket, és kielégítve azokat az át|ag béľlői feltételeket,
amik a házak állapotanak javitására irĺányulnak. Nyilvĺín ez ęgy olyan bonyolult dolog, hogy
számos szakérto roppant sokat tud eľről beszélni' egészen megmosolyogtató dolgokat és
alkalmas aľra is, hogy különbĺiző típusú szociális demagógiĺĺkkal csapják be az embereket.
Ezért olyanokkal szeret erĺől az ügyről beszélni, akiknek rLem ez a szándékuk, hanem
szeretnék ezt akét szempontot figyelembe véve megoldani a váľos problémáját. Úgyhogy a
helyiségállomány tekintetében a másik nagy probléma, amivel ktizdenek, hogy jó páľ olyan
kiadatlan helyiség van, aminek a sorsa felől akképp sem tudnak ľendelkezni, hogy akár adĺak
rá bérleti díjkedvezméný' meľt mindenki ań" szerctné, hogy a Rĺákóczi úton, és a Kcirúton,
minđenhol szép tágas nyitott portálok lennének, mfüödő kis-' nagy- és
kozépváIlalkozásokkal' és mindenfele olyan adóbevételi lehetőséggel, ami eľősíti a
kcizösséget, ffi€g a vaľosképnek is jőt tesz. De egy vá||a|koző óvatos, eľőszakot nem tudnak
tenni, hogy most ott igenis vá||aIkozzon, ezért ott sem lenne annyiľa óvatos, tehát ha
vá|Ia|koző (keľeskedő családból sztrmazik, pedagógusok a szülei, de egyébként régóta családi
vá||a|kozásból élnek) és van olyan he|yzet, amikor egy vállalkozásnak érdemesebb magźú az
ingatlant megvennie, mintsem bérleti díjat szedni. Ebben sem lenne feltétlęntil kaľót nyelt, a
piac diktálta feltételekkel, amelyek most kedvezőek, javasolja, hogy éljen Józsefuáros,
ameddig csak lehet ezze|, mert ezek az ingat|anpiaci viszonyok gyorsan változnak, most
nagyon kedvező a klíma a|.lhoz, hogy nézzék meg, hogy milyen áľakon vannak kiírva. Nem
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vádolhatják meg az onkormányzatot azzal, hogy ezek áron aluli eladások lennének, nem is
szoktak ilyennek vádaskodni, csak |áthatjak, most egy jó klíma van eÍTe az értékesítési
hullámra. Az más kérdés, hogy megfontoltan' ütemesen kell ezt csinálni, de ettől ne
ztĺrkőzzanak el teljesen. Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászőIás nincs, ezért a
napiľend v itáj át |eztrj a, é s szav azźsľa bo c s átj a a határ o zati j avas l ato t.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I) a hozzájfuul a Budapest VIII. kerĹilet, Baľoss u. 98. szám a|atti, 355I6l0lN69 hĺsz.-lt,
összeseň 497 mz alapterületű, utcai bejáratű ftjldszinti (345 m2) és pinceszintí (152 mf),
egyéb megnevezésrĺ helyiség esetében az elidegenítésére vonatkozó pá|ytnatkĹírásához.

Felelős: Józsefizárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017. március 09.

2) felmentést ad a 32l2O13. (VII.15.) Budapest Józsefuaros onkormanyzatirendeIet 5. $ (1)

bekezdés d) pontja szeľinti, elidegenítéstkizźrő feltétel alka|mazásaaIőI.

Felelős: Józsefuárosi Gazđálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidó: 2017 . március 09.

3) elfogadja a Budapest VIII. kertilet, Baľoss u. 98. szám alatti, 355I6l0lN69 hĺsz.-ú
önkormányzati tulajdonú helyiség elidegenítésére vonatkozó nyilvános egyfordulós
ptt|yazat kiírását az alábbi feltételekkel:

a.) a minimális vételar: 181.090.000 Ft

b) az Ąáĺ|ati biztosíték mértéke: 18.109.000 Ft, amely összeg a nyertes ajĺínlattevő
esetében az adásvéteIí szęrzőđés megkötésével foglalóvá alakul át.

c.) a vételaľ megf,rzetésének módja:

- ęgy összegben, vagy

- bankihitel felhasznáIásával.

d.) a nyertes ajánlattevő köteles a pá|yázat eIbírá|ásaról szóló éľtesítés kézhezvéte|ét
kĺjvető 15 munkanapon beltil adásvételi szerzóđést kötni.

e.) a nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Nęmzeti Vagyonľól szőIő 2011. évi
CXCVI. törvény a|apjźnaMagyat Allamnak, valamint aI99|. évi X)oilII. tv. 39. $
(2) bekezđése alapjan a Budapest Fővarosi onkormanyzatnak, az 1993. évi LXXVil.
törvény aLapjáĺ pedig a dm drogerie-maĺkt Kereskeđelmi és Szolgáltató Kft-nek
elővásĺĺrlási j o ga van.

f.) a Rende|et 7. $ (2) bekezdése szerint, ha nem a bérlő veszi meg a helyiséget, a
vevőnek vállalnia kell, hogy az onkoľmźnyzatĺak teljesítendő vételaľon felül a bérlő
szánźlra legkésőbb a béľleti jogviszony megsztinésekor megtéríti - a bérbeadó által
meg nem t&ített, továbbá a forgalmi éľték meghatźlrozásánál a bérlő javtra ťrgyelembe
nem vett _ éľtéknĺjv elo beruhźuásai ellenértékét.
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g.) a nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a helyiségben2020. decembeľ 3l-iga dm drogeľie-
markt Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft. által üzemeltetett dľogéria, héztartási és

kozmetikai vegyiáru-üzlet múkodését biĺosítja.

Felelős: Józsefüárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: 2017. máľcius 09.

4) a pá|yázati felhívást a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvarosi onkormányzat
Képviselő-testületének az onkortltnyzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosításáľa,
tulajdonjogának átruhtztsra vonatkozó versenyeztetés szabályairól szőIő 40l20I7. (II.02.)

számíhatározattnak (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvarosi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, a Bonyolító tigyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefuáros címrĺ helyi
lapban, az onkormźnyzatés a Bonyolító honlapján,továbbáaz onkormźnyzat és a Bonyolító
szćtmára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes
hirdetési portálokon kell k<lzzétenni.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyorLgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. március 16.

5) felkéľi a Jőzsefvttrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a pźt|yäzati eljárás lebonyolításaĺa
és eredményes eljárás esetén a Képviselő-testület felé torténő javaslattételre a pá|yázat
eredményének megállapításttra vonatkozóan, valamint eredménytelen eljaľás esetén az eIjárás
eredménýelenségének megźtllapitástra a Yétrosgazďálkodási és PénzĹigyi Bizottságot
hatalmazzafel.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Határidó 2017 . június 23.

6) felkéľi aJőzsefvátrosi Gazdálkodási Központ ZÍt..t, hogy a nyeľtes ajźlnlattevovel, vagy
az elővásźrlási jog jogosultjával az ađásvéte|i szerzőđést megkösse.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KozpontZtt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatátíđő : 2017 . augusztlls 22.

I)r. Kocsĺs l'Iáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźlĺozatot 11 igen, 2 nem, 2 taľtózkodással
elfogadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN vAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHc.Z EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrsÉcp,s
HATÁRoZAT:
6lĺ2017. (III.09.) 11 IGEN 2 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
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I) a hozzájźĺrul a Budapest VIII. kerület' Baross u. 98. szám alatti, 355I6l0lN69 Í.lrsz.-il,
összesen 497 m, alapterületrĺ, utcai bejáratű foldszinti (345 m,) és pinceszinti (I52 m,),
egyéb megĺevezésű helyiség esetében az elidegenítésére vonatkozó páIyázatkiirásához.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazđálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2011. máľcius 09.

2) felmentést ad a32l20I3. (VII'15.) Budapest Józsefuáros onkormányzatircndelet 5. $ (1)

bękezdés d) pontja szerinti, elidegenítéstkizárő feltétel alkalmazása alól.

Felelos: Józsefurírosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataĺidő: 2017. máľcius 09.

3) elfogadja a Budapest VIII. kerület, Baross u. 98.
önkoľmányzati fulajdonú helyiség elidegenítésére
páIytĺzat kiírását az a|ábbi feltételekkel:

a.) a minimális vételár: 181.090.000 Ft

b.) az ajánlati biztosíték mértéke: 18.109.000 Ft, amely összeg a nyeľtes ajanlattevő
esetében az ađásvételi szerződés megkötésével foglalóvá alaku| át.

c.) avételár megfizetésének módja:

- egy összegben, vagy

- banki hitel felhaszná|ásával.

d.) a nyertes ajánlattevő köteles a pá|yánat eIbirá|ásáról szóló értesítés kézhezvétę|ét
követő 15 munkanapon belül adásvételi szerzódést kötni.

e.) a nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Nemzeti Vagyonľól sző|ő 2011. évi
CXCVI. tĺirvény a|apjźn aMagyar Allamnak, valamint a |991. évi XXXII. tv. 39. $
(2) bekezdése alapjan a Budapest Fővárosi onkormányzatnak, az 1993. évi LXXVIII'
torvény alapjan pedig a dm drogerie-markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek
elővásaľlási joga van.

f.) a Rende|et 7. $ (2) bekezđése szerint, ha nem a béľlő veszi meg a helyiséget, a
vevőnek vállalnia kell, hogy az onkoľmźnyzatnak teljesítendő vételaron felül a bérlő
számára legkésőbb a bérleti jogviszony megszúnésekor megtériti _ a bérbeađő áIta|

meg nem téritett,továbbá a forgalmi érték meghatźrozésénźtla bérlő javára figyelembe
nem vett _ értéknöv eIő benftźzásai ellenértékét.

g.) a nyeľtes ajánlattevo vźlL|a|ja, hogy a helyiségben2020. december 31-ig a dm drogerie-
maĺkt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által üzemeltetett drogéria, hánartási és

kozmetikai vegyiáľu-üzlet műkĺjdését bizto sítj a.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺ)zpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatrĺridő: 2017. március 09.

4) a pá|yázati felhívást a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuarosi onkoĺ:ntnyzat
Képviselő-testtiletének az onkotmźnyzat tulajdonában áIIő ingatlanvagyon hasznosításaľa,
tulajdonjogának átruhźzásra vonatkozó veľsenyeztetés szabályairól sző|ő 40lf017. (II.02.)

száműhatźtrozatźnak (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabá|yzat) 11. pontjában foglaltaknak

szźlm a|atti, 355I6l0lN69 hľsz.-ú
vonatkozó nyilvános egyfoľdulós
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megfelelően a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtáblájtln, a Bonyolító ügyfélfogadásra szo|gá|ő helyiségében, a Józsefváros című helyi
lapban, az onkoľmányzat és a Bonyolító honlapj án, továbbá az onkormányzat és a Bonyolító
számára elérhető költségmentes hiľdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes
hirdetési poľtálokon ke|I kozzétenrli.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. március 16.

5) felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a pályázati eljĺírás lebonyolításara
és eredményes eljárás esetén a Képviselő-testiilet felé történő javaslattételre a pźiyázat
eredményének megállapitźsźtra vonatkozóan, valamint eredménýelen eljárás esetén az eljárźĺs
eredménýelenségének megá||apításźra a Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottságot
hatalmazzafel.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.va1yoÍ7gazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 .junius 23.

6) felkéri a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t, hogy a nyeľtes ajanlattevővel, vagy
az e|ovásźltlási jog jogosultjával az adásvéte|i szerződést megkösse.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźlrido : 20 17 . augusztus 22.

Napiľend 5/3. pontja
Javaslat a Budapest VIil. kerület, Vajdahunyad u. 9. szám alatti telek
elidegenítésére kiírt pá.Jy ánat eľed m ényének m egállapítás á ra
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett _ Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.
igazgatőság elnöke

Dr. Kocsĺs N.ĺ.áté
Napirend vitáját megnyitj a, megadj a a szőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Pár szőt vesztegetne apáIyázat győzteseként kihirdetett cégre, illetve az a|lhoz kapcsolódókľa.
Szabó Baltzs úriember cégérő| varl sző, egy másik cégén, a Kozép-európai Kockazati és
Magantőke Alap Kezelő Zrt.-n keľesztiil kapcsolatban van néhany emberrel, például dr. Bálint
EvaMária' dr. Malasics Andás, és Mátrai Gábor és ez a névsor majdnem teljesen Iefedi az
opimus Gľoup Nyrt.-nek az igazgatősági tagjait, és ez utóbbi cégben jelent meg nemĺégen
Mészáľos Lőľinc, az ország e|ső gźnszerelője, és úgy tudja, hogy a média portfólióját tartja
kaľban, tehát néhany lépésen keľeszľiil el lehet jutni hozzá. Nagyobb munkfüat végzett, és
végez a keľületbęn, eddig az onkormźnyzatíőI nem kapott semmilyen megbízást, ennek azért
öľü1 valahol, đe más kiíróktő| mar nyert elég nagy rakat pénń itt, például a Nemzeti
Kozszolgźiati Egyetemtől. Ennek fényében kéri, hogy szavazzanak az e|őterjesztéstől.
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Dr. Kocsis Máté
De most nem adnak pénzt, hanem elvették, az is va|ami. Megállapítja, hogy további kérdés,
hozzászőIźts nincs, ezért a napirend vitáját |eztrja, és szavazásra bocsátj a a hatátozati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 9, szám a|atÍi,35600 l.rsz.-íl,558 ÍÍł
alapterületű ingatlan elidegenítésére kiírt nyilvános páIyázatot érvényesnek és

eľedménvesnek nvilváníti a.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyoÍIgazdálkodási ígazgatőja
Határiđő: 20|7 . március 09.

2.) apa|yazat nyeľtesének a Corvin Sarok Kft.-t (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10.,

cégnyilvántaľtási száma: 01-09-204205, adősztĺna: 25175662-2-42) nyl|váĺitja, a
véte|źĺrat 100.000.000,- Ft + Ár..q' összegben áIlapítjameg.

Felelős: Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 20 17 . máľcius 09.

3.) megbízza a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a Budapest Fővaľos VIII.
kerület Józsefuárosi onkormtnyzat meghatalmazásábóI és megbízásáből e|jtttva az
ingatlan-adásvételi szerzoďését a\áí4a, azzal a feltétellel, hogy az adásvételi szerzőđés
megkĺitésére az ingatlan ,,kivett, beépítetlen teľĺilet'' besorolásra töľténő átminősítésének
ingatlan-nyilvántaľtásban való átv ezetését követően kerĺilhet soľ.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZtt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. április 17.

4.) megbízza a Józsefuárosi Gazdálkodási Kdzpont Zrt,-t a Budapest VIII. kerület,
Vajdahunyad u. 9. szám alatti gépkocsi beállókľa kötött bérleti szerzőđések
megszüntetésével ahatározat 3.) pontjában meghatáľozott.íngatlan adásvéteIi szerződésben
meghatározott teljes véte|ár Coľvin Sarok Kft. általi megÍizetését ktjvetően.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KtizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017. iúlius 17.

Dr. KocsÍs Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a hatáĺozatot 11 igen, 2 nem, 2 taľtózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH) Z EGYS ZERŰ SZóTo B B sÉc szÜr s Écp s
HATÁRoZAT:
62ĺ2017.(I[.09.) 11IGEN 2 NEM 2 TART6ZKSDÁ5SAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1.) a Budapest VIII. keľület, Vajdahunyad u' 9. szám a|atti, 35600 hĺsz.-ú, 558
alapterületti ingatlan elidegenítéséľe kiírt nyilvános páIyázatot érvényesnek
eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefulírosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt. vagyongazđálkodási igazgatőja
Határidiĺ: 2017. miĺľcius 09.

2.) a pa|yázat nyeľtesének a Corvin Sarok Kft.-t (székhely: 1065 Budapest, Révay utca l0.,
cégnyilvántartźsi szźlma: 0I-09-204205, ađőszáma: 25175662-2-42) nyi|vánítja, a
vételárat 100.000.000,- Ft + Áľ.ĺ, összegben állapítja meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuiđő: 2017 . maĺcius 09.

3.) megbizza a lőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a Budapest Fővaros VIII.
kerĹilet Józsefuarosi onkoľmĺínyzat meghata|mazásábőL és megbízźĺsábo| e|jźma az
ingatlan-adásvételi szerződését aláfuja, azza\ a feltétellel, hogy az adásvételi szerződés
megkötésére az ingatlan ,,kivett, beépítetlen terület'' besorolásra töľténő átminősítésének
ingatlan-nyilvantaľtásban való átvezetését kĺjvetően kerülhet sor.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határídő:2011. ápri|ís 17 .

4.) megbízza a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. kerület,
Vajdahunyad u. 9. szźlm alatti gépkocsi beállókľa kötött béľleti szerződések
megszüntetésével a határozat 3 .) pontj áb an meghatfuozott ingatlan adásvét e|i szerződésben
meghatźrozott teljes vételźlr Coľvin Sarok Kft. általi megfizetését ktjvetően.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 2017 .július 1 7.

Napirend 5/4. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keľület, Tiimő utca 16. szám alatti ingatlanok
elidegenítésére kiíľt páiyázat eredményének megállapítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.
igazgatósźlg elnöke

Dr. Kocsis Máté
Napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kéľdés,
hozzászőIás, javaslat nincs, ezért a napirend vitźĺjźt|ezźĄa' és szavazásra bocsátja ahatározati
javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.)a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 16. szźlmalatti,3625910lN1',36259/0lN4,3625910lN5,
36259/01N7, 36259101N10, 3625910lNII, 3625910tN12, 36259t0tNr3, 36259t0tN18,
36259101N19, 36259101N20, 36259101N23, 3625910tN24, 36259t)tN2ą 36259t}tN27,

)
m-
és
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3625910lAl28, 3625910lAl29, 3625910lN30, 3625910lN3I, 3625910/N32 hĺsz.-u lakások
és nem lakás céljáľa szoIgćiő helyiségek együttes eliđegenítésére kiírt nyilvános pétlyázatot
éľvényesnek és eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. va1yongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. máľcius 09.

2.) a pá|yázat nyertesének a Cordia New Times Kft.-t (székhely: 1082 Budapest, Futó utca
47-53. VII. emelet, cégnyilvántartási száma.. Cg. 01-09-2]699I' adősztma.. 254696|3-2-
42) nyi|vánitja, az ingatIanok vételárát 161.525.000 Ft cjsszegben, az elektronikus
versenyezteté si elj árásban megaj ánlott ö ssze gben állapítj a meg.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017. marcius 09.

3.) megbízza a Jőzse.fuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuárosi Önkoľmźnyzat meghatalmazásábőI és megbízásábő| eljaĺva a
hatźrozat 1. pontjában szereplő ingatlanok vonatkozásábarl a Cordia New Times Kft.-vel
az ingat|an adásvételi szer ző đést a|áirj a.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataľidő: 2017. április 17.

4.) a Budapest VIII. kerület Szigony u. 32. szźlm alatti 36198 helyrajzi szĺímú üres
telekingatlant nem kív źnja megvásárolni.

Felelős: polgármester
Határídó : 2017 . máľcius 09.

5.) felkéri a polgármesteľt a 4. pontbarl rogzített tartalmú nyi|atkozat aIáírására és a
FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési A|ap részére történő megküldésére

Felelős : polgríľmester
Határidő: 2017 . március 1 6.

Dľ. Kocsis Máté
MegáIlapitja, hogy a Képviselő-testtilet a határozatot 12 igen, 1 nem, 2 tartőzkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATH) ZATALHOZ EGY S ZERÚ SZoToB B sÉc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
63|2017. (I[.09.) 12 IGEN 1 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 16. szán alatti, 36259l0lNI, 36259l0lN4,
36259101N5, 36259101N7, 36259101N10, 36259l0lNrr, 36259101Nrz, 36259/0/Nr3,
36259tjtNr8, 36259101N19, 3625910/N20, 36259101N23, 36259101N24,
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36259101N26, 3625910/N27, 3625910tA128, 36259/01N29, 36259t0/A130,
36259/0/N3I, 36259l0lV32 hľsz.-ú lakások és nem lakás céljára szo|gáIő helyiségek
egyĺittes elidegenítésére kiírt nyilvános pá|yázatot érvényesnek és eľedményesnek
nyilvĺĺnítja.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. március 09.

2.) a pá|yazat nyeľtesének a Cordia New Times Kft.-t (székhely: 1082 Budapest, Futó utca
47-53. VII. emelet, cégnyilvtntartásí száma: Cg. 01-09-27699I, ađószźlma: f5469613-2-
42) ĺyilvánitja, az ingat|anok vételárát I6I.5f5.000 Ft összegben, az elektronikus
versenyezteté s i elj árásban me gaj ánlott ĺi s s ze gb en á|Iapítj a me g.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt, vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: 2017. marcius 09.

3.) megbízza a lozsefuĺĺrosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t, hogy a Budapest Főváros VIII.
kerĹilet Józsefuarosi onkoľmányzat meghatalmazásábol és megbízásábőI eLjźrva a
hatátozat 1. pontjában szereplő ingatlanok vonatkozásźlbarl a Cordia New Timęs Kft.-vel
az ingatlan adásvételi szerződést a|źirja.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. va1yongazdálkodási ígazgatôja
Hatáľidő: 2017 . április 1 7.

4.) a Budapest VIII. keľĹilet Szigony u. 32. szám alatíi 36198 he|yrajzi számú Ĺires
telekingatlant nem kívánj a megvásárolni.

Felelős: polgáľmester
Határidó 20|7 . máľcius 09.

5.) felkéri a polgáľmesteľt a 4. pontban rogzitett taľtalmú nyi|atkozat a|źńtásźtra és a
FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési A|ap részéľe tĺiľténő megküldésére

Felelős: polgrírmester
Hatźndo: 2017 . március 1 6.

Napirend 5/5. pontja
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tiimő utca 58. szám a|attĺ ingatlan
elidegenítés éľe kiíľt pá|y ázat eľedményének megállapítás áľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási K<izpontZrt.
igazgatőság eln<jke

Dr. Kocsĺs M:áté
Napiľend vitájtú megnyitja. Megźi|apítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kéľdés,
hozzászőIás, javaslat nincs, ezért a napirend vitźljźt|ezĄa, és szavazásra bocsátja ahatározati
javaslatot.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.)a Budapest VIII. kerület, Tĺjmő utca 58. szám a|atti' 36108 hrsz.-ú, 535 m2 alapterületű
lakóépiĺlet+udvartüzemépület megnevezéstĺ ingatlan elidegenítésére kiírt nyilvános
pá|y źzatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017. március 09.

2.) a palyazat nyertesének az ARAN Invest Kft.-t (székhely: 9024 Gyór, Ká|vária utca 2. B
épĹilet, cégnyilvántartási száma: 08-09-025997, adőszćtma:248436745-2-08) nyilvánítja, a
vételźlrat 148.520.000 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017. március 09.

3.) megbízza a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t, hogy a Budapest Főváros VIII.
kęrület Józsefuárosi onkoľmányzat meghata|mazásábő| és megbizásábő| eljáwa az
ingatlan adásvételi szer ző đését aLáírj a.

Felelős: Józsefuarosi GazđáIkodási Központ Zrt. vagyongazđálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017. április 17.

4.) megbízza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. kertilet, Tömo
utca 58. szźml a|atti lakóépület kiiirítéséve| azza|, hogy az ingatlan birtokának
átruházására legkésőbb a Magyar Állam, illetve a Budapest Fővárosi onkormĺínyzat
elővásarlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatának Józsefuarosi GazđáIkodási Kclzpont
Zrt.-heztöľténő megérkezését követő 30 napon belülkerĹiljön sor.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoŃZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017 .június 21.

Dľ. Kocsis MláLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hattnozatot 13 igen, 0 nem, 2 tartózkodással
e1fogađta.

sZAv AZÄSNAL JELEN vAN 15 rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHI ZATALHoZ EGYS ZERÚ szóros g s Éc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
64t20r7. (rrr.o9.) 13IGEN O NEM 2 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. keľület, T<jmő utca 58. szźlmaIaÍti,36108 llrsz.-is',535 m2 alaptertilettĺ
lakóépĺilet+udvartüzemépület megnevezésű ingatlan elidegenítésére kiírt nyilvános
pá|yźzatot érvényesnek és eredményesnek nyilvanítja.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. yagyongazđálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017. máľcius 09.



2.) a páIyazat nyertesének az ARAN Invest Kft.-t (székhely: 9024 Győr, Ká|vttria utca 2. B
éptilet, cégnyilvántartási száma:08-09-025997, adőszáma:248436745-2-08) nyl|vánítja, a
véteLárat 148.520.000 Ft összegben állapítja meg.

Felelos: Iőzsefvátosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. március 09.

3.) megbízza a Jőzsefuárosi Gazdá|kodási Ktĺzpont Zrt.-t, hogy a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuárosi onkoľmányzat meghata|mazásźlbő| és megbízásábő| eljfuva az
ingatlan adásvételi szerződését a|źirja.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatáĺidő: 2017. április l7.

4.) megbízza a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kclzpont Zrt.-t a Budapest VIII. kerület, Tömő
utca 58. szźtm a|atti lakóépület kiüľítésével azza|, hogy az ingatlan biľtokának
átruházására legkésőbb a Magyar Állam, illetve a Budapest Fővárosi onkormányzat
elővásárlási jog gyakorlásaľól szóló nyilatkozatának Józsefvarosi Gazdálkodási Központ
Zrt'-hez történő megétkezését követő 30 napon beltil kerĹiljön sor.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201-7 . junius 2 1 .

Napiľend 5/6. pontja
Javaslat az onkoľmányzat tulajdonában állĺó nem lakás céljára szolgálĺó
helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (vI.20.)
iinkormányzati ľendelet módosítására, valamint a Budapest VIII. keľtilet,
Kľúdy u. 3. szám alatti nem lakás céljáľa szolgálĺi helyiségek pá|yánat rĺtján
töľténő béľbeadására
(íľásbeli előteľj esztés)
Előteľjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.
igazgatőság elnöke

Dr. Kocsis Nĺáúé
Napirend vitáját megnyitj a, megađj a a szőt JakabĘ Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A rendeletmódosítas az e|fogadhatő, a Kĺúdy utca 3-mal kapcsolatosan először is túl sok
minden nem indokolta, hogy 5 évig üľesen álljon, mert feltételezi, hogy tiresen áll, hogyha
nem állt üresen, akkor kéri, hogy je|ezzék.Eztmtr azértiskérdezi, hogy 5 évig iiľesen źůIt-e,
mert az onkormányzat üľes helyiség-listájźhan, illetve a JGK., régen Kisfalu üľes helyiség-
listájában ez nem szerepelt sem mostanźtban, sem évekkę| ęzęIott. Ha tényleg tiresen állt,
akkor kellett volna ott szerepelnie, semmi nem indokolta, hogy 5 évig ne kezdjenek vele
semmit, és azt sem indokolt, hogy fél áron sportcélra hasznosítsák abban az utcábarl, ahol
viszonylag jó bérleti díjat kaphatnźnak vendéglátó funkcióra. Yźlrja aváIaszt' az iiľességgel
kapcsolatban.
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Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt dľ. Pesti IvettigazgaÍósági elnöknek.

Dr. Pesti Ivett
Azt,hogy Képviselő úr milyen listákat kapott a koĺábbi Kisfalu Kft.-től, sajnos nem tudja, de
tekintettel ana,hogy voltak ilyen típusú problémák, ezért nincsen Kisfalu Kft., ma már JGK
Zrt. van, és nagy ťrgyelmet fordítanak arra, hogy az ingat|an-nyilvántartásuk teljes és pontos
legyen. Az ingat|an természetesen üres, így tudják kiími pźiytzatra, ugyanakkoľ a funkció,
hogy sporttevékenységrc irják ki, korábban ki volt ez a helyiség írva, és nem volt rá
jelentkezés, és azért gbndolták, hogy a Palotanegyedben megpróbálnak egy más funkciót is
bevinni a vendéglátáson kívül' színesebbé tenni a Palotanegyed életét, és a Palotanegyednek,
és a vonzásk<jľzetében éIó józsefuárosiaknak ezáIta| egyfajta sportolási lehetőséget
biztosítana.

Dľ. Kocsis N{.áúé

Megadj a a szőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Teljesen mindegy, hogy mennyire szidja a Kisfalu Kft.-t, de a JGK tires helyiség-listájában
sem volt benne az utőbbi hónapokban ez ahe|yiség. Akkor a JGK-t is pont annyira kellene,
mint a Kisfalut, de ez|ényegtelen. Az,hogy új funkciót akarnak meghonosítani, jó, rendben,
oké, de ez egy óriási kedvezmény, ami felmeľült, tehát egy fél bérleti díjat fog ťtzetni,
mikĺjzben ne érte volna meg az utóbbi 5 évben is vendéglátás cé|jtna bérbe adni dupla annyi
béľleti díjon. Ez a vagyongazdá|kodás most ebben az ügyben nem megfelelő, úgyhogy nem
támo gatja az e|őterj esńést.

Dľ. Kocsis Máté
EĺĺőI az iigyľől beszélt az eIóbb, hogy nyilván nagyon örültek volna, hogy ott vendéglátás
van, de kit kényszerít eľľe, ha nem akar senki ott vendéglátást csinálni, akkor mit mondjanak
neki. Ezek jő| hangző mondatok, de Képviselő úr lenne a második legjobban felháborodva,
hogyha valakire rákényszerítenék, hogy ott vendéglátźlst csináljon. Ezeket a piac diktálja, és

most örĹiljenek, hogy valaki jelentkezett, olyan lehetőség, hogy ki tudjak egyáltalan spoľt
célra adni. Tudniuk kell, hogy a rendeletre vonatkozóan mindig jó megállapodásokat ktltnek,
tehát a kerĹiletiek sportlehetőségeiknek a bővítése az mindig szerepel minden egyęS

egyezségben, úgyhogy ha ęń, még mellé tudja tenni az érveknek, akkor kéri, hogy tegye
mellé, tehát nem e|szeparźtlták magukat ęÍtő| az önkoľmányzati helyiségtől. Megállapitja,
hogy további kérdés, hozzźszo|ás nincs, ezért anapirend vitájátlezáĺja, és szavazásra bocsátja
a hatáĺ o zati j avaslatot.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1.) az onkormányzat tulajdonában áIIő nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiségek
bérbeađásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.) önkormányzati rendelet módosításanak
hatá|yba lépésével egyiđejűleg hozzájźni a Budapest VIII. keľület, Knidy u, 3. szám alatt
elhelyezke aĺ zelsĺoiN3, és a 36]I3l0lN4 he|yrajzi számű, <ĺsszesen 530 m2 alapteľiiletű
tires, ĺĺnkormźnyzati tulajdonú, nem lakás cé|jźlra szolgáló helyiségek egyĹittes bérbeađására
vonatkozó nyilvános egyfordulós ptůytnat iftján tĺjľténő bérbęadźsához, hatátozat|an
idotartamĺa 3 0 napos felmondással.
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoÍItZÍt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó : 2017 . március 09.

2.) elfogadja ahatározat mellékletét képező, a Budapest VIII. keľület, Kľúdy u' 3. szám
a|atĺ" elhelyezkedő 367|3lO/N3, és a 361I3lOlN4 he|yrajzi szźlmu, összesen 530 

^,alapterületű tires, ĺinkormányzati tulajdonú, nem lakás cé\ára szolgtiő helyiségek együttes
b érb eadás aľa vonatko z ő p á|y ázati felhívást az alźhbi feltéte l ekkel :

a.) a minimális bérleti díj összege 327.225,-Ftlhó + ÁFA
b.) a pá|yázatban érintett helyiségek kizárőIag spoľttevékenység végzés&e használhatók,
hasznosíthatók
c.) apá|yázatbiráIatiszempontjai:
- a legmagasabb bérleti díj összege'
- az önkormányzat á|ta| prefeľált sporttevékenység, és a kerületi lakosok által töľténő
kedvezményes igénybevétel biztosítása,
- vá||a|jaahelyiségfelújítását.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KtĺzpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. máľcius 09.

3.) a pźiyázati felhívást a Képviselő-testület 40l20t7. (II.02.) számu hatfuozatźlbarl
(Versenyeztetési Szabá|yzat) foglaltak szeľint teszi kozzé.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 201'7. március 09.

4.) a páIyźnati felhívást a Képviselő-testiilet 40120|7. (II.02.) szźĺrlí hatáĺozatźnak
(Versenyeztetési Szabá|yzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Fővaĺos
VIII. kerület Józsefuarosi Polgármesteľi Hivatal hirdetőtáb|áján, a Jőzsefvfuosi Gazđálkodási
Központ Zrt. (Bonyolító) iigyfélfogadásra szo|gáló helyiségében (telephe1yein), a Józsefuáros
címiĺ helyi lapban, az onkormźnyzatés a Bonyolító honlapj án,továbbáaz onkoľmtnyzat és a
Bonyolító szźtmźra elérhető költségmentes hiľdetési feltileteken, egyéb rendelkęzésre álló
inteľnetes hirdetési poľtálokon kell kĺizzétenni.

Fęlelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatánđő: 2017 . mĺĺrcius 09.

5.) felkéri a Jőzsefváĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.4, hogy a versenyeztetési eljaľást
bonyolítsa le, és a pá|yázat eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-testĹilet
eIé jővźhagyás céljából. Amennyiben a pálytzat eľedménytelenül zĺíľul, felhatalmazza a
Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottságot apá|yézatotlezátő eredmény megáLIapitásáĺa.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpontZtt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 .junius 1 2.

Dr. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a hatźltozatot 12 igen, 2 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.
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1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATAR o Z ATHc, Z AT ALHc.Z EGY S ZERÚ SZoToB B s Éc s zÜrs Écp s
HATAROZAT:
6st20L7. (rrr.09.) 12IGEN 2 NEM 1 TARTOZKODASSAL

A I(épviselő-testt.i1et úgy dönt, hogy

1.) az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céIjára szo|gźĺ|ő helyiségek
bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.) önkormányzatí rende|et módosításának
hatá|yba lépésével egyidejűleg hozzájáru| a Budapest VIII. kerület' Kĺúdy u.3. szám a|att

elhelýezkeaa EűBĺoiN3, és a 3671310lN4 he|yrajzi számu, tisszesen 530 m2 alapteľtilettĺ
iires, ĺinkormtnyzati tulajdonú, nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek együttes béľbeadásáľa

vonatkozó nyilvános egyfordulós páIyźnat iújan történő bétbęaďásához, határozat|an

íđőtartarnr a 3 0 napo s felmondás sal.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017. marcius 09.

2.) elfogadja ahlatározat mellékletét képezo, a Budapest VIII. kerület, Kľúdy u. 3. szám
alatt elhelyezkeđő 367I3l0lN3, és a 367I3l0lN4 he|yrajzi számú, ĺisszesen 530 m"

alapteľĹilettÍ iiľes, önkormźnyzati tulajdonú, nem lakás céLjara szol,gźiő helyiségek együttes

b érb e adás aľa vonatko z ő p á|y azati fe lhívást az a|ábbĺ feltéte lekke l :

a.) a minimális béľleti díj összege 327.225,-Ft/hó + AFA
b.) a pá|yźzatban érintett helyiségek kizarőIag sporttevékenység végzésére hasznźihatők,
hasznosíthatók
c.) apá|yźzatbirá|atiszempontjai:
- alegmagasabb bérleti díj összege,
- az tinkoľmanyzat źita| pľefeľált sporttevékenység, és a kerĹileti lakosok által történő

kedvezményes igénybevétel biztosítása,
- válla|jaahelyiségfelújítását.

Felelős: Józsefraľosi Gazdálkodási KözpontZrt,vagyoÍLgazdálkodasi igazgatőja
Határidő: 2017. marcius 09.

3.) a pźiyázati felhívást a Képviselő-testiilet 40/2017, (II.02.) szćlmt hatfuozatában
(V ers enyezteté s i S zab á1 y zat) fo g|altak s zeľint tęszi kozzé.

Felelős: Józsefuarosi Gazdźúkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017. március 09.

4.) a pźiyazati felhívást a Képviselő-testiilet 40l20I7. (II.02.) szźtmű hatáĺozattnak
(Versenyeztetési Szabá|yzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Fővaros
VIII. kerület ]őzsefváĺosi Polgrármesteri Hivatal hirdetőtáblájźn, a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt, (Bonyolító) iigyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephe1yein), a Józsefuáľos
című helyi lapban, az onkormtnyzat és a Bonyolító honlapj án,tovźtbbá az onkormźnyzatés a
Bonyolító szźĺnáĺa elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló
inteľnetes hirdetési poľtálokon kell közzétenni.
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017. mĺíľcius 09.

5.) felkéri a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a versenyeztetési eljárást
bonyolítsa le, és a pá|yázat eredményére vonatkoző javas|atát teľjessze a Képviselő-testület
eIé jővźthagyás céljából. Amennyiben a pá|yázat eľedménýelenül zárul, felhatalmazza a
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot apá|yázatotlezárő eľedmény megállapításźlra.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíridő: 2017 .június 12.

A 65/2017. (Iil.09.) számú határozat mellékletét a jegyzőktinyv 2. számű mellék|ete
tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
Szavazástabocsátja az onkoľmányzattulajdonábaĺá|Iő nem lakás cé|jźnaszolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI.20.) ĺinkoľmányzati ľendelet módosítását.

Megállapítja, hogy |4 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület a 612017. (III.09.)
önkormányzati rendeletet elfogadta.

A SZAVAzÁsNĺ.I- JELEN VAN ts rÉpvIsBro
A RENDELETALKOTÁSHoZ MINoSÍTETT SZOTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsEľvÁnos xÉľvIsnr,o.ľBsľÜĺ-Bľn 1'4 IGEN' 1 NEM, 0
TARTOZKoDÁSSAL ELFoGADJA És vĺncALKoTJA BUDAPEST FovÁRoS
VIII. KERÜLET JozsEFvÁnosr oľxonľĺÁľyza.ľ xnpvrsnlŐ-
TEsTtjLEľÉľnr 6D017. (III.09.) oľronľĺÁľyz,ł.ľr RENDELETÉT 

^ZoľxonvĺÁľyzĺ.ľ TULAJDoNÁľa.ľ Ál,lo NEM LAKÁS cnuÁna. sZoLGÁLó
HELYISÉGEK BERBEADÁsÁľĺ.K FELTÉTELEIROL szoLo 35ĺ20t3. (vI.20.)
oľronľrÁľyz^ł.ľI RENDELET MoDosÍľÁsÁnóĺ,

Napirend 517. pontja
Javaslat az Úĺ Telekĺ téri Piaccal kapcsolatos tulajdonosi dtintések
meghozata|ára
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuarosi Gazđálkodási K<!zpoĺtZrt.
igazgatőság elnöke

Dľ. Kocsis lNĺ.áúé

Napirend vitáját megnyitja, megadja aszót Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
13 új termékkörrel javasolja az elóterjesztés kiterjeszteni a Teleki téri Piac portfolióját.
Szeretne ebből néhany termékkcirt kihúzni a következő gondolatok miatt. Az első az audio-
vizuális termék, a következők miatt, régi bricsúhangulat jut az eszébe, amikor kazettaźtrus
standján bömbölt a lakodalmas zene, reméli, hogy ilyen nem lesz. Aztan a telekommunikációs
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cikk, amiko r az jut' az eszébe, hogy bemegy egy néhány m'-es üzletbe és ki van tapétázva a falr

mobiltelefonokkal és még a plafonon is mindenfele dolgok lógnak, szeľinte ez nem az a
termékkör, ami a piacukľa va\ő. Aztán a festék, lakk árusítás, ami azon kívül, ha kinyitják,
akkor elég illatos, ffi€g tuzveszé|yes is. Végül, đe nem utolsósoľban használtcikk termékkĺjľ,
amiről pedig azEcseri piac jut az eszébe és ľeméli, hogy nem ebbe az irányba, hogy elmenjen
az Uj Teleki téri Piac, a többi azmaradhat.

Dľ. Kocsis ľĺ.áńé
A festék, lakk javaslatta| egyetért, azt ne csináljfü, a többi mellett tud érvelni. Egy kis jó
hurka, kolbász mellé egy kis 3+2, vagy valami, ezzeI nincs gond, az rendben yaÍl, aZ

hozzźúartozik a mindennapokhoz. Legyen egy kicsit e|ĺézobb, az jő. Nyilván a szakmaí
javaslat nem innen jött, hanem meg kell próbálni a piacnak az tiľesen á1ló standjait kiadni, a
nagyon alacsonyan tartott bérleti díjak miatt biĺos emlékeznekrá,ha nem is beszélnek róla,
de emlékeznek rá, hogy az orczágban egyedülálló módon úgy újították fel, úgy építették meg
az ,őj piacot, hogy a régi bérleti díjak változatlaĺok maradtak. Igy is próbálták alacsonyan
tartani az árakat, tehát kéľték a keľeskedőket, hogy ne érvényesítsék a nem Iétezo bérleti
díjemelést az áraikban. Ezze| egyĺitt jó néhany üľes stand kiadatlan, és az Önkormányzatnak
évľől-évre bele kell tenni pérrzt a piac fenntaľtásába, és hogyha egy-két ilyen pluszfunkciót
beengednek, kivéve a festék, azza| egyetéľt, annak más kaľos hatásai is lehetnek, mintsem a
zaj, meg a hangulat, azzaI egyébként csak segítenek. Megadja a szőt đľ. Pesti Ivettnek, a JGK
i gazgatő sétgi elnökének.

Dľ. Pesti Ivett
Alapvetően ezek a teľmékköľ<jk az érdeklődésekľe tekintettel lettek kialakítva, természetesen
a festék, lakkot ki tudják venni a tevékenységi körből, ugyanakkor jelzi Képviselő úrnak,
hogy a bérbeadásokat minden egyes alkalommal a VPB eĺgedé|yezi,tęhát aBizottsttg el tudja
dĺinteni. Van lehető ség ana, hogy bizonyos tevékenységeket akar-e beengedni a piacra, vagy
nem, tehát a konkĺét kérelmek, amikor beérkeznek, akkor a Bizottságnak lesz lehetősége
eldĺjnteni, hogy milyen tevékenységet fog engedni a jövőben, de a festék, |a|ď<ot ań.

visszavonja.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadja a szőt dr. Eľőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
Volt már ilyen, és nem emlékeznek rá, most újra van, Polgáľmester úľral éľt egyet, és vitáz1k
JakabĘ képviselőtáľsával, legalább a piacon ne avatkozzanak be ennyire a piaci
folyamatokba. A festék, lakk azvitathatő,métgező lehet, viszont az,hogy szőI-e azene,vagy
lehet-e mobiltelefont vásarolni, ańne tiltsák, úgyhogy hagyjak a piacot piacként működni.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|ás nincs' ezért a napirend vitáját |ezárja, és

szavazásra bocsátja ahattnozati javaslatot, akként, hogy a festék, lakkot kivették ahatározati
javaslatból.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az Uj Teleki téľi Piacon a|ka|mazott díjak tĺíľgyában hozott 25712015. (XII.03.) szźlmÍl

képviselő-testületi határozat 6. pontjanak a vegyeskereskedés tizletkorön belüli



termékkörökĺe vonatkozó rendelkezése. 2011. március 09-ei hatál|ya|. az alábbiakkal
egészül ki:

- ,,babatermék (csecsemő- és kisgyermek- ruházati cikk,
babakocsi, babaülés, babaágy, babápolási cikk stb.)

- lábbeli- és bŕĺráru
- audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD, stb.)
- telekommunikációs cikk
- könyv
- spoľtszer, sporteszk oz (hor gászfel szerelés, kempingcikk,

keľékpár és alkatľész , tartozék,lovas felszerelés, kiegészítők stb.)

- játékáru

- kozérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vémyomásmérő,
hallókésziilék, oľtopéd cipő, mankó stb.)

- virág és kertészeti cikk
- fotócikk
- optikai cikk
- haszná|t cikk (használt könyv, nlhtnatí cikk, sportszet,butor,

egyéb használtcikk, régiség).''

Felelő s : Józsefu rĺľo si Gazdálkodási Közpo nt Zrt.
Hataľidő: 2017. mĺárcius 09.

2. a, Uj Teleki téri Piacon alka|mazott díjak targyźlban hozott 257/2015. (XII.03.) szźlmí
képviselő-testĺileti határozat 6. pontjának az ideiglenes piaci árusításra vonatkozó
rendelkezése,2017. maľcius 09-ei hatál|yal, az alábbialĺkal egészĹil ki:

,'A Piac üzlethelyiségeken kívüli teľületén (pl. a Karácsony Sándor utcai bejĺĺľatáná|)
szezonźiis piaci ĺíľusítás folytathatő. A szęzoĺális piaci arusítás maximális iďőartama^4 hónap
lehet. A szezonális piaci rĺrusítás esetén a kijelölt terület bérleti dija 200,- Ft/m,lnap. A
kereskedők, illetve az ősteľmelők a szezoná|is ĺárusításľa vonatkozó szandékukat a piac
Üzemeltetőj éné| _ erľe vonatkoző kérelem alapján_ jelezhetik . Abeérkezett kéręlmek száma,
illetve a rendelkezéste źi|ó, kijelĺilt terület nagysága figyelembevételével a szezoná|is piaci
aľusításról szóló dtintést az Üzemeltető hozza meg. A szezonáIis piaci ríľusítások napjait és
pontos helyét, valamint az źtrusítható termékeket a piac Üzemeltetője jelĺili ki. Tekintettel az
arusítas időszakos jellegére, a bérlőket ovadékfizetési kcltelezettség, illetve kozjegyzo e|otti
egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyíLatkozat elkészítése nem terheli. A Képviselő-testiilet
felhata|mazza a Jőzsefuaľosi Gazdálkodási Kozpoft Zrt.-t az iđószakos piaci árusításra
vonatkozó bérleti szerzódések megkötésére.''

Felelő s : Józsefu ríro si Gazdálkodási Közpo nt Ztt.
Hataľidő: 2017. mĺĺľcius 09.

3. az Uj Teleki téri Piacon a|ka|mazott đíjak tárgyában hozott 257l2o|5. (XI.03.) szźtmu
képviselő-testtileti batźtrozat 8. pontja, 20|7. március 09-ei hatá||yal, az alábbiakkal
egészül ki:

-ĺz ĺJj Teleki téri Piachoz tartoző, Szerdahelyi utca 17-19. szám alatti, cinkormĺínyzati
tulajdonban lévő, gépkocsi-beállóként iizemelő telekingatlarl (a továbbiakban: Parkoló) a
szabađ kapacitása erejéig, decembeľ hónapban karácsonyfa áľusítás céIjźtra - az effe irányuló
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kéľelem a|apján- bérbe adható. A karácsonyfa árusítás béľleti díja minimum 700,-Ftlm,lnap.
A beérkezett kérelmek száma, illetve a ľendelkezésre á||ó szabad kapacitás
figyelembevételével a karácsonyťa fuusításról szóló dĺjntést az Üzeme|teto hozza meg. A
karácsonyfa árusítás időszakos jellegéľe tekintettel a bérlőket óvadékfizetési kötelezetÍség,
illetve kozjegyző előtti egyoldalú kĺjtelezettségváIIalási nyilatkozat elkészítése nem terheli. A
Képviselő-testtilet fe|hataImazza a Jőzsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a kaľácsonyfa
árusításra vonatkozó bérleti szerződések megkĺĺtésére.

Továbbá a Paľkoló a szabaď kapacitása teľhére, \éľelem aIapján, egyéb esetekben is béľbe
adható. A bérleti díj összege minimum 200,- Ftlm"lnap. A bérbeadás időtartama maximum 4
hónap lehet. A Paľkoló hasznosításárőI sző|ő döntést _ a rendelkęzésre áIlő szabađ kapacitás
alapján - azLJzemeltető hozza meg. A bérleti jogviszony időtartamĺíľa tekintettel a béľlőket
óvadékfizetési kötelezettség, illetve kozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállalási
nyl|atkozat elkészítése nem terheli. A Képviselő-testület fęIhatalmazza a Jőzsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt..t a Parkoló hasznosításaĺa vonatkozó bérleti szerződések
megkötéséľe.''

Felelő s : Józsefu áľo si Gazdálkodási Ktizp ont Zrt.
Hataridő: 2017. március 09.

4. felkéri a polgármestert a jelen hatźlrozatban foglaltak źúvezetésére a Jőzsefuárosi
Gazđálkodási Központ Zrt.-ve| kötött, a piac-izemeltetési felađatok ellátásáľól szóló
ko zszoIgá|tatás i kereí év es szet ződé sb en.

Felelős : polgĺírmester
Hatźtriđő: f0I7 . máľcius 1 7.

Dr. Kocsis NIáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hattrozatot 14 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGY S ZERÚ SZóTÖBB s Éc szÜrsÉcBs
HATAROZAT:
6612017. (Irr.09.) l4IGEN O NEM 1 TARToZKODASSÁ.L

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l. az Űj Teleki téri Piacon alka|mazott đíjak tźtgyában hozott 25712015. (XII.03.) számtl
képviselő-testületi határozat 6. pontjanak a vegyeskereskedés tizletkörön belüli
termékkĺjľökľe vonatkozó rendelkezése, 20|7. maľcius 09-ei hatál|yal, az alábbiakkal
egészül ki:

- ,,babatermék (csecsemő- és kisgyeľmek- ruházati cikk,
babakocsi, babaülés, bab aágy, babápolási cikk stb. )

- lábbeli- és bőľaľu

- audiovizuális termék (zeĺei- és videó felvétel, CD, DVD, stb.)

- telekommunikációs cikk
- konyv
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- sportszeľ, Sporte szk oz (hor gászfel szerelé s, kempingcikk,
kerékpáľ és a|katt ész, tarto zék, lovas felszerelé s, kie gészítők stb. )

- játékáru

- kozérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vémyomásméľő,
hallókésziilék, ortopécl cipő, mankó stb.)

- vírág és kertészeti cikk
- fotócikk
- optikai cikk
- hasznźit cikk (használt kĺinyv' ruházati cikk, sportszet,butot,

egyéb használtcikk, régiség).''

Felelő s : Józsefu áro si Gazdálkodási K<izpo nt Zrt.
HaÍáridó: 2017 . maľcius 09.

2. azŰj Teleki téń Piacon alkalmazott díjak targyábanhozott25712015. (XI.03.) számu
képviselo-testületi határozat 6. pontjának az ideiglenes piaci árusításra vonatkozó
rendelkezése,20|7. maľcius 09-ei hatál|ya|, az alábbiakkal egészül ki:

,,A Piac üzlethelyiségeken kívüli területén (pl. a Kaľácsony Sándoľ utcai bejaľatanáI)
szezonźiis piaci árusítás folytathatő. A szezonális piaci arusítás maximális időtartama 4hőnap
lehet. A szezoná|is piaci árusítás esetén a kijelölt teľiilet bérleti díja 200,- Ft/m"lĺap. A
keľeskedők, illetve az ostetmelők a szezonális árusításra vonatkozó szandékukat a píac
TJzeme|tetőjénél _ erre vonatkozó kérelem alapján_ jelezhetik. Abeérkezett kérelmek száma,
illetve a ľendelkezésre źiIő, kijelölt terület nagysága fĺgyelembevételével a szezonźiis piaci
árusításról szóló döntést az Üzemeltető hozza meg. A szezoĺá|is piaci árusítások napjait és
pontos helyét, valamint az árusítható teľmékeket a piac Üzemeltetője jelöli ki. Tekintetíe| az
árusítás időszakos jellegére, a bérlőket óvađékfizetési kötelezettség, illetve közjegyzĺ3 e|łĺtti
egyoldalú kĺitelezettségvállalási nyí|atkozat elkészítése nem terheli. A Képviselő-testület
felhatalmazza a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az íđószakos piaci árusításra
vonatkozó bérleti szerződések megkĺitéséľe.''

Felelős : Józsefu iĺľosi Gazdálkodási Kĺlzp ont Zft .
Hatźlridő: 2017 . maľcius 09.

3. az Uj Teleki téri Piacon a|ka|mazott díjak tárgyában hozott 25712015. (X[.03.) szźlmu
képviselő-testtileti hatźrozat 8. pontja, 2017, máľcius 09-ei hatál|ya|, az alábbiakkal
egésztil ki:

,,Az IJj Teleki téri Piachoz tartoző, Szeľdahelyi utca 17-1rg. szám a|athi, önkoľmányzati
tulajdonban lévő, gépkocsĹbeállóként üzemelő telekingatlan (a továbbiakban: Parkoló) a
szabad kapacitása eĘéig, december hónapban kaľácsonyfa árusítás cé|jźra _ az eÍÍe iranyuló
kérelem a|apján_ béľbe adható. A kaľácsonyfa árusítás béľleti díja minimum 7OO,-Ft/mzlnap.
A beérkezett kéľelmek száma, illetve a rendelkezésre á||ő szabad kapacitás
figyelembevételével a karácsonyfa árusitttsról szóló dcjntést az |Jzeme\tető hozza meg. A
karácsonyfa aľusítás időszakos jellegére tekintettel a bérlőket ovađékfizetési kĺjtelezettség,
illetve kozjegyző előtti egyoldalri k<itelezettségváIlalási nyilatkozat elkészítése nem terheli. A
Képviselő-testtilet fe|hata|mazza a Jőzsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a kaľácsonyfa
arusításra vonatkozó bérleti szęrzódések megkötésére. Továbbá a Parkoló a szabađ kapacitása
teľhére, kéľelem a|apjźn, egyéb esetekben is béľbe adható. A bérleti díj ĺisszege minimum
2OO,- Ft/m,lnap. A bérbeadás időtaľtama maximum 4 hónap lehet. A Paľkoló hasznosításĺíról
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szóló döntést - a rendelkezésre álló szabad kapacitás alapján _ azUzemeltető hozza meg. A
bérleti jogviszony iďőtartamfua tekintettel a bérlőket óvadékfizetési kotelezettség, illetve
kozjegyző előtti egyoldalú köte|ezeltségvállalási nyllatkozat elkészítése nem terheli. A
Képviselő-testülęt fe|hata|mazza a Jőzsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.ł a Parkoló
haszno sítására vonatko ző b ér|eti szeľző dések me gkötésére.''

Felelős: Józsefu árosi Gazdálkodási Központ Zrt.
IJatáridő:2017 . március 09.

4. felkéri a polgármesteľt a jelen határozatban foglaltak átvezetésére a Jőzsefuiíľosi
Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| kötött, a piac-izemeltetési felađatok ellátásaról szóló
kozszolgá|tatási keret l év es szęrződésben.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. máľcius 17.

Napĺrend 5/8. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keľület, Brĺódy Sándor utca 15. szám a|att
ta|á|hatő ĺn ga tl a n p áiy ánat ý tj á n tör ténő é ľtéke s ítés ére
(írásbeli előterj esaés, POTKEZBESITES)
Előterjesaő: dr. Pesti Ivett _ Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.
igazgatőstlg eln<jke

Dľ. Kocsis Nĺáté
Napiľend vitaját megnyitj a, megadj a a szőt JakabĄ' Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Eľti, hogy jogszabá|yilag lehetséges, hogy az e|só sikertelen k<jr után a 100 %-os kikiáltási ar
helyett 75 Yoła menjenek |e, ezt nagyon nem javasolja, az a módosító javaslata, hogy a
kikiáltási ar iĄra a becsĹilt érték 100 %o-a|egyen.

Dr. KocsÍs Máté
Módosító javaslatként kezelik, megadja a szot Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Ezt az értékesítést fudja támogatni, az onkormźnyzatnak egy olyan ingatlana, hogyha
teljesülnek apźiyázatban foglalt feltételek, továbbra is közcélra, oktatási cé|rahaszná|hatő.

Dľ. Kocsis M.áúé
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|źts nincs, ezért a napiľend vitź$át lezárja, és

szavaztsra bocsátja Jakabs Tamás módosító javas|atát, mely szerint a kikiáltási ár tĄra a
becsiilt érték 100 Yo-alegyen.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a módosító javaslatot 5 igen, 9 nem, 1 taľtózkodással
elutasította.

sZAv AZASNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATH) Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ S ZoToB B sÉc szÜrsÉcE s
HATAROZAT:
67 t20r7. (rII.09.) 1 TARTOZKODASSAL
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A Képviselő-testület úgy dont, hogł nem.fogadĺa el Jakabfy Tamás módosító javaslatát, mely
szerint a kikiáltási ór újra a becsĺ;lt érték ] 00 oÁ-a legyen.

Dr. Kocsis N{.áté
Szavazásrabocsátjaahattltozati javaslatot.

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1.) hozzájźtruI a Budapest, VIII. keľület, Bródy Sándor u. 15. sz. alatti,36623 hľsz.-ú ingatlan
nyilvános' egyforduló s páIy źnaton történő értékesítéséhez.

Felelős: polgármester
Hatźlríđő : f0|7 . máľcius 09.

2.) elfogadja ahatározat mellékletétképező' a Budapest VIII. kerület, Bródy Sandor u. 15.

szźlĺrl a|atti, 36623 hĺsz.-ú lakóépiilet elidegenítésére vonatkoző pźiyázati fe|hivást az
alábbi feltételekkel:

a) a minimális vételár: 619.500.000 Ft'
b) a p áIy ázat bír á|ati szempontj a : a l e gmagas abb me gaj anl ott v étel'tn,

c)azingat|aĺkizáĺőIagoktatásicéIrahasznosítható,
d) ajánlati biztosíték a minimális vételár l}oÁ-a:61.950.000 Ft
e) a nyertes pá|yázőva\ e|őszerződést kĺjt az onkoľmányzat, amely alapjźn a nyeľtes páIyaző a
vételaľ 33 %-át elolegként megťlzeti, amelybe az ajt.nLati biztosíték összege beszámításra
keľül, és az előleg így az ingatlan kitiľítésének fedezetéül szolgál.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határiđő: 2017 . március 09.

3.) a páLyazati felhívást a Képviselő-testiilet 40l20I7. (II. 02.) szźlmu hatfuozatźnak
(Versenyeztetési SzabáIyzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Fővaĺos
VIII. kerület Józsefuĺárosi Polgármesteri Hivatal hirđetőtáb|źĄźln, a Józsefuarosi
Gazdálkodási Kozpont Zrt. (Bonyolító) iigyfélfogadásra szolgá|ő helyiségében
(telephelyein), a Józsefuaros című helyi lapban, az onkormányzat és a Bonyolító
honlapjan, továbbá az Önkoľmányzat és a Bonyo|ítő szźtmĺľa elérhető kĺiltségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésľe a|Iő internętes hirdętési poľtálokon kell
kozzétenri.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. marcius 09.

4.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a versenyeztetési eljarás
lebonyolítasáľa, és aľra, hogy a pá|yźzat eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a
Képviselő-testület e|é jővthagyás végett. Amennyiben a páIyazat eľedménýeleniil zźtru|,

felhatalmazza aYátosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottságot a pá|yázatot |ezáľő eredmény
megáIlapításáta.

81



Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoúZrt. vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017 .június 20.

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot If igen' l nem, 2 1artózkodással
elfogadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN ls ľÉpvIspro
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALlľrc.Z EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc szÜr S ÉGE S
HATÁRoZAT:
6812017. (Iil.09.) 12IGEN 1NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

I.) hozzájárul a Budapest, VIII. keľĹilet, Bródy Sándoľ u. 15. sz. a|atri,36623 hĺsz.-ú ingatlan
nyilvános, egyforduló s pá|yázaton történő értékesítéséhez.

Felelős: polgármester
Határidő 2017 . maľcius 09.

2.) elfogadja ahatátozat mellékletétképezó, a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 15.

szétm aIatti, 36623 hĺsz.-ú lakóépület elidegenítésére vonatkoző páIytĺzati fe|hívást az
alábbi feltételekkel:

a) a minimális vételar: 619.500.000 Ft,
b) a p áIy azat bír áIati s zemp ontj a : a le gmagas abb me g aj ánl ott v éte|ár,

c)azingat|ankizátőIagoktatásicé|rahasznosítható,
d) ajanlati biztosíték a minimális vételaĺ IIYo-a:61.950.000 Ft
e) a nyertes pá|yazőva| e|őszerződést kcjt az onkoľmányzat, amely alapjána nyertes pá|yáző a
véte|źn 33 %.át előlegként megťĺzetí, amelybe az aján|atí biĺosíték összege beszźlmításra
keľiil, és az előleg így az ingatlan kiiirítésének fedezetéti| szo|gá|.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatćriďő: 2017 . marcius 09.

3.) a pá|yázati felhívást a Képviselő-testiilet 401201'7. (II. 02.) számu hatáĺozatźnak
(Versenyeztetési Szabá|yzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Fővaros
Vm. kerület Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtáblájan, a Józsefüáľosi
Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) tigyfélfogadásra szo|gźiő helyiségében
(te1ephelyein), a Józsefuáros című helyi lapban, az onkoľmányzat és a Bonyolító
honlapján, továbbá az onkoľmáĺyzat és a Bonyolitő számfua e|érhető költségmentes
hirdetési feliileteken, egyéb ľendelkezésre áIIó internetes hiľdetési poľtálokon kell
kozzétewi.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridó: 2017 . maľcius 09.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kcĺzpont Zrt.-t a versenyeztetési eljáľás
lebonyolítására, és arľa, hogy a pá|yázat eredményéľe vonatkoző javas|atát terjessze a
Képviselő-testtilet elé jóváhagyás végett. Amennyiben a pá|yázat eredménytelenül ztrul,



fe|bata|mazza aYátosgazdá|kođási és Pénziigyi Bizottságot a páIyázatot lezárő eredmény
megá||apítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 .junius 20.

A 6812017. (Iil.09.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv 3. számú melléklete
tartalmazza.

Napirend 5/9. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Ttimő u. 15. (Apáthy István u. 4.) szám
alatti üľes telekingatlan béľbeadására vonatkozó pályázat eredményének
megállapítására
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesaő: dr. Pesti Ivett _ Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.
ígazgatőság eln<jke

Dr. Kocsis Máté
Napirend vitájźt megnyitja. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,
hozzászőIás, javaslat nincs, ezért a napirend vitáját|ezárja, és szavazásra bocsátja ahatározati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VI[. kerület, Tĺimő u. 15. (Apáthy István u. 4.) szálm a|atti,36202 hĺsz.-ú,
1205 m" alapterĹiletű, tires, önkormányzati tulajdonú telekingatlan bérbeadásźlra _ a
3812017. (II. 02.) számű képviselő-testiileti hattrozat a|apján _ kiíľt nyilváĺlos
pźl|yźzatot érvényesnek és eľedményesnek nyilvanítj a.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíľidő: 2017. maľcius 09.

2.) megá||apítja, hogy a pá|yázat nyertese a PEDRANO CONSTRUCTION Kft.
(székhelycím: 1082 Budapest, Práter u. 29lA. fszt. 2I.; cégjegyékszźnn: 0I-09-
I 7 4 I 28 ; adő szttn: 243 7 8226 -2 - 42 ; képvi s e l i : B alo gh Józs ef iig yv ezető)

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatariďő 2017 . maľcius 09.

3.) felkéri a Jőzsefvtltosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII' ke{ilet, Tĺimő u.

15. (Apáthy István u. 4.) szźlm alatti,36202 helyrajzi szźlmu, 1205 m" ďapterĹiletű,
ĺires telekingatlan bérbeadásara kiíľt nyilvĺĺnos pá|yázat nyeľtesével, a PEDRANO
CONSTRUCTION Kft.-vel toľténő béľleti szęrződés megkötésére, határozott időre,
2018. decembeľ 31. napjáig,_ atuzvéđelmi előírások betartása mellett _ anyagtarolás,
illetve felvonulási tertiletként töľténő hasznosítás tevékenységek céIjáĺa. 250.000,-
Ft/lró + Ár.,ą. berleti díj + kozťlzemi és külĺjnszo|gáItatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KtizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20117. április 30.



4.) abér|ó köteles tudomásul venni' hogy a felújítások tekintetében béľbeszámítással nem
élhet' és kĺiltségei megtéľíté sét az onkormány zatÍőI semmilyen j ogcímen nem kéľheti
a jogviszony iđótartama alatt és aztkovetően sem.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KozporĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. március 09.

5.) a jelen hatźtrozat3.)-4.) pontjai szerinti bérleti szerzódés megkĺitésének feltétele, hogy
az onkormányzat tulajdonában á11ó üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet bérbeadásanak feltételeiľől szóló 59l20I1. (XI.07.)
önkormányzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése aIapjźtn 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4)bekezđése alapjan kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását v á||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoŃZrt.vagyoÍIgazdálkodási ígazgatőja
Hattnidő: z0I7. maĺcius 09.

Dr. Kocsis Nĺ.áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot |4 igen, 0 nem, l tartőzkodással
elfogadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELŐ
A HATAR oZ ATH)ZATALHoZ EGYS ZERŰ SZo ToB B s Éc szÜrs ÉGE S
HATAROZAT:
69/2017. (r[.09.) 14IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. keľiilet, Tömő u. 15. (Apáthy Istvĺĺn u.4') számalatli,3620f hrsz.-ú,
I2O5 m2 alapterületű, tires, ĺinkoľmĺínyzati tulajdonú telekingatlan bérbeadásaľa _ a
38l20I7. (II. 02.) számt képviselő-testiileti határozat alapján _ kiíľt nyilvános
pá|yźaatot éľvényesnek és eľedményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Józsęfuáľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hattníďő : 2017 . marcius 09.

2.) megáI|apítja, hogy a pźiyźzat nyeľtese a PEDRANO CONSTRUCTION Kft.
(székhelycím: 1082 Budapest, Práter u. 29lA. fsń.. 21.; cégsegyékszám: 01-09-
I 7 4 I 28 ; ađő szárĺ: 243 7 82f 6 -2 - 42 ; képvi seli : B alo gh Jó zs ef tig yv ezető)

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoftZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatarido: 2017 . mĺírcius 09.

3.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. kerület, Tĺimő u.

15. (Apáthy István u. 4.) szźlm a|atti, 36202 he|yrajzi sztlmű, 1205 m" alapteľiiletű,
tires telekingatlan bérbeađására kĺírt nyilvános páIyźnat nyeľtesével, a PEDRANo



CONSTRUCTION Kft.-vel történo bérleti szerződés megkötésérc, határozott időľe,
2018. decembeľ 31. napjáig, _ atuzvédelmi előírások betartása mellett - anyagÍáro|ás,
illetve felvonulási területként tĺjrténő hasznosítás tevékenységek céljára, 250.000,-
Ft/hó + Ár.A borleti díj + kozuzemi és különszolgáltďási díjak cĺsszegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KcĺzpontZrt. vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 20|7. április 30.

4.) abér|ő koteles tudomásul venni, hogy a felújítások tekintetében béľbeszámítással nem
élhet, és költségei megtéľítését az onkormányzattő| semmilyen jogcímen nem kérheti
a jogviszony időtartama alatt és azt követoen sem.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási K<lzpontZrt. vagyon9azdálkodási igazgatőja
Hataĺidő: 2017. mrĺrcius 09.

5.) a jelen határozat3.)-4.) pontjai szerinti bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy
az onkormányzat fulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-
beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiľől szóló 59/2011. (XI.07.)
cinkormĺínyzatí renđelet 13. $ (2) bekezdésę aLapjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 15. $ (4) bekezđése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kötel ezett sé gvál l al ás i ny ilatko zat a|áír ásźtt v źi|a|j a a 1 e endő b érlő.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatáĺido: 2017 . marcius 09.

6. Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kápcsolatos előteľjesztések

Napĺrend 6/l. pontja
Javas lat a telep iilésképp el kap cs olatos dö ntések meghozata|ár a
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgiírmesteľ

Dr. Kocsis lV'ĺ.áúé

Napirend vitáját megnyitja, megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakab$ Tamás
Ebben a rendeletben tegnap észrevett még egy pontot, ani azt. mondja ki:
,, 2. $ A PartnerségiEgyeztetésben résztvevők:
c) valamennyi, az Oĺlkormźnyzat Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartott területileg érintett
civil szervezet.,, Ugy fuđja, hogy a civil szervezeteket bíróság taľtja nyilván, úgyhogy nem
éľti pontosan, hogy itt miľe cé|oz a ręndelet.

I)r. Kocsis M:áúé
Megadja a szőt Danada-Rimán Edina jegyzőnek.
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Danada-Rimán Edina
Azo|<ra a civil szervezetekľe gondoltak, akikkel egyébként kapcsolatban állnak, napi
rendszerességgel' vagy egyébként a teleptilésfejlesztéssel összefüggésben.

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

Dr. Eľőss Gáboľ
Az egyik kérdése arra vonatkozik, hogy ez aZ arculati kézikönyv hogyan fog foglalkozni
olyan esetekkel, mint például bizonyos lebontott Bókay utcai ház, ami korábban
műemlékvédelmet é|vezeÍt, aztán elvesńette ezt a védelmét' mégis a település arculatához
hozzátntozott. Mit remélhetnek ettől avá|tozástól' hogy ilyen esetek elkeľülhetővé válnak-e a
jövőben, ilyen épített örökségükhoz tartoző éľtékeket elveszítsenek. A másik kérdése, hogy a
3.$ ba.) pontjában egészen pontosan: ,,ba) a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen'', ez
most egy alkalom ana, hogy megkéľdezze, hźny ilyen van összesen Józsefuáľosban? A
haľmadik' amit kérdezne,hogy az e|őzetes tájékoztatás itt van ez a mátrix, hol van, meg hol
nincs előzetes tájékoztatts, például az Integrált Településfejlesztési Stratégia esetén mi
indokolja azt, hogy ne legyen, illetve a másik háľom rubrikánál is ez a táb|ázat szerint
hiányozna, mi indokolja, hogy ne legyen? Nem lenne-e egyszenĺbb az osszes rubrikába a
keľület érdekében helyesebb, hogyha az <isszes rubľikába az kerülne, hogy van. És akkoľ már
atáblźnatot is megspórolnák, mert minden esetben volna előzetes tájékoztatźs.

Dľ. Kocsis Máté
Megađj a a szőt Feľnezelyi Geľgely S ándor váro sfej lesztési referensnek.

Fernezelyi Geľgely Sándor DLA
Az utolsó kéľdésre vá|aszo|, egy jogszabźl|y írja elő, hogy mi az, amiben tájékońatást kell a
készítése közben kialakítani. Ez a tźlbLtuatban pontosan szeľepel, ez flęm azt jelenti, hogy
bármilyen ilyen dolog elkészül, azutźnanem lenne nyilvánosan elérhető. Azza| kapcsolatban,
hogy miben segít a Helyi Ertékvédelemben ez a kézikö'yu, kicsit foľdítva van ez) tehź./- az
eddigi helyi rendeletet kell egy egészen másfajta strukturában beľendezni, a töľvény írja ezt
elő, és ezźt\ta| alkalom van aÍÍa, hogy pontosítsák a helyi rendeletet. A mostani dĺintés arról
szól, hogy elindítjak ezt afo|yamatot, és most fogják ezt a munkát végigcsinálni, ahol utána a
végén az értékvéđelmi ľendelet és az egész rendeletcsomagnak a részévé válik. Itt lesz
alkalom aľra, hogy vizsgáljfü meg ań, hogy hogyan tudnak ilyenfajta épĹileteknek esetleg
részeit védeni, ez a konkľét esetben az a nehéz, hogy a bontását a nagyléptékű
ingatlanfejlesztés miatt nem lehetett elkerĹilni, esetleg épületelemeket lehetett volna
valamilyen módon védeni és órizní, tehát erre kitalálhatnak valami új módszert, đe ez a
mostani munkának lesz része. A köĺeľĹilettel kapcsolatban volt még egy kéľdés. Ebben a
telepiilésképi új rendszeľnek kell most mźr a reklĺámľendeletet is belefoglalni, tehát azért van
szó, mert a korábbi reklámľendelet ilyen éľtelemben meg fog sziĺnni és helyette ez az
egységes rendszer áll elő, de hogy mennyi hirdetési felület van Józsefuárosban, jelenleg
nincsen ilyen statisztikájuk. Inkább az a gond' hogy nagyon sok olyan hirdetés van ma is,
amelyik egyébként nem szabáIyosan van kint, tehát folyamatosan ktizdenek, a településképi
kötelezés eszkozét is néha igénybe véve, hogy a nem legálisan kitett hirdetésektől
megpróbálj fü megszab ađítani a kerületet.

Dr. Kocsis M.áLté

Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.



I

:

:

!

.J

::
:1

rj

Jakabfy Tamás
Visszamenne még ezehe a civil szervezetekre, érti, hogy erre gondoltak, de hát nem ezt írtźlk
le, hogy egy onkormźnyzatná|, Polgáľmesteri Hivatalnál nyilvántaĺźotl, szeľinte nem vezet
ilyen nyilvántaĺást sem az onkormanyzat, sem a Hivatal. Ilyen módon jogszabályba foglalni
szerinte nem jó dolog, és akkor azt a móđosítást tudja tenni, hogy valamennyi civ7l szewezet,
és erľe hivatkozva ne próbáljanakkizźlmi senkit, hogy nincsen benne az onkoľmáĺyzatnáI
valamilyen |étezo, vagy nem |étező nyilvántartásban.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt Danada-Rimán Edina jegyzőnek.

Danada-Rimán Edina
Van nyilvántaľtás, mert a Fővárosi Civil Iroda rendelkezésre bocsátotta a civil szervezeteknek
a|istźĄźt, de befogadjĺák a módosítást.

Dr. Kocsis lN.Iálté

Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
A három kérdés köziil, kettőnél lehet, hogy kérdés volt, a hirdetőfelületek' amelyekre
úlkérdezett' nem azok a közterületi reklámok. Meghallgatja mindjárt avá|asú., de hogy akkor
éni, hogy mire vonatkozik a kéľdése. Értette avá|aszt, csak aznem a kérdésére volt válasz. A
másik felreértés talźn az, hogy érti, hogy a jogszabźůy az ęIőzetęs tź!ékoztatást teszi
ktitelezővé bizonyos eljĺĺľások esetében, de ha nem tíltja a jogszabály, akkor megtehetik, hogy
lefolytatnak előzetes tájékońatźlsi eljarást a Településfejlesztési Stratégia esetében is. Ezt
indokoltnak is taľtaná, természetesen, ha ti|tjaamagasabb szintűjogszabá|y, akkor nem, de ha
nincs ilyen tiltószabály, akkor kéri, hogy ezt egy móđosító indítvĺĺnyként kezeljék, és akkor
bővítsék az e|ózetes tájékoztatás kĺjľét ebben anégy pontban, amiket az e|őbb fęlsorolt.

Dr. Kocsis Nĺáté
Megadja a szőt Feľnezelyi Gergely Sándor városfejlesztési referensnek.

Feľnezelyi Gergely Sándoľ DLA
A hirdetőtáblákkal kapcsolatban lehet, hogy egy kicsit másľa véiaszoIt, de a helyzet az,hogy
nincs arľól adafuk' hogy hány ilyen hirdetőtáb|a van, sajnos ezt tovétbbľa sem tudja
megmondani. A tab|azat rubrikájával kapcsolatban, az egy tájékoztatő táb|ázat ebben az
arlyagban, tehát ez ilyen értelemben nem egy döntéshelyzet, arribe ez a táblázat kęrül, egész
egyszeriĺen csak a törvény á|ta| e|őírt módot jelenítették meg tájékoztatás cé|jábő|. Az
Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozásakor, ami 2-3 éve zajIott' abban volt
nyilvános tájékoztatéts, amit nem írt elő a jogszabá|y, mégis megtették. Ettől a táblazattő|
fi.iggetlenül, amikoľ csak lehetséges, kĺivetik ezt, de ez atźlb|ázat a törvényi előírásokĺól egy
tájékoztatő táb|źzat.

Dr. Kocsĺs ľ'{.áté
Megadj a a szőt dr. Mészát Erika a|jegyzonek.
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Dr. Mészár Eľika
Javasolja, hogy tekintettel arľa, hogy magasabb szintű jogszabá|y mondja meg, hogy mely
eljtĺrásná| van szükség előzetes tájékońatásra, éS melynél nincs, és ettől nem tudnak eltérni, és

egy helyi rendeletben a magasabb szintú jogszabálý nem ismétlik meg, a táblźlzat toľIésre
kerüljön a ľendeletből.

Dr. Kocsis Nĺáté
Ezzel megti|apítja, hogy további kérdés, hozzásző|ás nincs, ezért a napirend vitájátlezáť1a,
így hajól értelmezi, nem kell módosításról dönteni, ezéĺt szavazásľa bocsátja ahatźlrozati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a településfejlesztéssel és településľendezéssel osszefüggő kerületi paľtneľségi
egyeztetés szabá|yairol szóló 350120|3. (IX.18.) szám'űhatározatźŃ visszavonja'

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2017. március 9.

. 2, a településképi aľculati kézikönyv és a teleptilésképi rendelet készítése érdekében
paľtnerségi egyeztetési eljaľást folytat le.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017 . szeptembeľ 30.

Dr. Kocsis M'áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a hatźttozatot 13 igen, 1 nem, I tartőzkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s rÉpvIsEro
A HATÁR o Z ATH) Z AT ALH) Z EGYSZERÚ SZoToB B s Éc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
70t20ĺ7. (In.09.) 13IGEN 1 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

' 1 . a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő keľületi partnerségi
egyeńetés szabá|yairől szóló 35012013. (x.18.) szźlrnűhatározatát visszavonja.

' Fęlelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2017. maĺcius 9.

) 2. a településképi arculati kézikönyv és a településképi ľęndelet készítése érdekében
partnerségi egyeztetési eljárást folýat le.

Felelős: polgármester
Hatźĺidó: 2017 . szeptember 3 0.
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Dr. Kocsis M:áté
Szavazásra bocsátja a teleptilésfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel
ö s szefu g gő paľtnersé gi e gyeztetés szabźiy air ő1 szóló rendelet-te rv ezetet.

Megállapítja, hogy 13 igen, 1 nem, 1 Ártőzkodással a Képviselő-testület a 8lf0l7, (III.10.)
önkormány zatí r eĺđe|etet e l fo g adta.

A SZAVAzłsNÁr JELEN VAN ts xÉpvIsplo
A RENDELETALKora.sHoz vĺnĺo s ÍľBTT SZóTÖBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsBrvÁnos xÉľvlsnr,o.ľnsrÜr,nľB 13 IGEN, 1 NEM, 1

TARTOZKoDÁSSAL ELFOGADJA ns vrBc,ł.LKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. KERtiLET JóZSEFvÁnosr oľronľĺÁľyz,ł.ľ xľpvrsElo-
TEsTÜLEľÉľnx 8ĺ20Í7. (III.10.) oľromĺÁľyzĺľI RENDELETET A
TELEPtjLBsľaľĺ-nSZTÉssEL, A TELEPÜLnsnBľonZEssEL as A
TELEPULESKEPPEL
SZABÁLYAIRoL

Napiľend 612. pontja
Javaslat telekalakÍtásra
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis N{.áúé

Napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,
hozzászo|ás, javaslat nincs, ezért a napirend vítájátlezárja, és szavazásra bocsátja ahattrozati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Vajda Péteľ Ének-zeneí Általános és Spoľtiskola (1089 Budapest, Vajda Péter u.
25-3|.) tekintetében a 38603ll hľsz.-ú fiildteruletet megosztja akként, hogy két új
<jnálló he|yrajzi szétmű ingatlan keriil kialakításra: a jelenleg sportsátorľal fedett
terüIeten, önálló he|yrajzi számon 4000 m2 nagyságú tęlket a|akjt ki, valamint a
3860311hľsz.-ú ingatlan fennmaľadó 6683 m, telekľészéhezhozzácsato|ja az l49|
m2 alapterületrĺ' 3 8603 12 hrsz.-ilte1ket.

Felelős: polgármester
Hatáńdő: 2017 . marcius 09.

2. felkéri a polgármesteľt a hatźĺozat 1. pontjában meghatáľozott teleka|akitáshoz
szfüséges geoďéziai és fiildhivatali eljarások lefolyatásához szĹikséges
intézkedések megtételére és telekalakítással, valamint a kapcsolódó ftildhivatali
elj árásokkal összefüggő okiratok aláírásfua.

Felelős : polgármesteľ.
Határidő: 2017 . június 3 0.

osszBrÜGco PARTNERsEGI EGYEZTETÉS



HATAROZAT:
7r/2017. (rrr.09.)

Dr. Kocsis M:álté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a hatfuozatot 14 igen, 0 nem, 1 hrtózkodással
elfogadta.

SZAV AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATAR oZ AT]H) Z AT ALH)Z Mn.Io s ÍľpTT SZoTo B B S ÉG S ZÜK S ÉGE S

14IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. aYajdaPéteľ Ének-zeĺei Általános és Spoľtiskola (1089 Budapest' Vajda Péter u.

25.3I.) tekintetében a 38603/1 hrsz.-ú földteruletet megosztja akként, hogy két új

önálló heIyrajzi szźlmű ingatlan kerĹil kialakíttsra: a jelenleg spoľtsátorral fedett
tertileten, <'ná11ó helytajzi számon 4000 m2 ľagyságú tęlkęt alakít ki, valamint a
3860311l hĺsz.-ú ingatlan feĺmmaradó 6683 m' telekĺészéhezhozzácsato|ja az 149I
m2 alapterülettĺ, 3 8603 12 lusz.-iltelket.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. máľcius 09.

2. felkéri a polgármestert a hatźrozat 1. pon$ában meghataľozott telekalakításhoz
szükséges geodéziai és ftjldhivatali eljaľások lefolytatásához szükséges
intézkedések megtételére és telekalakítással, valamint a kapcsolódó ftjldhivatali
elj árásokkal ĺĺsszefüggő okiľatok aláírźsára.

Felelős : polgármester.
Határidő: 2017 .június 30.

Napirend 6/3. pontja
Javaslat településľendezési szeľződés megkötésére a Horváth Mihály tér 15.

szám a|attĺ ingatlannal kapcsolatban
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis }ĺ'áté
Napirend vitáját megnyitj a, megadj a a szőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Eń. mát kítargya\tźk abizottsági ülésen, továbbra is fenntaľtja, hogy ezze| a verzíőva|, amivel
megvalósult a József utca felőli ľésznek a hasznosítása, az nem lęsz optimális, hogy finoman
fejezze ki magát. Ráadásul az egy önkormányzati tu|ajđonú telek, úgyhogy nem éľt egyet
ezze| a beépítéssel, viszont amit akkor még nem vett észľe, csak azőta is távolról érinti az
előterjesztést, hogy szerepel mellékletben egy Horváth Mihály tér áttervezésére kiíĺt
páIyazatnak a díjnyertes terve, ZxI sttv lesz, ami egy jó dtjntés volna, viszont ań. nem érti
pontosan, hogy a Futó utcaľa baha kanyaľodást mivel fogiák kiváltani. Valószíniĺleg
infarktust kapna' hogyha a Horváth Mihály tér közepén parkolósávot hagynának a fak között.



Reméli, hogy nem így fog megvalósulni, hogyha egyszeÍ |esz rá valakinek fedezete, hogy
megvalósítsa.

Dr. Kocsis lfi4áté
Képviselő úr a parkolőt, azt hol látta?

Jakabt Tamás
A díjnyertes terven, a mostani 2x2 sávos tltpźiya he|yén, 2xI sávos ,(ltpá|ya, kétoldali
kerékpársáv, és egy parkolósáv maradt, és ott a tér közepén a mostani iÍpá|ya helyén
parkolósávot hagyni szerinte nem volna célszenĺ.

Dr. Kocsis lĺáté
Ez egy ilyen mellékelt koncepció, a döntést nem erről hozztk most meg. Egyébként nincs
ezze| baja, csak azért rémült meg egy pillanatra, mert azt hitte, hogy erről hoznak valami
döntést, az e||eĺtétes lett volna azza|, amit tudott erĺőI az előterjesĺésről. A benlhźnő így
képze|i, de ez nem aktuális most, hogy a benillćlzo hogy képzeli, majd megbeszélik, ha
odajutnak, egyébként sincs sok beleszólásuk a Baross utca kialakításához. De most nem ez a
dĺjntés. Megállapítja, hogy további kérdés' hozzásző|ás nincs, ezért a vitát |ezárja, és
szav azásr a bo c s ád a a határ ozati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budapest VIII. kerület, Hoľváth Mihály tér 15. száln a|atti (35|92 hľsz.)
telekľe vonatkozóan, a Horváth Mihály tér Ingatlanfejlesztő és foľgalmazó Korlátolt
Felelősségtĺ Taľsaság (székhely: 1204 Budapest, Mártírok útja 290., Cg.: 01-09-
273357, képviseli: Asaf Samet ügyvezető) á|talkészített telepítési tervben foglaltakat.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 . március 09.

2. hozzájáru| a Horváth Mihály tér Ingatlanfej|esńo és foľgalmaző Korlźltolt Felelősségű
Társaság (székhely: 7f04 Budapest, Máľtírok útja 290., Cg.: 0I-09-273357, képviseli:
Asaf Samet tigyvezető) társaságga| ahatározat me||ék|etétképező településrendezési
szeruődés megkcltéséhez a Budapest VIII. keľület, Horváth Mihály teret (35203 hľsz.)
éľintő településrendezési eljaľás megvalósíüísa érdekében.

Felelős: polgármester
Hataridő : 2017 . mĺĺĺcius 09.

3. felkéri a polgĺáľmestert a határozat mellékletét képező településrendezési szerződés
a|áítására.

Felelős : polgĺíľmester
Hatĺĺridő: 20|7. március 17.

Dľ. Kocsis lľ{.áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a hatátozatot 13 igen, 0 nem, 2 taľtózkođással
elfogadta.
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATHI Z AT ALHc. Z ľĺn.Io s Íľpľľ s zóľoe g s Éc s zÜr s Écp s
Ha.le.Roza.ľ:
72ĺ20Í7. (III.09.) 13IGEN O NEM 2 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály téľ 15. sztlm alatti (35192 hľsz.)
telekľe vonatkozőan, a Horváth Mihály tér Ingatlanfejlesztő és foľgalmaző Kofláto|t
Felelősségű Táľsaság (székhely: 1204 Budapest, Mĺírtírok útja 290., Cg.: 01-09-
273357, képviseli: Asaf Sametugyvezető) által készített telepítési tervben foglaltakat.

Felelos: polgármester
Hatĺáľidő: 2017. március 09.

2. hozzájáru| a Horváth Mihály tér Ingatlanfejlesztő és forgalmaző Korlátolt Felelősségű
Taľsaság (székhely: 1204 Budapest, Máľtírok útja 290., Cg:0|-09-273357, képviseli:
Asaf Samet igyvezető) társaság ga| a határozat mellék|etét képező teleptilésľenđęzési
szetzőđés megkötéséhez a Budapest VIII. keriilet, Hoĺváth Mihály teret (35203 hĺsz.)
érintő településrendezési elj árás megvalósítása érdekében.

Felelős: polgáľmester
Hatźlrido: 2017 . marcius 09.

3. felkéri a polgĺĺľmesteľt a hatátozat mellékletét képező településrendezési szerzőďés
alt,írásźĺa,

Felęlős: polgármester
Hataľiđő: 2017. maľcius 17.

A 7212017. (III.09.) számű határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 4. számű melléklete
tartalmazza.

7 . Hu m ánsz olgáůtatálssal ka pcsolatos előteľj esztések

Napĺrend 7ĺ1.pontja
Javaslat ala p ítvány támogatásár a
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Egry Attila - alpolgáľmester

Dľ. Kocsis Máté
Egľy Attila távollétében csatlakozík az előteľjesztők népes táborźthoz. Napirend vitájat
megnyitja. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászőIás, javaslat nincs,
ezért a napirend vitájátlezźlrja, és szavazásra bocsátja ahatározati javaslatot.

A Képviselő-testĺilet úgy dont, hogy
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1. Egľy Attila alpolgármesteri keret e|oirányzatának terhére támogatja a Tľefort Gyakorló
Iskola Alapítváný (székhely: 1088 Budapest, Trefoľt U. 8., adőszám: |9656946-I-42)
1.000.000,- Ft, azaz egymillió Ft összegben aZ ELTE Tľefoľt Agoston Gyakoľló
Gimnázium iskolai tehetséggondozás érdekében sziikséges tanęszközök beszeruése
érdekében.

Felelős: polgármester
Hattriđó: 2017 . március 09.

2. ahatźlĺozat I. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadźs 11107-01 cím mfüödési
cél és általános tartalékon belĹil Egry Attila alpolgármesteri keret - önként vállalt feladat -
elóirányzatáľól 1.000.000,- Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat -

fe|halmozálsi célú támogatások á||aÍnháztaľtáson kíviilre e|őirtnyzatźlra az ELTE Trefort
Ágoston Gyakoľló Gimnazium iskolai tehetséggoĺdozás érdekében szükséges taneszkcĺzök
beszerzésének támo gatása címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . március 09.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a 2017. évi ktjltségvetésről szóló ľendelet következő
mó do s ítás án áI a hatźlr o zatb an fo g1 altakat Ve gye fi gye l emb e.

Felelős : polgiĺľmester
Hatźrídó: a2017. évi költségvetési ľenđelet kĺivetkező módosítása

4. felkéri a polgáľmesteľt a hatttrozat 1. pontja szeľinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I7 . maľcius 3 1.

Dr. Kocsĺs NIáté
Megállapítja' hogy a Képviselő-testiilet a határozatot 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 rcÉpvlspro
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALHIZ Irĺn,Io s ÍľBTT SZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
73t2017. (rII.09.) ĺ.5IGEN 0 NEM 0 TÁ.RTOZKODASSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1. Egry Attila alpolgĺáľmesteri keret eLőírźnyzatźnak terhére tźlmogatja a Trefoľt Gyakorló
Iskola Alapítvĺínyt (székhely: 1088 Budapest, Trefoľt u. 8., adőszźtm: 19656946-I-42)
1.000.000,- Ft, azaz egymillió Ft összegben az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló
GimnŁium iskolai tehetséggondozźs érdekében sziikséges taneszközök beszerzése
éľdekében'

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíridő: 2017. maĺcius 09.
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2. a határozat I. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiađás 1 1 107-01 cím mfüödési
cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgáľmesteri keľet - onként vállalt feladat -

e|óirányzataÍól 1.000.000,- Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 i05 cím - önként vállalt feladĺ -
felhalmozási célú támogatások ti|aĺnháztartáson kívülre e|óirtnyzatáta az ELTE Tľefort
Ągoston Gyakorló Gimnázium iskolai tehetséggondozás érdekében sztikséges taneszközök
beszerzésének támo gatása címén.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2017. március 09.

3. felkéľi a polgáľmestert, hogy a 2017. évi kĺiltségvetésľől szóIó rendelet kĺjvetkezo
mó do s ítás án á| a hatźr o zatban fo g1 altakat ve gye ťl gy el emb e.

Felelős: polgármester
Határidő: a20I7 . évi kĺĺltségvetési rendelet kovetkező módosítása

4. felkéľi a polgármestert a batározat 1. pontja szerinti támogatási szeruőđés a|tirására.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017 . március 31.

Napirend Tl2.pontja
Javaslat a JőzseÍválľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjĺóléti Ktizponttal
kap cs olato s d łintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesĺés)
Előterj esztő : S ántha Péteľné - alpol gáľmester

Dr. Kocsis M:áLté

Napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy a napiľenddel kapcsolatban kéľdés,
hozzźsző|źls, javaslat nincs, ezért a napirend vítajátlezźnja, és szavazásra bocsátja ahatźnozati
javaslatot.

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. a.) a Szomszédsági HĺŁfelügyelői tevékenység elltltását a Budapest VIII. keriilet,
Magdolna utca I2., Nagyfuvaros utca 26. és Szerdahelyi utca 18. szám alattibérhźtzakban
f0I7 . április 1. napjától vtitozat|anuI megbizási szerződés útján a Józsefuĺĺľosi
Gazdálkodási Kcizpont Zrt. kozszolgáltatási szerződés keretében veszi át - önként vállalt
feladat - a Józsefuaľosi Szociális és Gyeľmekjóléti Központ költségvetési szervtől.

b) felhatalmazza a lőzsefvźtrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont
vezetőjét a megbízási szetzodések megsziintetésére 2017 . március 3I. napjáva|.

c) felhatalmazza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Ktlzpont Zrt. ígazgatóság elnökét a
megbízási szerzőđések megkötésére 2017. április 1. napjától _ 2017. december 3|. napjáíg
ugyaĺlazokka| a szeméIyekkel és megbízási díjakkal.
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d) a feladate||átáshoz a koltségvetési fedezet 6.375.397 Ft összegíg a Józsefváľosi
Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésében biztosított, ahiányző I'72|'351.- Ft
AFA összegének fedezetéül a működési általános taľtalékot jelöli meg.

e) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Központ 40102-03 cím - önként vállalt feladat - bevételi ťlnanszítozási műkođési bevételen
beliil az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési sztlm|tn történő jőváírása
előirőnyzatőt 6.375,4 e Ft-tal, a kiadós szcmólyi juttatós c\oirćnyzatŕLt 5.3fI,7 c Ft-tal, a
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájérulási adó e|őirányzatát I.053,7 e Ft-tal
csökkenti.

f) az onkoľmanyzat kiađźts 11108-02 cím - ĺjnként vállalt feladat - mfüödési
ťlĺanszirozási kiadáson belül az fuányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|áĺ töľténő jőváirása e|oirányzattrő| 6.375,4 e Ft-ot' a 11107-01 cím működési cél és
általános taľtalékon belül az általános tarta|ék _ ktjtelező feladat - e|ofutnyzatarőI 1.72I,4 e
Ft-ot átcsopoľtosít a 11602 cím _ önként vźi|a|t feladat - dologi e|óirtnyzatára kompenzácíő
címén.

g) ahatározatban foglaltak miatt a kĺjvetkező évek k<jltségvetésnek terhére évente 2.295,I e
Ft-ta e|őzetes kĺjtelezettséget vźi|a|, melynek fedezete az onkormányzat saját működéSi
bevétele.

h) felkéri a polgármestert a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött
vagyoÍIgazdálkodási feladatellátás kĺjzszolgá|tatési szerződés és a 20|7. évi kompenzáciő
módo sításaľ a és alźir ásár a.

i) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźlrozatban foglaltakat a 20|7. évi költségvetési
rendelet módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester, költségvetési szerv vezetoje,IGKZÍt. igazgatőság elnöke
Hatríridő: a) pont: 2017. marcius 09., b)-Đ, h) pontok: 20|7. március 31., g) pont: a
mindenkori kĺiltségvetés elfogadása' i) pont:2017. december 31-ig

2. a) a Magdolna Negyed Progľam III. pľojekt keretében létrehozott kĺiĺeruleti
építményeket a Józsefuárosi Szociális Szolgźitatő és Gyeľmekjóléti Központ múkcidési
helyeiként a továbbiakban is a Jőzsefvźlrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Központ térítésmęntes használatába ađja202|. december 31-ig az alábbi funkcióval:

1. Iroda: Cím: FiDo tér (hľsz.: 5388); Funkció: FiDo lfiúsági Kĺizpont pľogľamjai.
2.Iroda: Cím: Kálvźlria tér (hľsz: információs épület: 35865lI, játszotér és illemhely:
3586513); Funkció: InfoPont és a jźÍszőtér kĺizösségi-szociális programja diákmunka
mentorálás.

b) felkéri a polgármestert a haszná|ati megállapodás aléńtástra.

Felelős : polgiírmester
Hatfuidő: a) pont: 2017 . március 09., b) pont: 2017. maľcius 31.

Dr. Kocsĺs NIáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a hatfuozatot 15 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással
elfogadta.

95



HATAROZAT:
74ĺ2017. (I[.09.)

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATAR oZ AT]H) Z AT ALH)Z MrNo S ÍTETT S Zó To B B S ÉG S ZÜK S ÉGE S

15IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1' a.) a Szomszédsági Hazfe\ugyelői tevékenység eI|átását a Budapest VIII. keľtilet,
Magdolna utcalf.,Nagyfuvaros utca 26. és Szerdahelyi utca 18. szám alatti béľházakban
2017. április 1. napjától vétltozatlanul megbízási szetzőđés útján a Józsefi'aľosi
GazđáIkoďási Kĺizpont Zrt.kozszolgáltatási szerzódés keretében veszi át - ĺjnként vállalt
feladat _ a Józsefrárosi Szociális és Gyermekjóléti Központ kĺiltségvetési szervtől.

b) felhatalmazza a Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
vezetőjét a megbízási szerződések megszüntetésére 20117 . marcius 3 1 . napj ával.

c) felhatalmazza a lőzsefvttrosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. igazgatóság elnökét a
megbízási szerzoďések megkötésére 201'7. április 1. napjától - 2017. december 31. napjáig
ugyanazokkal a személyekkel és megbizási díjakkal.

d) a feladatellátáshoz a költségvetési fedezet 6.375.397 Ft cjsszegíg a Józsefuaľosi
Szociális és Gyermekjóléti Központ kciltségvetésében biztosított, ahiányző I.72I.357.- Ft
ÁFA ĺisszegének fedezetétil a mfüĺjdési általános taľtalékot jelöli meg.

e) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Kozpont 40102-03 cím - önként vállalt feladat - bevételi ťlnaĺszirozási működési bevételen
belül az iráĺyítőszeľvi támogatásként folyósított tĺímogatás fizetési sztĺ'nItn történő jőváírása
e|oiráĺyzatźLt 6.375,4 e Ft-tal, a kiadás - személyi juttatás elofuźnyzatźLt 5.32I,7 e Ft-tal, a

munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozztĄźlrulási adó e|őirányzatát I.053,7 e Ft-tal
csökkenti.

Í) az onkormányzat kiadás 11108-02 cím - önként vá||a|t fe|ađat _ működési
ťlnanszirozási kiadáson beltil az irtnyitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szárriźn ttirténő jőváírása e|oirányzatźttőI 6.375,4 e Ft-ot, a 11107-01 cím működési cél és

általános tartalékon belül az általános taľtalék _ kötelező fęladat _ eLőirćnyzatáÍőI I.72I,4 e

Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím _ önként vźi|a|t feladat _ dologi előirźnyzatźltakompenzácio
címén.

g) ahatátozatban foglaltak miatt a kĺjvetkező évek kĺjltségvetésnek terhére évente 2.295,I e

Ftła ę|őzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezete az onkormźnyzat saját mfüödési
bevétele.

h) felkéri a polgármesteľt a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötc'tt

vagyongazdálkodási felađatellátás kĺjzszolgáItatási szerződés és a 2017. évi kompenzźrciő
mó do sításaľ a és a|áír ásár a'

) felkéń a polgármestert' hogy a hatźrozatban foglaltakat a 2017. évi kĺiltségvętési
rendelet módosításánál vegye figyelembe.
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Felelős: polgármester, költségvetési szerv vezetője, JGKZrt. igazgatőság eln<jke

Határidő: a) pont: 20I]. máĺcius 09., b)-Đ, h) pontok: 2017. március 31., g) pont: a
mindenkori költségvetés elfogadása, i) pont:2017. december 31-ig

2. a) a Magdolna Negyed Program III. pľojekt keretében létrehozott kozteľĹileti
építményeket a Józsefuárosi Szociális SzolgáItatő és Gyermekjóléti Központ múködési
helyeiként a továbbiakban is a Jőzsefvtlrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ térítésmentes használatábaadja2021. december 31-igaz alábbi funkcióval:

1. Iľoda: Cím: FiDo tér (hĺsz.: 5388); Funkció: FiDo IĘúsági Központ programjai.

Z.Iroda: Cím: Kálvária tér (hĺsz: infoľmációs éptilet: 35865lI, játszőtér és illemhely:
35865/3); Funkció: InfoPont és a jźńszőtér kĺizĺisségi-szociális programja diákmunka
mentoľálás.

b) felkéri a polgármesteľt a haszĺá|ati megállapodźs a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont: 20I] . március 09.' b) pont: 2017. március 31.

Napirend 7/3. pontja
Java s lat egyházak, egy báni szerv ezetek tá m o g at ásár a
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

I)r. Kocsis ls.IáLté

Napirend vitáját megnyitja. Megá||apítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kéľdés'
hozzásző|ás, javaslat nincs, ezért a napirend vitźiźLtlezźrja, és szavazásra bocsátja ahatározati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. az a|źlbbi protestĺíns egyhazi gyĹilekezeteket a következő célok megvalósítása érdekében
az a|ábbí ĺi s szegekkel támo gatj a:

Támogatott neve, címe Tőlmopatás célia Tátmopatáts összese
Budapest-Józsefuáľosi
Refoľmátus
Egyházkőzség
(1085 Budapest,
Salétrom u 5.)

templom felújítása (belső festés, f,ĺtés
cseréj e, mozgásséľĹilt mosdók kialakítása),
a pincehelyiség felújítása és iĘúsági
szíĺlházzá alakítésa, ny étrí ttlb or szerv ezése

3 millió Ft, amelyből
felhalmozás:
2.640.000 Ft,
mfüödés: 360.000 Ft

Budapest.Nagyvárad
térĺ Református
Egyházkőzség
(1089 Budapest, Ullői i}t

88-92.)

egyházkozség épületeinek felújítása
(altemplom és parókia alagsori terülętének
vizesedésének megsziintetése, belső
he|y r eáI|ítźts Ié|e gzó vako lattal, vi ze sblo kk
helyreá|Iitźlsa, altemplom és parőkia külső-
belső szisetelése és vakolása. parókia

40 millió Ft, amelyből
40 millió Ft
felhalmozás
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héjazat cseľéje és a szennyviz e|vezetés
felújítása, parókia és a templom
homlokzati nyí|ászátőinak cseréj e, parókia
fritéskoľszerűsítése, éptilet hőszigetelése,
templom homlokzati felújítása, templom és
parókia terméskövének letisztítása
homokfuvással)

Budapest Külső-
Jĺizsefvárosi
Református
Egyházkłizség
(1089 Budapest, Kőris u.
13.)

templom és a parókia felújítási,
koľszerűsítési munkálatainak elvégzése
(templom tetőzetének felújítása, a parókia
víz- és szewryvíz vezetékének felújítása,
paľókia és templom frĺtésének
koľszerűsítése, valamint hőszigetelése,
külső felújítása, templom és a feljĺĺľók
buľkolatának felúj ítása' mennyezet bontása
és újjáépítése, az ifiúsági teremből
gytilekezeti htz kialakítása, káplánlakás
felújítása és a tetőtérben vendégszobák
kialakítása, paľókia épületének belső
túa|akítása, ko rs zerűs íté s e),
működési ktjltsépek

20 millió Ft, amelyből
17 millió Ft
fe|halmozźls, 3 millió
Ft múködéS

Budapest.Tiirtikőri
Református
Egyházkiizség
(1087 Budapest,
Sztzados,Út 4.)

templom és gyiilekezeti ház építési
munkálatainak elvégzése (udvari
homlokzat hőszigetelése és vakolása,
toronyalj a felúj ítása, templomtér felúj ítása,
akadálymentes WC kialakítása, imaház
ólmozott üveg ablakainak restaurálása,
p|ébźnia és lakás nyi|ászáĺőinak
i av ítása/ o őtl ásďc seréi e)

3 millió Ft' amelyből
3 millió Ft
felhalmozás

Szlovákajkú
Evangélikus
Egyhlázközség
(1081 Budapest, Rfüóczi
,At 57.1A\

a gyiilekezeti terem felújítása
1 millió Ft, amelyből
1 millió Ft
felhalmozás

Magyaľországi
Evangélikus Egyház
(1085 Budapest, Ülloĺ ĺt
24.)

tĺjbbfunkciós kultwális és kĺĺzösségi tér
kialakítása (j ózsefuárosi gytilekezeti terem,
itúsági tér, biifé, előadóterem,
kondicionáló terem, többfunkciós tér
melegítőkonyhával, kiszolgáló helyiségek /
ölttjzők, mellékhelyiségek, raktźtĄ az vlai
út 24. szám a|atti épületben és ęIlhęz
kao c so l ó dó eszko zb eszer zé s

10 millió Ft, amelyből
10 millió Ft beruhazás

Felelős: polgármesteľ
Hatźrido: 20|7 . marcius 09.

2. az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mrĺködési cél és általános tartalékon beliil az
általános tartalék _ kĺjtelező feladat - e|őirźnyzatárőI 77.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11105 cím - ĺjnként vállalt feladat - mtiködési célú támosatások ti|athánańáson



kívülre e|őirttnyzatára 3.360,0 e Ft-ot, és a felhalmozási célú támogatások
ti|aĺnhánartás on kívülre eloir ány zatźlr a 7 3 . 6 40 .0 e Ft. ot.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. máľcius 09.

3. felkéri a polgármestert a hatáĺozat 1. pontja szerinti támogatási szerzőđések aláírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidó: 2017 . március 31.

4. felkéri a polgármestert, hogy a kĺiltségvetési rendelet következő módosításánáI a
határ ozatb an fo gl altakat ve gye fi gye l emb e.

Felelős: polgármester
Hataridő : a költségvetési rendelet k<jvetkező módosítása

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja' hogy a Képviselő-testĹilet a hatttrozatot 14 igen' 0 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

sZAv AZÄSNÁL JELEN vAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ lr,lľlĺo s ÍľBTT SZóTo B B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
75t20t7. (I[.09.) 14IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. az a|ábbi protestáns egyházi gyĹilekezetęket a kcjvetkezĺĺ célok megvalósítása érdekében
az a|ábbi ĺi s s ze gekke I támo gatj a:

Támoeatott neve. címe Támoeatás célia Támosatáls łisszege
Budapest.Józsefuáľosi
Református
Blgyhlá.zkőzség
(1085 Budapest,
Salétľom u 5.)

templom felújítasa (belső festés' fiĺtés
cseréj e, mozgássértilt mosdók kialakítása),
a pincehelyiség felújítása és ifiúsági
szinhtnzá alakítása, nyári tábor szervezése

3 millió Ft, amelyből
felhalmozás:
2.640.000 Fr,
műkĺjdés: 360.000 Ft

Budapest-Nagyvárad
téri Református
Eryházközség
(1089 Budapest, Üĺoĺ ĺt
88-92.)

egyhazkozség épületeinek felújítása
(altemplom és parókia alagsori tertiletének
vizesedésének megszüntetése, belső
he|y r eáIlitás l é le gző vako lattal, vi ze sblokk
helyreá||ítása, altemplom és paĺókia külső-
belső szigetelése és vakolása, parókia
héjazat cseréje és a szennyviz e|vezetés
felújítása, parőkia és a templom
homlokzati nyíIászátőinak cseréj e, parőkia
fiĺtéskorszeľűsítése, épület hőszigetelése,

40 millió Ft, amelyből
40 millió Ft
felhalmozás
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templom homlokzati felújítása, templom és
parókia terméskövének letisztítása
homokfuvással)

Budapest Külső-
Józsefoárosi
Refoľmátus
Egyházkőzség
(1089 Budapest, Kőľis u.
13.)

templom és a parókia felújítási,
koľszeľűsítési munkálatainak elvégzése
(tcmplom tctőzctćnck fclújítása, a paľókia
víz- és szennyvíz vezetékének felújítása,
paľókia és templom fritésének
koľszerűsítése, valamint hőszigetelése,
külső felújítása, templom és a feljárók
buľkolatának felúj ítás \ menÍ|y ezet bontása
és újjáépítése, äZ ifiúsági teľemből
gytilekezeti ház kialakítása, káplánlakás
felújítása és a tetőtérben vendégszobák
kialakítása, parókia épületének belső
źia|akítása, koľszerűs íté s e),
múködési költsések

20 millió Ft, amelyből
17 millió Ft
felhalmozźls, 3 millió
Ft műkodés

Budapest.Töriikőri
Református
B;ryházközség
(1087 Budapest,
Századosut 4.)

templom és gyiilekezeti ház építési
munkálatainak elvégzése (udvari
homlokzat hőszigetelése és vakolása,
toronyalj a felúj ítása, templomtéľ felúj ítása,
akadálymentes WC kialakítása, imahtz
ólmozott üveg ablakainak restaurálása,
plébĺĺnia és lakás nyíItsztrőinak
i av ítása/ p őtl ás ďc seré i e)

3 millió Ft, amelyből
3 millió Ft
felhalmozás

Szlovákajkú
Evangélikus
Egyházkiizség
(1 08 1 Budapest' Rakóczi
ti 57./A\

a gyülekezeti terem felújítása
1 millió Ft, amelyből
1 millió Ft
felhalmozás

Magyaľországĺ
Evangélikus Egyház
(1085 Budapest, Üll0ĺ ĺt
f4.)

tĺjbbfunkciós kultuľális és közösségi tér
kialakítása ( ózsefu áľosi gyĹilekezeti terem,
ifiúsági tét, büfe, előadóteľem,
kondicionáló terem, többfunkciós tér
melegítőkonyhával, kiszolgáló helyiségek /
öltĺizők, mellékhetyiségek' raktárĄ az vllĺl
út f4. szźm alatti épületben és ellhez
kapc s o l ó dó eszko zb eszer zés

10 millió Ft, amelyből
10 millió Ft beruházás

Felelős: polgáľmester
Hatátidó: 2017 . március 09.

2. az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az
általános taľtalék - kötelező fęladat - előiranyzatźrőI 77.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat _ mfüöđési célú támogatások á||amhánafiáson
kívülre előirźnyzattna 3.360,0 e Ft-ot, és a felhalmozási célú támogatások
á|Iaĺnhárartáson kíviilr ę e|o ir tny zatáĺ a 7 3 . 6 40. 0 e Ft- ot.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 09.

3. felkéri a polgármestert a Łlatározat 1. pontja szeľinti támogatási szerzodések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 31.

4. felkéri a polgáľmesteľt' hogy a költségvetési ľenđelet következő módosíttsáná| a
határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet k<jvetkező módosítása

Napiľend 7l4.pontja
Javas lat kłizétkeztetés i és térítés i díj ak felü lvizs gá|atár a
(írásbeli előterjesĺés, pótrÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sĺĺntha Péteľné _ alpolgármester
Dr. Kocsis NIáLté
Napirend vitźĄát megnyitja. Megál|apítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,
hozzászőIás, javaslat nincs' ezért a napiľend vítájátlezárja, és szavazélsra bocsátja ahatfuozati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.20|7. évben az iskolai szünidei gyeľmekétkeztetést a nyáľi szünetben 55 napra
(2017.06.16.-2017.08.31. kĺjzötti időszakban), a tavaszí, őszi és téli sziinetben a tanév
renđjéhez igazodőan szünetenként az adott tanítási sziinet íđőtaľtaĺrrára eső munkanapokon
biztosítja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201'7. maľcius 09.

2. 2017 . évben a sziinidei gyermekétkeztetés helyszínének bölcsődei sztinidőre a Józsefuĺĺrosi
Egyesített Bölcsőde székhelyét (1083 Bp., Szigetvaľi u. 1.), óvodai sziinidőľe a Napraforgó
Egyesített ovoda székhelyét (1084 Bp., Tolnai L. u. 7-9.), iskolai szünidőľe a Lakatos
Menyhért Általános Iskola és Gimnaziumot (l086 Budapest, Baueľ Sandoľ u. 6-8.) jelĺili
ki.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: 2017. március 09.

3. fęlkéri a Jőzsefvźrosi Egyesített Bölcsődék vezetőjét a bölcsődei szünet, a Józsefuárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetójét az ővođai és az iskolai sztinidei
étkezteté s s e l kap c s ol ato s fe l adato k e||źltźsźlr a.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 09.

4. a) a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Ezüstfenyő Gondozőhźz
(1087 Bp., Kerepesi út 29la) e||átottjainak élelmezési nyersanyagnormáját 2017. január 1.

napjától nettő 944'88,- Ft/fólnap, bľuttó I.200,-Ftlfőlĺap összegben hatáĺozzameg

b) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím -kötelező
feladat - bevételi műktjdési bevétel és kiadás dologi előirćnyzatát I.609,6 e Ft-tal megemeli.

c) az a) pontban foglaltak miatí a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Központ 40106 cím - kötelező feladat _ működési finanszírozásibevételi eIoírźnyzatán beltil
az iráĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési számlán történő jőváirźsa
eloirányzatt,l- és a kiadás dologi e|óirtnyzatán beliil a vásáľolt élelmezés e|őirányzatát bruttó
I .609 ,6 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg az onkoľm áĺyzat 1 1 1 07-0 1 cím működési cél
és általános tartalékon belül az általános taľtalék - kĺjtelező fęladat - eloirźnyzatárő| I.609,6 e
Ft-ot átcsopoľtosít a 11108-02 cím - kötelező feladat - műkĺjdési finanszírozási kiadáson
belul azirźnyitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirtnyzatfua.

đ) u a) és c) pontban foglaltak miat. a kovetkező évek költségvetésének terhére taľtós
működési kötelezettségetváIIa|, melynek jelenlegi összege bruttó 1.609,6 e Ft.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017. maĺcius 09.

5. felkéri a polgármestert, hogy a20I7. évi költségvetési ľenđelet következő módosításánál,
valamint a ktjvetkező évek költségvetésének tervezésénél a hatźrozat 4. pontjában
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgĺĺrmester
Határido: a 2017. évi költségvetési rendelet következő módosítása, kĺjvetkező évek
kĺiltségvetésének tervezése

6. a Jőzsęfvárosi Szociális Szolgźitatő és Gyeľmekjóléti Központ által nyújtott gyermekek
átmeneti otthoni ellátás intézményí térítési díj összegét 2017 . április 01. napjától 6.182.- Ft
<i ssze gben hatfu ozza meg.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő: 2017 . maľcius 09.

7. Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuĺĺrosi onkoľmányzat a Belváros-Lipótváros
Budapest Főváros V. keriilet onkormányzatźtva| 2017. május 01. napjától, Budapest
Fővaľos VI. kerület Terézxáros onkoľmĺínyzatćtval 2017. november 01. napjźúőI
határozott 5 éves időtartamĺa 2022. december 3I. napjáig tartő időtartamĺa e||źńási
szerzóđést köt személyes gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti alapellátás,
gyermekek átmeneti gondozása céljából. A szerzóđés táĺgyátképezó szolgá|tatás díja:
a) évi készenléti díjként: 1.100.000'- Ft/fő
b) napi térítési díjként: 1.650,- Fťfő
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c) napi térítési đíj, a szeľzodésben meghatározott féľőhelyszám feletti igény esetén:
3.200,-Ftlfó,

Felelős: polgármester
Hatlíridő: 20|7. máľcius 09.

8. fe|hata|mazza a polgármesteľt ahatźrozat 7 . pontja szerinti szerzodések,a|áirástra.

Felelős: polgármester
Hatźriđo: f0I7 . maľcius 09.

Dľ. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy a Képviselőtestület a hattĺrozatot |4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN t s rÉpvlsBro
A HATÁR o Z ATlľrIZ AT ALHIZ lĺľlĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
76ĺ2017. (Iil.09.) 14 IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.2017. évben az iskolď sziinidei gyermekétkeztetést a nytni sztinetben 55 napra
(2017.06.|6.-2017.08.31. k<jzĺjtti időszakban), a tavaszi, őszi és téli sztinetben a tanév
rendjéhez ígazodőan' szünetenként az ađotĹtanítási sztinet iđőtartarĺźra eső munkanapokon
biztosítja.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2017. mĺíľcius 09.

2. 2017 . évben a sziinidei gyeľmekétkęztetés helyszínének bölcsődei sziinidőľe a Józsefuárosi
Egyesített Ęölcsőde székhelyét (1083 Bp., Szigetvari u. 1.), óvodai sziinidőre a Naprafoľgó
Egyesített ovoda székhelyét (1084 Bp., Tolnai L. u. 7-9.), iskolai szünidőre a Lakatos
Menyhért Altalanos Iskola és Gimnáziumot (1086 Budapest, Baueľ Srĺndor u. 6-8.) jeltili
ki.

Felelős: polgármesteľ
Hatttrtdo: 2017 . marcius 09.

3. felkéri a Jőzsęfváĺosi Egyesített Bölcsőđék vezetőjét a b<jlcsődei sztinet, a Józsefuarosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kcizpont vezetőjét az ővodai és az iskolai sziinidei
étkezteté s s e l kapcs o l ato s fel adato k e||átźsélr a'

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|7. miírcius 09.

t
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4. a) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Ezüstfenyő Gonďozőház
(1087 Bp., Kerepesi út 29la) e||źĺtottjainak élelmezési nyersanyagnormájátf01,7.január 1.

nĄatő| ĺettő 9 44,88,- F tl ťő l ĺap, bruttó I .200,- F tl fo l nap ĺisszegben határ ozza meg.

b) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuárosi Egyesített Bcjlcsődék 40100-02 cím -kotelezo
feladat - bevételi működési bevételés kiadás dologi e\oiráĺyzatát1.609'6 e Ft-talmegemeli.

c) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ 40106 cím - kötelező feladat _ működési finanszíľozási bevéte|i e|őirányzatán belül
az irtnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési számlán történő jőváírtsa
e|őirźnyzatźú. és a kiadás dologi e|oirźnyzatan belül a vásárolt élelmezés e|óirtnyzatát bľuttó
I.609,6 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg az onkormányzat 11107-01 cím működési cél
és általános tartalékon belül az általános tartalék -kote|ezó feladat - e|oírányzatáľőI I.609,6 e

Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím - kötelező feladat - műkodési finanszíľozási kiadáson
beltil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása eloirányzatára.

d) az a) és c) pontban foglaltak miatt a következo évek kcjltségvetésének teľhére tartós
múködési kötelezettségetvá|IaI, melynek jelenlegi összege bruttó 1.609,6 e Ft.

Felelős: polgármester
Határido: 2017 . máľcius 09.

5. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a 2017. évi k<iltségvetési rendelet következő módosításánál,
valamint a kĺjvetkező évek költségvetésének tervezésénél a hatźlrozat 4. pontjában
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: a 2017. évi kĺlltségvetési rendelet kĺjvetkező módosítása, következő évek
költségvetésének tervezése

6. a Jőzsefvĺĺrosi Szociális Szolga|tatő és Gyermekjóléti Központ által nyújtott gyermekek
iítmeneti otthoni ellátás intézményi térítési díj összegét2017. április 01. napjátó|6.182.-Ft
ci sszegben hatfu ozza meg.

Felelős: polgármester
Hatźríđő: 20|7 . maľcius 09.

7. Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkormanyzat a Belváros-Lipótváros
Budapest Főváľos V. kertilet onkormanyzatźtva| 2017, május 01. napjától, Budapest
Fővaľos VI. kerĺ.ilet Terézváros onkoľmanyzatáva| 2017. november 01. napjától
hatźrozott 5 éves ídőtartarnra 2022. december 3I. napjáig tartő idotartamľa ellátási
szerzőđést kdt személyes gondoskodás keľetébe tartoző gyeľmekjóléti alape|Iźtás,
gyermekek átmenęti gondozásacéljából. Aszerzóďéstźtgyátképezo szo|gá|tatás díja:
a) évi készenléti díjként: l.100.000'- Ft/fő
b) napi térítési díjként: 1.650,- Ft/fo
c) napi térítési díj, a szerzođésben meghatáĺozott férőhelyszám feletti igény esetén:

3.200,-Ft/fő.
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Felelős: polgármester
Határidő: 20Í7. március 09.

8. felhatalmazza a po|gármestert a határozat 7 . pontja szeľinti szerzódések a|tirására.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľido: 2017. március 09.

Dr. Kocsis lĺáLté
Szavaztĺsta bocsźĺtja az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról sző|ő ľendelet-
tervezetęt.

Megállapítja, hogy 14 ígeĺ,0 nem, 1 tartózkodással a Képviselő testület a I3l20I7 . (III.16.)
onkormĺĺnyzati rendeletet elfogadta.

A SZAVAzÁsxÁr JELEN VAN ts rÉpvlspro
A RENDELETALKoľ,ł.s Hoz ľ,ĺľNo s ÍľBTT SZóTO B B SÉG SZÜKSÉGE S

BUDAPEST ĺizsnľvÁnos xnľvrsnlo.ľnsľÜlnľn M IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESI ľŐvÁnos
VIII. KERÜLET JóZSEFvÁnosr oľronľĺÁľyzĺ.ľ xÉpvrsnlo-
TESTÜLETÉNEK |3t20|7. (I[.16.) oľronnĺÁľyza.ľI RENDELETÉT EGYES
oľxonnĺÁNyza.ľr RENDELETEK MoDosÍľÁsÁnól

Napirend 7/5. pontja
Javas lat intézményi dokumentumok j óváh a gyá sá ra
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Pétemé _ alpolgármester

I)r. Kocsis Máté
Napiľend vitáját megnyitja. MegáI|apítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,
hozzásző|tts, javaslat nincs, ezért a napirend vitźtjátlezĄa, és szavazźlsľa bocsátja ahatźrozati
javaslatot.

A KépviselőtestĹilet úgy dönt, hogy

I) jővźhagyja a fenntartásában működő Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi
onkormiínyzat Napraforgó Egyesített óvoda Munkamegosztási megállapodását' a
határozat 1. szálmÍĺmelléklete szerinti tartalomma|,2017. maľcius l0. napi hatźi|ya|.

Felelős: polgármester
Hatźriđĺĺ: 20|7 . maľcius 09.

2) jővahagyja a fenntartásában működő Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Napraforgó Egyesített óvoda Szervezeti és Mfüödési Szabályzatát, a
határozatZ. sztlmu melléklete szerinti tartalomma|,20|7. mĺĺrcius 10. napi hatállyal.
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Felelős: polgármester
Határidó : 2017 . marcius 09.

3) jóváhagyja a fenntartásában működő Józsefuarosi Egyesített Bölcsőđék Szervezeti és
Működési Szabá|yzatát, a határozat 3. számű melléklete szeľinti tartalomma|, f0|].
március 10. napi hatá|Iya|.

Felelos: polgármester
Határidő: 2017. március 09.

4) fe|hatalmazza a po|gfumestert a hattxozat 1-3. pontjában meghatátozott dokumentumok
aláirására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 201r]. maľcius 09.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatfuozatot 15 igen, 0 nem' 0 tartőzkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MrN o S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
77t2017. (Iil.09.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I) jővehagyja a fenntaľtásában mtĺködő Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormányzat Napraforgó Egyesített óvoda Munkamegosztási megállapodását, a
hatáľozat I. szźlm,Úmelléklete szeľinti taľtalommal,2017. marcius l0. napi hatźilyal

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2017. március 09.

2) jővźhagyja a fenntaľtźlsźlban mfüödő Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuĺĺrosi
onkormanyzat Naprafoľgó Egyesítefi óvoda Szervezeti és Műköđési SzabáIyzatźú, a
hatźrozat.Z. száĺnu melléklete szerinti taľtalommal,201'7. máľcius 10. napi hatállyal.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺáridő: 2017. marcius 09.

3) jővahagyja a fenntaľtásában műk<idő Józsefuaľosi Egyesített Bĺjlcsődék Szeľvezeti és
Mfüĺjđési SzabáIyzatát, a hatźrozat 3. szárÍl melléklete szerinti taľtalommal, 2017.
marcius 10. napi hatźilyal.

Felelős: polgármester
Határidő: z0I7. maľcius 09.
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4) felhatalmazza a polgármestert ahatározat I-3. pontjában meghatározott dokumentumok
a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. március 09.

A 7712017. (nI.09.) számú határozat mellékleteit a jegyzőkönyv 5. számú melléklete
tartalmazza.

Napirend 7ĺ6. pontja
Javaslat megáIlapodás megkiitésére a Pázmźny Péteľ Katolikus
Egyetemmel
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M:áLté
Napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,
hozzászőIás, javaslat nincs, ezért a napirend vitźtját|ezźtrja, és szavazásra bocsátja ahatźrozati
javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

1. elfogadja a hattrozat mellékletét képezo, a Pázmźny Péter Katolikus Egyetemmel
kĺjtendő hatźtrozat|arl időre szóló egyĹittmfüödési megállapodást.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . mĺĺľcius 09.

2. felkéľi a polgármesteľt a hatźrozat 1. pontja szeľinti szerzőđés a|áirźsára.

Felelos: polgármester
Határiđő: 20|7 . maľcius 3 1.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja' hogy a Képviselő-tęstület a hatátozatot 15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHc. Z EGYS ZERŰ szóronB S ÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
78ĺ2017. (Iil.09.) 15IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dĺ!nt, hogy

1. elfogadja a hatźrozat mellékletét képező, a Ptz;mtny Péter Katolikus Egyetemmel
kötendő hatétr ozatlarl időre s zó ló e gyiittmúkö dé s i me g ál lap o dást.
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Felelos: polgármester
Határidő: 2017. maľcius 09.

2. felkéľi a polgármestert a hatźtrozat 1. pontja szeľinti szeruódés aláirtsára,

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I1. maľcius 31.

A 78ĺf017. (III.09.) számrĺ határozat mellék|etét a jegyzőkłinyv 6. számú melléklete
tartalmazza.

8. Egyéb előteľjesztések

Napirend 8/1. pontja
Beszámoló a Polgáľmesteri Hivatal 2016. évĺ tevékenységéről
(íľásbeli előterjesztés)
Előterj esĺ ő: Daĺada-Rimán Eđina - jegyző

Dr. Kocsis lĺáté
Napiľend vitáját megnyitja, és megadja a szőt dľ. Eľőss Gáboľ képviselőnek.

Dľ. Erőss Gábor
Az anyag egészéhez képest egy aprósághoz sző|hozzá, de mégis fontos a képviselőknek az a
kis kĺjrđiagram, amiben a stirgősségi előteľjesztések arźlnyával, illetvę a pőtkézbesítések
arźnyáva| foglalkozik az e|őterjesztés. Szó volt erről már tcjbbszĺir, hogy ígyekeznek ezt
leszoľítani, mégis azt kel| megállapítaniuk, hogy épp a legfontosabb előteľjesztések, most
bĺírmilyen jóhiszemű is, nem tuđja azt nem észreverľri, hogy épp azok, amelyek a legnagyobb
vitát kiválthatjĺík, épp azok érkezhetnek pótlólag, pőtkézbesítéssel, stirgősséggel, netán
helyszíni kiosztással, ebből valóban kevesebb vaÍt, eń. elismeri. Hogyan lehetne azt, hogy
olyan előterjesztések, amelyekhez adott ęsetben a képviselők tcibb módosító indítvanyt is
benýjtananak és fontosak, és józsefuáľosiak ezreinek az életét befolyásolják, hogy ezekęt
időben megkapjak, legalább a 8 nap meglegyen. Mit tervez a Hivatal, hogy ez valősággá
váljon, és nem az,hogy |,5 %o-kal tovább csökken, vagy nó, vagy akármi ez az atány, hanem
tudnak-e valamifele ígéretet tenni arra, hogy a nagy horderejű előterjesztések, nem valamifele
váratlarl' katasztrófahelyzetet kezelnek, nyilvan az más, azokat legalább 8 napig tudják
véleményezni, és nem pedig I-2 nap vantá.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja aszőt Danada-Riman Edina jegyzőnek.

Danada.Rimán Edina
Képviselő ur biĺos jól ismeri azSZMSZ-nekazt a $-át, hogy kik jogosultak előterjesztéseket
tenni a Képviselő-testület ülésére. Nem egyedtil és kizarő|ag a Polgáľmesteľi Hivatal az a
szewezeti egység, aki az előterjesztéseknek az e|készítéséért feleI, és addig, amíg ennyi
intézménynek, ugye már eggyel kevesebbnek, a koľábbiakban sokkal tĺjbb intézmény és
gazdasági társaság volt jogosult előteľjesztést tenni a Testületre. Most ezęket összevonták,
most már egyre kevesebb embernek kell, és munkatarsnak az egyeztetéseket lefolytatni, de
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amíg nem kizárő|ag a Polgármester úr, és a Polgármesteri Hivata| készíti e|ó ezeket az
előteľjesztéseket, addig személy szeľint ígérni nem tud, mert más intézményĺek a nevében
nem tudja megígérni, hogy ez egyik napľól a másikĺa le fog csökkenni. Természetesen
minden onkormányzati intézmény vezetője, és gazđasági társaság vezetője aZoÍL van, hogy a
rendes kézbesítési időt betartsák, de egy-egy ilyen előterjesztésnek az e|készítése az nem egy
ilyen éjszakai olvasmány, amit így elküldenek e-mailen valahová, hanem itt jogszabtiyokat
kell olvasni, egyeztetéseket kell lefolyatni, és kompletten egy több mint 200 fĺĺs
Polgármesteri Hivatal, és többszźz fós íntézményrendszer dolgozik azon, hogy egy-egy
hónapban a Képviselő-testület elé szakmailag megalapozotĺdöntések, tovttbbá a Bizottságok
elé szakmailag megalapozott döntések kerüljenek. Igérni csak a^. tudja, hogy ahogyan eddig
is, és a csĺjkkenő tendenciát azt Képviselő úľ is elismeľte, a jövőben is azon lesznek, hogy
csökkenjen.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Köszöni a beszámolót, két apró pontľa hivja fel a figyelmet' mindkęttő a köĺerület-
felügyelettel kapcsolatos. Az egyik, idézi: ,,A statisztika alakulását befolyásolta, hogy
pénzngyi okokból az elszźi|itással kapcsolatos szetződés módosítására volt szükség, ezért
csak 2016. április végén kezdődött tneg ezen kcĺzteľület'felĹigyeleti tevékenység. Az első 4
hónapban az e|szá||ítás szünetelt, ez a törvényes és jogszerű kialakításhoz elengedhetetlen
lépés volt.'' Nem rémlik, hogy a tava|yi év első 4 hőnapjából, hogy erről bármilyen
tźĄékoztatást kaptak volna, kéri, hogy tészletezzék ki, hogy itt mi történt. A másođik az egy
ĺirĺik téma, akozterulet-feliigyelettel kapcsolatban, hogy 17.281 bírságot szabtak ki a fixen
telepített kamerákka|, ez őránként éppen 2, éjje|-nappal. Nyilván sokan szabáIyta|ankodnak
Józsefuĺĺľos útjain, pont azon a2-3he|yen, ahol van ilyen kameľa, ta|tnegy kicsit túl sok a
dolog súlyával ĺjsszehasonlítva'

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Danada-Rimán Edina jegyzőnek.

I)anada-Rimán Edina
Az elszállítással kapcsolatban, ez egy hatósági teľĹilet, erről nem kell a Jegyzonek
beszámolnia sem a Képviselő-testĹiletnek, sem egyetlen Bizottságanak, hogy egyébként egy
hatósági eljaľásban milyen lépéseket tesz meg. Jegyzoijogköľben lévő hatósági eljaľásokľól
van itt szó, de az elszźi|ítással kapcsolatban, amit áwettek szerzodést a koľábbi cégtől az nem
olyan feltételekkel rendelkezett, arlít tłgy íté|t meg, hogy előnyös a köZteriilet-felügyelet
számźta, ezért vo|t egy egyeztetési folyamat, ami uttn ez IeztlruIt, az ęIszá||ítás is
továbbfolytatódott. Akilzigazgatási térfigyelő kamerákkal kapcsolatban nem tudja megígérni
Képviselő úľnak, hogy kevesebb lesz a birság, mivel ha elkövętik, akkor a bíľságot
kötelességfü kiróni, tehát amint észlelik, akkor meg is kapjak a btintetést, amíg az
állampolgárok magatartása nem lesz jogkĺivető, addig eziIyeĺmagas szźtmű|esz.

Dr. Sáľa Botond
13 őra 18 perckor átvesziazu|ésvezetését, és megadja aszőtPintérAttilaképviselőnek.
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Pintér Attila
Vannak KRESZ-szabályok' azokat be kell tartani, és itt nincs arro| sző, hogy olyan trtikkösen
lennének kitábltzva, hogy Józsefuárosban, mint néhány más helyen Budapesten előfordul,
hogy valóbaĺ, tehát ha valaki gépjárművet vezet, akkoľ szabályosan ľendkívül nehéz észlelni
valamilyen táblát és ezért belecsúszhat valamilyen szabá|ýalankodásba. Jőzsefvárosban nem
erľől van szó, hanem az egylk ilyen kiemelt hely a Baross utcáról jobbľa kanyarođás a József
kĺjrútľa. Teljesen ki van táb|tzva, tehát ezt nem szabađ, ezze| nem lát kĺilĺlnösebb pľoblémát,
ez értheĺ;c., viszont megsegyzi, hogy látja, hogy a Közterület-felügyelet az utóbbi időben
próbál beleállni ezekbe a szabźiysértéses problémakba, ami a lakosságot nagyon zavarja a
kĺjzterületi italfogyasztás, szemetelés. Néhanyan úgy viselkednek, ami sokakat zavat, és látta
a beszámolóban, hogy találtak erľe egy jó eszkozt, hogy elkobozzák az ĺta|t, ta|tn ez
visszataľtó eľő. Kérdése, hogy az életvitelszeru kozterületi tartózkodás miatt feljelentés az
jelentősen cscikkent, ennek mi az oka. Próbálnak szemet hunyni ezek felett a jelenségek felett,
mert a Hivatal, (A háttérből a hozzászólási idő lejártát jelző csengő hallatszik.) bizonyos civil
szervezetek által fenyegetve érzi magtń' és nem akaľ konfliktusba belemenni. Azza| ťrjgg ez
össze?

Dr. Sára Botond
Megadj a a szőt Danada-Rimán Edina j egyzőnek.

Danada-Rimán Edina
Személy szerint fenyegetést nem kapott, bár a civil szęwezetek részéro| erős

nyomásgyakorlás szokott irźnyába étkezni, de megnyuglatja, hogy ilyen nem történt. Az
fordul elő, hogy a munkatiĺrsak leginkább eliranyítjak az é|etvitelszeríien ktjĺerületen
tartózkodókat a befogadő źi|omásokľa, így nem voIt szfüséges intézkedésre, de teľmészetesen
amennyiben észlelik, megtörténik az iĺtézkedés, minden egyes alkalommal.

Dľ. Sáľa Botond
Megállapítja, hogy további kéľdés, hozzászőIás nincs, ezért a napirend vitáját |eztrja, és

szavaztstabocsátjaahatźlrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy elfogadjaajegyzo beszámolójátaPoIgfumesteri Hivatal
2016, évi tevékenységéről.

Felelős: jegyzo
Hatáľidő: 2017. maľcius 09.

Dľ. Sáľa Botond
MegáIIapítja, hogy a Képviselő.testület a határozatot 13 igen, 0 nem, 1 taľtózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH) Z AT ALIH)Z EGYS ZERÚ SZóTOB B sÉc szÜrs ÉcB s
HATÁRoZAT:
79t2017. (III.09.) 13IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogađja a jegyzo beszámolóját a Polgármesteri Hivatal
2016. évi tevékenységéről.
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Felelős: jegyző
Határidő: 201-7. március 09.

Napirend 8/2. pontja
Javaslat a neÍnzetiségi tinkoľmányzatokkal kiitött egyiittműkiidési
megállapodások felülvizsgá|atára
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesĺo: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Sára Botond
Napiľend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,
hozzászőIás, javaslat nincs, ezért a napirend vitajátIezárja, és szavazásľa bocsátja ahatározati
javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja ahatározat I-II. számú mellékletétképező, a Jőzsefvárosi Bolgaľ, Gĺiľĺig,
Lengyel, ormény, Roma, Román, Ruszin, Szerb, Szlovák' Ukrán, Német Nemzetiségi
onkorman yzatta| kcjtendő felülvizsgált Együttműködési Megállapodást.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. mĺírcius 09.

2. felkéri a polgármestert a feltilvizsgált együttműködési megállapodások a|áírására és

azok Budapest Fővaľos Kormanyhivata|a tészére tĺjľténő megküldésére.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2011. miĺľcius 09.' Kormányhivatal tészére megküldés: dtjntést követő 15

munkanap

Dľ. Sára Botond
Megátlapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH) Z EGYS ZERÚ szoro gB s Éc szÜrs ÉcBs
HATAROZAT:
80t2017. (Iu.09.) 14 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat |-II. szźtmtl mellékletét képező, a Jőzsefvárosi Bolgar, Görcig,

Lengyel, ormény, Roma, Román, Ruszin, Szerb, Szlovák, Ukrán, Német Nemzetiségi
onkormán yzatta| kötendő felülvizsgált Együttműkĺidési Megállapodást.

Felelős: polgármester
Határido: 20|7 . március 09.

TlL



2, ťe|kéri a polgármestert a felülvizsgált együttmúködési megállapodások a|áírására és azok
Budapest Főváro s Kormányh iv ata|a r észér e tcjrténő me gküldé sére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 09., Kormányhivatal részéte megküldés: döntést követő 15

munkanap

A 8012017. (III.09.) számú batározat mellékleteit a jegyzőkönyv 7. számű melléklete
tartalmazza.

Napiľend 8/3. pontja

- (írásbeli előterjesĺés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Pintér Attila _ a Jobbik józsefuárosi képviselője

Dľ. Sára Botond
Előteľjesaője Pintér Attila képviselő úr, megkérdezi, hogy előteľjesztői kiegészítést kíván-e
tenni. Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Talán mindenki tudja, hogy mi tĺirtént 2006-ban, az aJd<ori MSZP-SZDSZ illegitim koľmány
ellen nagyon komoly tüntetéssorozatkezdődött, éS az a\<kori miniszteľelnök sajnálatos módon
a ľendőľséget rossz célokĺa hasznáIta, és a békés tüntetőket szétverette.Ezze| kapcsolatban az
elmúlt hetekben töľténtek jogerős ítéletek, ami a rendőri vezetőknek nevetséges mértékrĺ
btintetést állapított meg, tehát megállapították, hogy bűncselekmény, szabźiysértés tĺjrtént, de
ezze|kapcsolatban a büntetés méľtéke az e|hanyagolható. Lehet méltányolni an, a szempontot,
hogy a renđőrségre, külĺinösen manapság, amikor ilyen mértékiĺ, migránsok általi nyomás
mutatkozik az orczág határźn, nagyon nagy sziikség van a kcizľend védelme érdekében, és
ezért a taľsadalmi megbékélés éľdekében, hunyjanak szemet ezek ellen a rendőri túlkapások
felett. De viszont a tarsadalmi igazságérzet azt điktáIja, hogy azok felett, az egyszeri
garźzđaságot nem meghaladó cselekményeket se sújtsa olyan íté|et, mint amiket ugyan még
nem jogerősen, de már meghozott a birőság. Tehát 13 fegyhźn, több mint 100 év
fegyhazbiintetést szabott ki a bíróság terrorizmus miatt. Szó sem volt itt teľroľizmusrőI, ezért
terjesztette e|o ezt a javaslatot, hogy a tarsadalmi igazságérzet he|yreállítása érdekében le
tudjak ztlrni ezt az ídőszakot. Ilyen módon Józsefuaros fejezze ki, Józsefuĺáľos Képviselő-
testiilete fejezze kí az igazságérzet érvényre juttatása,érdekében az igényét, és ezzeI a
hatźlrozat elfogadásával, illetve ahatározat elküldésével Adeľ János Kĺjaaľsasági Elnök felé,
és azorszźągytilés felé lehetőség nyílik arľa, hogy azországgnĺlés felé olyan igéný fejezzen
ki Magyarorsztlg lakosságát egy részét képviselő Testiilet, hogy ezeket az eseményeket le
tudjak zźltllj, és akkor azi||egitimkormány ellen fellépő tiintetőket ne sújtsajog|látrźny.

Dľ. Sáľa Botond
Napiľend vitáját megnyitj a, és megadj a a szőt Vörös Tamás képviselőnek.

Vtirös Tamás
onmagában a jő szćnđékot, ań"tudja akceptálni, de több pontban is nem elég pontos ez afajta
e|őtefiesnés, aľról nem is beszélve, hogy magábaÍIaz indoklásában is vannak olyan részek,
amiket nemígazán értett, furcsállta, hogy ezt egy jobbikos képviselő benyujtja,pé|đźnlart,
hogy a taxisblokád idején jő pé|đávaljártak elől ktizkegyelemnél. Nem feltétlenül tartja egy
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olyan sikertörténetnek, amit az indoklásba bele kéne tenni, hogy az alkotmányos rendet meg
akartttk dönteni és semmiféle legitimáció, egy váIasztźls után ilyen módon belementek, és

semmilyen módon nem lát ana|őgiát a 2006. októberi eseményekkel. Visszatéwe magára az
előterjesztésre, éppen ezértań. szeretné kérni, egyébként aziméĺt rendelkezésére is bocsátotta
a Hivatalnak íriásban, de azért felolvasná és elnézést kér, hogyha kicsúszik a keľetből.
Szeretné, hogyha a közkegyelmi kérvényre vonatkoző idószak október 23-ára lenne ďatá|va,
2006. október 23-ára és 2010. május 13-a legyen az utolsó napja, hiszen azzal, anikor az
otszźĺggyúlés megalakul, akkor ér véget az e|ozo Országgyulésnek a mandátuma, illetve ez
áIta| az ügyvezető kormánynak is a mandátuma. Ań. a kört pontosítani szükséges, akiket
érintene ez afajta kéľvény, tehtÍ. ez igy szo|na, hogy ,,Magyarország Alaptörvény 32. $ (1)

bękezdés j) alpontja a|apján kezdeményezi, hogy az országgyiĺlés a társadalmi béke és a
megrendült igazsttgérzet helyreáIlítása érdekében alkosson közkegyelmi torvényt a 2006.
október 23-tőI2010. május 13-ig terjedő időszakban, különösenazorszźtggyulés Emberi jogi,
kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága á|ta| 20|0. december 8-án elfogadott
részjelentésben megielĺjlt események kapcsán politikai ellenállásként is éľtékelhető' polgárok
által kifejtett tevékenységgel MagyarorszĘoĺ elkövetett, kĺizbiztonságí, személy és dolog
elleni bűncselekmények miatt folyamatba helyezhető' folyamatban lévő biintetőeljárások
gyanúsítottjai és terheltjei, jogerősen |ezárt és mĺĺr végľehajtott ítéletek érintettjei
vonatkozásában. A ktizkegyelem nem terjeđhet ki azokĺa az eroszakos cselekményekľe,
melyeket Magyarország Alapttirvénye áIta| védett gyülekezési szabadsággal vagy
sző|ásszabadsággal visszaélő, a demokľatikus jogaikat békésen gyakorló polgárokhoz képest
elenyészően kis számbarl fellépő személyek követtek e1.'' Illetve az indoklásból a
taxisblokádos részt az kivennék, meľt érzése szerint egy kicsit erős állítás' nem lnld ezze|
azonosulni, mert az egy egészen más töľténet volt. Meg is |epte az SZDSZ-es Göncz ĺrpaaaal
való azonosulás' arľól nem is bęszélve, hogy aztán ez az SZDSZ-es budapesti városvezetés
kitĹintette pont azokat a rendőrtjket, vagy hát Gergényi, most mar nem tudja, hogy mi a
beosztása, őszintén reméli, hogy közrendőľként fejezte be a pá|yafutását, mert mást nem
érdemel. Azok az emberek, akik ezt elkövették, valóban azt gondolja, hogy helyes a bírósági
ítéleteket l<ntizéůlĺ, de inkább állapítsák meg' hogy az a jogszabá|yi köľnyezet, az a bfuői
felfogás, ami Magyarországon bizonyos esetekben megfigyelhető, nem alkalmas arra, hogy
ezeket az eseteket kivizsgálja. Eppen ezért lehet indokolt egy ilyen előteľjesztés' nem
önmagában azért, mert aú. gondolják, hogy mindenkit egyenlő módon fel kell menteni, pont
azért, mert a másik oldalt sem lehetett, a politika áita| vezetett ľendőri vezetést sem lehetett
felelősségre vonni. Ez atársadalom igazságérzetét egyértelműen bosszantją és piszkálja, aruő|

nem is beszélve, hogy nyilvrĺnvaló és több 10.000, 100.000 embeľ á|ta| tapasztalt
visszaéléseket, azokat sajnos nem lehet meg nem t<jľténtté tenni. Hogyha az egyik oldalra
Magyarország, mint egy demokĺatikus jogállam sajnos ebben a kérdésben nem volt alkalmas
megfelelő retorziőt végrehajtani, ennek sok oka van, és nyilvĺán vizsgálni is kell, hogy ennek
mi az oka, és ęzęĺ vá|toztatni kell, de nem Józsefraľos onkoľmanyzatźtbarl, akkor az sęm
feltétleniil indokolt, hogy azok a személyek, akiket adott esetben kisębb súlyu
biincselekményekkel megvádoltak, vagy esetleg el is jartak elleniik, melyek nem tartońak
abba a körbe, amit említett. Nem azza| értenek egyet' hogy aki rendőröket dobál' vagy ver'
kicsit konkĺetizáIja, azokat fel kell menteni, de azokat, akik valamifé|e szabttlysértési eljaľás
következtében, vagy kisebb súlý búncselekmények miatt elítéltek, azokat ebben a különleges
esetben és nyilván egyénileg megvizsgálva az egyes eseteket, tehát nem feltétlentil
normatívan, de a k<izkegyelem sem terjedhet ki feltétlentil minden olyan személyľe, aki abban
az íđőszakban búncselekméný k<jvetett el, csak aho| ez indokolható, és a bűncselekmény
súlya, illetve az elkövetés módja megalapozza azt, hogy ez a fajta közkegyelem
megszülethessen.

LT3



Dr. Sára Botond
Két kérése van, az egyik, ha lejár a lépviselők ideje, azt je|ezzék, mert erTe nem kapott jelzést,
jogosan jött a felvetés, és azt kéri a hozzászőIő képviseloktől, hogy tartsák be az időkeretet.
Előterjesztőként Képviselő ur kíván-e reagá|ni, vagy majd a végén, amikor mindenki
hozzászőIt. (A háttérből beszéd haĺĺ,atszik.) Jó, megadja a szőt Simon Gyciľgy képviselőnek.

Simon Gytirgy
EgyáItalán nem tudja támogatni ęzt az előterjesztést, annak a híve, hogy aZ
igazságszolgáltatást bizzák a bíróságokĺa, aki 2006-ban esténként nem a minimaxot néńe,
hanem híradásokat nézett, akkor Iáthatta, hogy felfegyverzett suhancok támadtak a magyaÍ
népre, magyar üzletek kiľakatait törték be, kukákat gffitogattak, tehát itt olyan események
tcjrténtek, amelyek nem maradhatnak büntetlenül. Nem is érti, hogy az onkormányzatĺakmi
koze ehhez a témtlhoz, eztbízzźk abírőságra' egy onkormányzatnak nem fe|adata egy ilyen
dologban állást fo glalni.

Dr. Sára Botond
Aztkérí a hallgatósźLgtőI, tudja, hogy egy ideje már itt tilnek, elég magas az a|apzaj,hogy
hallgassák végig ahozzászőlókat. Megadja a szőt dľ. Eľőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
AzSZMSZ megsértéséľe Alpolgármester úľ nem mentség, hogy nem csilingelt a gép, amikoľ
lényegi, és fontos józsefuárosiak ezreit érintő módosító indítványait ismertette...

Dľ. Sára Botond
Képviselő ur el fogja beszélni feleslegesen azidejét, aĺrakéri, hogy a lényeget mondja.

Dľ. Eľőss Gáboľ
A bérlővédelmi napirendi pontnál, akkoľ belefojtották a szőt, Vcirös képviselőtarsa viszont
hosszan-hosszan ismertette a semmit, ami csak aľről szőIt, hogy egymásraprőbá|nak licitálni,
illefue egymást próbáljak bďról-jobbról keľülgetni a terroristák védelmével kapcsolatos
előterjesztés ügyében. A Jobbik képviselője szeretne közkegyelmet a terľorizmus
biĺncselekményében elítélt személyeknek, a Fidesz pont atenońzmussal elítélteknek nem, de
mindenki másnak igen. A Fidesz-képviselő, aki körülbelül akkor született, elfelejti, hogy
annak idején a Fidesz a taxisblokád idején sziilęthetett (A hóttérbőĺ beszéd hallatszik.) és,
hogy a Fidesz akkor még támogatta a blokádot, teljesen abszurd és hosszri-hosszú ideig
beszélnek, csak azért, meľt próbálnak egymásra licitálni abban, hogy ki, hogy védi a
terroľistákat. Ezt felhźtborítónak tĄa egyrészt, másrészt pedig meg szeretné kérdezni a
Hivatal képviselőjét, hogy megvizsgźtlták-e jogilag, egyrésń., hogy mikor kapták meg
pontosan Pintér képviselőtaľsa indítványát, megvizsgáltak-e jogilag, illetve Vörös Tamás
képviselőtáľsa indítványát pontosan mikoľ kaptĺák kézhez, megvizsgáltak-e jogilag és, hogy
mi volt ennek avizsgá|atĺakaz eredménye? Megsegyzi, hogyha szabad a dolog taľtalmaľól is
beszélnie, szabad? (A háttérből beszéd hallatszik.) Vegye el nyugodtan a szőt, az szép lesz
hogyha tőle elveszi, miutiín 6 percet hagýa beszélni Vörĺjs Tamást, vegyę e|...(A háttérből a
hozzás zólás i idő ĺej ártát j elző cs engő hallats zik.)

Dľ. Sáľa Botond
Nem veszi el Képviselő ur, mar lejarl az ideje, röviden bar lejar:t az ideje (A háttérbőI beszéd
hallatszik.) Most, hogy 2 percig a semmiről beszéIt, most akkoľ röviden mondja el, hogy mit
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gondol az előteťesztésró|, de tényleg rĺjviden. A többiektől egy kis figyelmet kér.

Dr. Erőss Gábor
Nincs helye egy ilyen előteľjesĺésnek Józsefuáros Képviselő-testülete előtt, tehát, hogy két
szélsőjobboldali prĺĺ egymiásra licitál, hogy hogyan védjék meg jobban a terroristákat, aznem
ártozík a jőzsefvárosi embereket foglalkoztatő témák kozé, ugyhogy azt kéľi, hogy a
napiľendre t|nott javaslatról ne szavazzanak, ań nem tudja támogatni. A Fidesznek és a
Jobbiknak szive joga, hogy terroristákat védjen, de a PárbeszédMagyarorczágrészéró| ebhez
nem fog asszisztálni.

Dľ. Sára Botond
Mielőtt megadná a Hivatalnak a szőt, azelőtt annyit hadd mondjon el, hogy kifejezetten ĺjrĺil
annak, hogy engedte, hogy elmondja az eIoterjesztésről a véleményét, meľt rengeteg olyan
emberbe gźzolt bele, akik akkor ott voltak, ártatlanok voltak és akár el is ítélték. Személyesen
van jó barátja, akit ismer, semmi köze nem volt, arľa jráĺ, elvitték, elhurcolták és bcirtönbe
zttrtttk, előzetes |etartőztatásba helyezték és 3 hónap után engedték ki, és még el is ítélték
gyoľsítottban, úgy hogy semmi kĺjze nem volt az ĺjgyhoz. Rengeteg embernek okoztak
sérelmet, emellett ne menjenek el amellett, hogy Képviselő úr egy demokľatikus embeľ, mert
a jogállamot védi, ami ott történt, ami ott történt parancsľa' az e|ég messze van attól, amit a
XXI. században a jogállamiságľól elképzelnek. Megadja aszőt dr. Mészáľ Erika aljegyzőnek.

Dr. Mészár ErÍka
Pintér Képviselő ur február elején jutatta e| aHivata|hoz az előterjesńését, tehát a Hivatalnak
kellő ideje volt ahhoz, hogy egyeztessen Képviseló tlrĺa|, azokat a problémákat, amelyeket a
Hivatal je|zett, Képviselő ur befogadta, és így mint ahogy a töľvényességi ellenőrzés,va|amit
apénzugyi ellenőrzés is rajta van, rákeriilt. A Hivatal kellő időben juttatÍa e| a rendes postazás
kęretében a Polgármester úrhoz az előterjesńést, és ahogy Polgármesteľ uľ is elmonđta az ülés
elején, ugyan a meghívóra nem vette fel, de stirgősségi előterjesztésként keze|te. Vörĺjs
Képviselő tlr á|ta| benýjtott módosító indíwányt csak úgy tudja kezelni, amit most szóban
ismertetett, és tekintettel arra, hogy dátumváItozásrőI vart sző, aminek nincsen pénztigyi, és
egyéb jogi hatása, valamint nem egy rendelet megalkotásaľól van szó, haĺrem egy határozati
javaslat módosításáról' amiben többszĺlr is élt ma Képviselő-testülęt, hiszen többször is
befogadás történt az előterjesztók részéről, más előterjesĺés kapcsán, így Vĺirös Képviselő
úrnak a módosító indítvanyát most, ahogy szóban előterjesztette, nem taľtja töľvénysértőnek,
és mivel pénzngyi hatása sincs, ezért javasolja Elnök úľnak módosító indítvanyként kezelni'
amennyiben az e|őterjeszto eú' nem fogadja be. De ez majdaz előteľjesztőtő| függ

Dr. Sára Botond
Eĺľő| az előterjesĺő nyilvrĺn nyilatkozik' megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Sajnos most kapta meg, jó lett volna, ha a ľęndes postázással megjön, akkor futhattak volna
még egy köľt. A következők lennének szükségesek, hogy rendesen megértse, hogy miről
szayaznak. Mi az, hogy Kerepes Város onkoľmányzata á|ta| kezdeményezett felhívás?
Tartalmilag nyilván benne van,va|őszínűleg, hogy van ennek valami szöveges formźi1a. Jó lett
volna, hogyha itt lett volna mĺigĺittük, eń. tárnogatja, tqyhogy...(A hóttérből beszéd
hallatszik.) Nem tudja egész pontosan' mí az a felhívás, akkor kéri' hogy erősítsék meg, hogy
k'lzźrő|ag az, aĺrli ott vaĺl, szó szeľint az e|óterjesztés tĺlrzsében, eń. nem tudja. A második
dolog, ami a Képviselő úr szóbeli kiegészítésében volt, ez a 100 év böľtönbĹintetés.
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Megmondja őszintén, hogy nem követte ezeket az eljtrásokat' fogalma sincs, hogy kit miért
mennyire ítéltek, és hogyha szóban erre hivatkozik, akkor jobb lett volna, hogyha írásban is
erre hivatkozik, és akkor meg tudják ítélni, hogy az esetükben esetleg jogos-e ez a kérés, hogy
legyen közkegyelem. Az Alpolgármester úľ mondaniva|őjához,hogy az ismerőse is teljesen
ártailanul belekeveredett ebbe a szituáciőba, most az eređeti előterjesztésben októbet 26-tő|

volt, amit nagyon nem éľtett, most akkor már október f3-tőI van, hogyha befogađja a
módosítást az előterjesztő. októbeľ f3-áĺ tud ilyesmiľől, de 26-tő| nem' és így
összezavarodik.

Dr. Sáľa Botond
Ha Képviselő úľ neki címezte, az ismerósétf3-án vitték el. Megadja a szőt Pintér Attila
képviselőnek, mint eloteľj esztőnek' hogy ľeagálj on.

Pintéľ Attila
Jő pár dologra reagáIna, előszor is Jakabfy Képviselő úrnak. Meglehetősen furcsának tĄa,
hogy politikusként bizonyos közéleti tájékozatlanság mĺĺgé pľóbál bújni ennek az
előterjesztésnek a kapcsán. Mégiscsak politikus, illik ezekró| az ügyekľől tájékozottnak
lennie. Azért gondolja, hogy jogos, hogy Józsefuáľos Képviselő-testülete ezze| fog|alkozik,
meľt egy képviseleti demokráciában élnek' tehát ennél az aszta|nál képviselik a józsefuáľosi
polgáľokat, tehát akár ebben az igyben, akaĺ másmilyen Ĺigyben véleméný nyilváníthat a
Képviselő-testület, megválasztották effe a feIadatta, és akár ebben az ügyben is
kinyilváníthatják a véleményüket, hogy bizony a társada|mi igazságérzet sérül ezękke| az
ítéletekkel kapcsolatban. Véleménye szerint igen, sérül, és eń. |egiĺ.kább azza| lehet

demonstľálni, hogyha megnézik ezeket azítéIeteket, hogy azI. fokí,Il. fokú, külĺjnböző fokú
bíróságok teljesen ellentmondó ítéleteket hoznak egymással. Hogy lehetséges, hogy ugyanazt
a cselekméĺý az egyik bíróság teljesen másképp ítéli meg, mint a másik. E'z azt mutatja, hogy
bízony-bizony ebben az esętben a bíróságok, tehát nem töľtént meg a megfelelő
jogszolgáltatás ezekben az esetekben, amíg aziIlegitim kormány ellen, politikai ellenállásként
minősíthető tevékenységekľe vonatkoznak' hanem bedugtĺík terrorista fakkba. Nézzen köľĺil,
nyissa ki a tévét képviselőtársa és nézzę meg, hogy mi az a terľorizmus. Nem ez, ami töľtént

akkor, esetleg az atetorizmus' amit a ľendőrök politikai utasításra végrehajtottak, és ártat|an

polgárokat Letartőńattak, veľtek satobbi. De nęm eĺĺ.ó| akart beszélni, nem a rendőľség
felelősségét akarta firtatni. Vörös Tamás képviselő úrnak a taxisblokád az egy olyanfajta
példa volt, hogy jogilag ez meg!örtént, de sajnos a rendszerváltáskor elmaradt a felelősségre
vonás és még mindig ennek a levét isszák, és ez a legnagyobb probléma. (A háttérbőĺ beszéd

hallatszik.) Igen, V<lrĺĺs Tamás módosítóját a dátum tekintetében befogadja, de volt még ott

valami mondat, eú" Aljegyző asszonnyal megbeszélné, hogyha ezt megengeđik. (A háttérből
beszéd hallatszik.)

Dr. Sáľa Botond
Arrateszjavaslatot, hogy mielőtt a szavazás megtĺ!ľténik, valószínűleg pontonként lesz majd,

mert az |.) határozati ponthoz van javaslata, szavazás e|őtt an' egyeztetik. Előbb lezźlmá a
vitát, és azt kcjvetően. Megadja a szőt Vĺjrös Tamás képviselőnek.

Vtirtis Tamás
Még egy apró módosítást szeretne javasolń, M eredeti határozatijavaslat 1.) pontban azyan,
hogy Kerepes Város onkoľmányzata ań. kéri, hogy a szövegre tegyenek egy említést az
alábbi szövegre, ami lehet egy melléklet is, fogadjak el. Nem Kerepes Váľos Onkormányzata,
módosítottak a szcjvegen, az indokláson, tehát nę ez keľiiljön bele a határozati pontba. Azt
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gondolja, hogy Erőss Képviselő úr megnyilatkozźsa onmagáétt beszé|, köľbepuszilt jogvédő
szervezetęk akkor jelentősen más vezetéssel sorra álltak bele a védelméľe azoknak az
embeĺeknek, akiket elítélnek, most pedig terroristákĺól beszél. Az, hogy mennyiľe érinti a
józsefvárosiakat az események jelentős része, csak úgy, mint 1956-ban, itt Józsefuárosban
történt, a rádióban vo|taz ideiglenes rendőrségi őľs, ahol az embereket fogva tartották. Sajnos
Józsefuaľos területén is volt kornygáz,lovasroham satöbbi és békés embereket jobb esetben
megijesztettek, rosszabb esetben meg is sérĹiltek, és ez érinti Józsefuarost, és a
józsefuĺĺľosiakat is, az apropóját nyilván az adhatja, hogy nemrég születtek meg a jogerős
ítéletek a második oldal vonatkozásában. Nem kell kommentálni, de mindannyiuknak
foglalkoznike|| azza|, hogy Magyaľoľszźlgon egy ilyen súlyu és volumenű tigy hogy futhat ki
ilyen végeredménnyel, ez mindenképpen valamiféle ptob|émźŃ. jelez.

Dr. Sára Botond
Már azsZMsZ szerint nincs rá lehetősége, dľ. Erőss Gábornak megadja aszőt.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Menjenek bele a részletekbe, mert szükség vaÍI a tĺjrténelmi tények tisztźzásźlra. Amiről
beszélnek, az a rendőľi erőszak néven nevezett jelenség, az előterjesztés nem erĺőI sző|. Az,
hogy volt jogséľtő rendőri fellépés és hogy áľtatlanul bźlnta|maztak embeľeket a rendvédelmi
szervek, azt senki nem vitatja, az valőban emberi jogokat. ..(A hóttérből beszéd halĺatszik.)
séľtő, és jogséľtő fellépés volt, embereket csonkítottak meg, ez világos. De a javaslat nem
elľől szól, és Alpolgármester úr szép történetére is rákérdeznę, az ismeľősét ęlítélték
jogerősen, mert ha nem ítélték el jogerősen, akkor őrá nem tud vonatkozni a k<izkegyelmi
javaslat, ha viszont elítélték jogerősen, akkor...

Dľ. Sára Botond
Megköszĺini' hogy Képviselő uľ figyelt arra, arrit mondott. Elítélték.

Dr. Erőss Gáboľ
Elítélték jogerősen?

Dľ. Sáľa Botond
Igen.

Dr. Eľőss Gáboľ
Elítélték jogerősen. Érti, valószínríleg erőszakos cselekményért ítélték el jogerősen a
taxisblokád idején, ha máľ ez a hivatkozási ping-pongjáték nem t<jľtént, a taxisblokád egy
klasszikus polgáľi engedetlenség volt, szemben ezekkel a cselekményekkel, amelyeknél
erőszakos búncselekményekért ítéltek el embereket. Ezt kĹilönválasztják, tehát senki nem
mentegeti a rendőri erőszakot, viszont ajavaslat nem is rendőľi erőszakĺól szól, hanem arról
szól' hogy akiket jogerősen elítéltek erőszakos cselekményéľt' méghozzá igenis teľrorizmus
vádjźxa|, olyanokat szeretne a Jobbik közkegyelemben részesíteni. A javaslat, amit Vörcjs
Tamás képviselő úr elmondott, nyilvĺĺnvalóan. ..(A háttérbőI a hozzászólási idő lejártát jelző
csengő hallatszik.)

Dľ. Sára Botond
Képviselő ln ťejezze be a mondatot, csak röviden, meľt lejárt azideje...(A háttérből beszéd
hallatszik.) Jó, kcjszöní, ez mźr rLem az e|oterjesztésről szól, megadja a szőt Jakabff Tamás
képvise1őnek.
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Jakabfy Tamás
Próbálja összerakni, hogy is vaÍI ez az előterjesztés, hogy Pintér Képviselő ur oktőber 23.át
nem akaľja beleverrni, nem tudja, hogy október f3-a után mi ttirtént. Amit bele szeretett volna
rakni, de hát amit hivatkozott terľorizmus, meg bírósági ítéletek, hirtelen nem ezze| fekszik és
kel, hanem inkább józsefuárosi ügyekkel foglalkozik, ami úgy rémlik a kozelmúItbőI, az a
Budaházy-fele peľ, amiben nemrég sztiletett meg aZ ítélet, de ott mintha úgy lett volna, hogy
máĺ a nyomozása 2008-ban kezdődĺjtt el, feltételezi, hogy azok a cselekmények, amik a
nyomozáshoz vezettek, azok 2008-ban vagy aze|őtt kezdődtek, úgyhogy eÍre az ügyre sem
tud vonatkozni a2006. októbeľ 23-tő|, vagy 26-tő1 teľjedő közkegyelem. Kifejezetten nem érti
az egészet továbbra sem. Kéľdése Képviselo uthoz, nem mondja, hogy soha nem csúsznak
bele ebbe ahĺbába, meg ő sem csúszott bele ebbe a hibába, itt Józsefuáľosnak a képviselője,
esetleg a Jobbik színeiben, és nem a Jobbik képviselője ebben a minőségében, ahogy ezt az
előterj esztést megírta.

Dľ. Sáľa Botond
Utolsó felszólalókéĺt az előterjesztőnek, Pintér Attilĺínak adja meg a szőt.

Pintéľ Attila
Egy dolgot ki szeretne javítani, amit dr. Erőss Gábor mondott, tehát itt arról van szó, hogy
álláspontja szerint, az e|oterjesztés szellemében, itt vannak olyan cselekmények, amiket a
bíróság, álláspontja szerint, tévesen, tulzó módon terrorizmusnak ítél meg. Ezek nem azok, és
a jogszolgźt|tatás itt hibazik, és ezt egy úton rendezni szükséges' olyan módon, hogy az
otszággyulés erről alkosson törvényt, és eľľe felkérik az orszźrygyĺlést. Erre joga Van egy
<lnkormanyzat Képviselő-testtiletének. Ha elolvasta az előterjesztést, akkor abban szerepe| az,
hogy már vannak olyan települések Magyaľorsztlgon, amelyek elfogadták eń. ahatźľozatot,
ezt mindenféleképpen szeľette volna tísztźnni. Alpolgáľmester úr is említett egy módosítót.

Dr. Sára Botond
A módosítókľa visszatérve, ha Képviselő ur befejezte a hozzászólását. Az 1.) pont
tekintetében javasolja, de ezek szerint befogadta Képviselő ur, hogy nem csatlakoznak
senkihez, hanem a Képviselő-testület önálló szovegezést foga|maz meg, ha ezt befogadta,
akkor nincs kül<jn módosítć:ja. (A háttérből beszéd hallatszik.) A hatátozati javaslat 2.)
pontjĺáľa vonatkozóan Vĺjrös Tamás módosító javaslata, hogy a dátumok módosítását
befogadta. Van még egy szöveges rész, amit külön egyeztetĺe a befogadás tekintetében
Aljegyző Asszonnyal és ettől függ az, hogy erľől külön szavaznak, vagy nem szavazĺak, amíg
egyeztet A|jegyző asszonnyal, addig megadja a szőt dľ. Erőss Gábor képviselőnek
ügyrendben.

Dr. Eľőss Gábor
Alpolgármester úrtól kétdezi, hogy most egyeztetnek erről a javaslatról, az hogyan
egyeńethető ĺissze azzaI a korábbi álláspontjukkal, hogy amennyiben a Hivatalnak nem volt
alkalma, módja és ideje megvizsgálni egy módosító indítványt, aľľól még szavazni sem lehet.
Tehát az igyrendi javaslata az, hogy olyan módosító indítványt, ha eddig nem engedtek
szavazásra, akkor ezután sem engedjenek szavazásta, amely itt e pillanatban jutott csak el az
AIjegyzőhöz.

118



Dr. Sára Botond
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászőIás nincs, ezért a napiľend vitźi1át |ezfuja.
Képviselő ur hozzźszólása tekintetében nyilván a törvényesség őre, az A|jegyző asszony fog
nyilatkozni, de előbb megvárjĺĺk, míg egyeztet és utána megkérdezlk. Szavazás következik, a
kéľdés az,hogy ahatározati javaslatnak 1.) pontja nincsen éľtelemszertĺen, akkor azt törölték.
A2.)határozati pont, már most az I.)határozati pontról varl sző, a csatlakozásrő| az befogadta
Képviselő úr, akkor nincs 1.) pont, mert azt torlik, tehát a 2.) pont lesz az 1.) pont.
Különszavazásta bocsátják Vorös Tamás által előterjesztett módosító javaslatot, a dáfumokat
befogadta az e|őterjesztő, de a tobbi módosító javaslatot nem. Szavazásra bocsátja Vöros
Tamás módosító javaslatát, ahatátozati javaslat 2. pontját az alźlbbia]d<al egészíti ki:
f...vonatkozásában.f A kcizkegyelem nem terjedhet ki azolľľa az erószakos cselekményekĺe,
melyeket Magyarország Alaptörvénye á|ta| védett gyülekezési szabadsággal vagy
sző|ásszabadságga| visszaélő, a demokĺatikus jogaikat békésen gyakorló polgárokhoz képest
elenyészően kis számban fellépő személyek kovettek el.

Megállapítja' hogy a Képviselő-testĹilet a módosító javaslatot 11 igen, 0 nem, 2 taĺtózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZATALHoZ EGYS ZERŰ S ZóToB B s Éc s zÜrsÉop s
HATAROZAT:
8|ĺ20t7. (Iil.09.)

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy elfogadja Vörös Tamás módosító javas|atát, mely szerint
ahatározati javaslat 2. pontját az a|źlbbiakd<al egészíti ki:
|...vonatkozásóban.) A közkegyelem nem terjedhet ki azokra az eroszakos cselekményekĺe,
melyeket Magyarország Alaptĺirvénye á|taI védett gyĹilekezési szabadsźęga| vagy
sző|ásszabadsággal visszaélő, a demokľatikus jogaikat békésen gyakorló polgarokhoz képest
elenyészően kis számban fellépő személyek követtek el.

Dr. Sára Botond
Pintér Attila által előterj esńett és Vĺirĺjs Tamas javas|atźtra módosított 1.) és 2.) pontot egyben
szavaztsra bocsátja az a|źlbbiak szerint:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) Magyarorszttg Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés j) alpontja a|apjankezđeményezi,
hogy az orczággyulés a társadalmi béke és a megrendiilt igazságérzet helyreállítása
érdekében alkosson kĺizkegyelmi tĺirvényt a 2006. október 23-tő| 20|0. május 13-ig
terjedő időszakban, külĺinösen az országgnĺlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és
vallásügyi bízottsága áIta| 2010. december 8-an elfogadott részjelentésben megjelölt
események kapcsán politikai ellenállásként is éľtékelhető, polgáľok által kifejtett
tevékenységgel Magyarországon elkövetett, közbiztonsági, személy és dolog elleni
búncselekmények miatt folyamatba helyezhetó, folyamatban lévő btintetőeljárások
gyanúsítottjai és terheltjei, jogerosen |ezárt és mar végĺehajtott ítéletek érintettjei
vonatkozásában. A kĺizkegyelem nem terjedhet ki azoka aZ erőszakos
cselekményekĺe, melyeket Magyarcrszźlg Alaptĺirvénye źita| védett gyülekezési

11 IGEN O NEM 2 TARTóZKODÁSSAL
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szabadságga| vagy sző|ásszabadsággal visszaélő, a demokľatikus jogaikat békésen
gyakorló polgáľokhozképest elenyészően kis számban fellépő személyek követtek el.

Felelos: polgármester
Határidő: 2017. maľcius 09.

2.) felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozatot dr. Adeľ János Kĺjztársasági Elnok,
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati áI|amtitktra' valamint Fľanka
Pál Tibor, Keľepes Váľos onkormanyzatpolgármestere részére kĹildje meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. maĺcius 09.

Dľ. Sáľa Botond
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatáľozatot 11 igen, 1 nem, 1 tartózkodással
elfogadta. Dr. Erőss Gábor nem vett részt a szavazźsban, eztkéri a jegyzokonyvben rogziteni.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN t: rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGY S ZERŰ S ZoTÖB B s Éc szÜrs Éop s
HATAROZAT:
82t2017. (ril.09.) 11 IGEN 1 NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) Magyarország Alaptöľvénye 32. cikk (1) bekezdés j) alpontja a|apjáĺkezdeményezi,
hogy az orsztlggyulés a tarsadalmi béke és a megrendült igazság&zet helyreállítása
érdekében alkosson közkegyelmi tcirvény a 2006. október 23-tő| 2010. május 13-ig
terjedő időszakban, kĹilcinĺisen az országgytĺlés Embeľi jogi, kisebbségi, civil- és
vallásügyi bizottsága áIta| 2010' december 8-ĺán elfogadott részjelentésben megjelölt
események kapcsán politikai ellenállásként is értékelhető, polgárok által kifejtett
tevékenységgel Magyarországon elkĺivetett, közbiĺonságí, személy és dolog elleni
bűncselekmények miatt folyamatba helyezhetó, folyamatban lévő bĹintetőeljáľások
gyanúsítottjai és teľheltjei, jogerősen |ezárt és máľ végľehajtott ítéletek éľintettjei
vonatkozásában. A kĺizkegyelem nem terjedhet ki azokra az erőszakos
cselekményekľe, melyeket Magyarország Alaptörvénye źltal védett gytilekezési
szabadságga| vagy sző|ásszabadsággal visszaélő, a demokľatikus jogaikat békésen
gyakorló polgarokhoz képest elenyészően kis számban fellépő személyek k<jvettek el.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. mĺírcius 09.

2.) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźrozatot dr. Áder János Kĺiztaľsasági Elnök,
Pogácsás Tibor, a Beliigyminisztérium önkormányzati źilamtitkára, valamint Franka
Pál Tibor, Keľepes Város onkorman yzat po|gźrmestere részér e kÍildj e meg.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2017. maľcius 09.
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Tájékoztatók

' 
Polgármesteľi tájékoztatő a lejárt határidejű testületi határozatok
végrehajtásáľól, az e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
je|entősebb eseményekľől és zz iinkoľmányzatí pénzęszközök átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséľől
(írásb el i taj éko ztatő)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dľ. Sára Botond
Első tájékoztatő a polgármesteri tájékoztatő, a lejaľt hatátideju testületi határozatok
végrehajtásáro|, az e|őzó ĺilés óta tett fontosabb intézkedésekĺől, a jelentősebb eseményekĺől
és az ĺinkormányzati pénzeszkozök átmenetileg szabadrendelkezéstĺ részének pénzpiaci
jellegű lekötéséről. A napirend vitáját megnyitja, szavazĺi nem szükséges róla. Napiľend
vitájátlezźrja.

Felviláeosítás kérés
(szó szerinti leiratban)

Dr. Sára Botond
Tekintettel aľra, hogy nincs ttibb napirendünk, így a szokásos képviselői kéľdések ideje
következett. Erőss Gáboľ képviselő úmak adom meg a szőt, még egy kis ttirelmet kérek, már
nem kell sokat kibími. Hallgassuk meg képviselő úľ kérdését.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Kösz<jnĺjm a szőt Alpolgármesteľ úľ, négy kérdésem volna, lenne egy kis...

Dr. Sáľa Botond
Kis figyelmet!

Dr. Erőss Gáboľ
Lenne egy Rezső téri blokk, az e|só két kérdésem a Tisztviselőteleppel kapcsolatos. Az egyik,
hogy egy szennyezésrő|, Pénmerde részéről töľtént szenrlyezésről éľtesültem az ott lakók
részéről', áI|ítő|ag maga Kaiser képviselőtársunk is ott volt, valószínúleg nem képviselői
minőségben, hanem polgárőri minőségben, de nem ez az étđekes, hanem hogy szeretnék kérni
tájékoztatźlst aľľól, hogy milyen szennyezés töľtént, veszé|yben voltak, vagy vannak-e a
környékbeli lakosok, és milyen intézkedéseket tettek? A másik kérdésem az az) hogy annak
iđején, szintén a Képviselő-testĹilet ülésén terjesztette be, ta|źn Ferencz orsolya
képviselőtársaĺn azt a javaslatot, amit végül elfogađtak a Rezső tér Szenes Ivĺín térré való
átkeresztelése kapcsán, illetve részben Magyarok Nagyasszonya téľĺé (A hĺźttérből beszéd
hallatszik.) igen, pont eľről van szó, és akkor azt mondta Képviselő Asszony, hogy a helyi
lakók ezzeI értenek egyet, ezze| szemben 35 lakó kezdeményeńe azt, i||etve tiLtakozott az
ellen, hogy a tér egy része, a koľábban egyébként Polgármestet tr źtlta|, tett ígérettel szemben
mégsem Szenes Iván tér lesz, ennek a 35 lakónak az aláírźsáva| benyújtott kezdeményezés,
vagy tiltakozás soľsiĺról szeretnék kérdezni. A harmadik kérdésem az, arnit mĺíľ említettem a
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legelső napirendi pontnál, amikor a rendőrségi beszámoló volt, és kérdeztem, hogy milyen
lépéseket tud tenni a rendőľség, hogy mege|ozzon olyan eseteket, nem konĺryű, a
rendőrségnek a legnehezebb, hogy építési munkálatok során egyszetujárókelők, jelen esetben
a Corvin sétány ...(A hóttérbőĺ a hozzászólási idő lejártát jelző csengő hallatszik.)

Dľ. Sáľa Botond
Egy kis ťtgyelmet, bírjuk ki az Ĺilés végét,jó, tehát Képviselő úmak elment ahang, de van egy
kérdése, ezt adjuk vissza neki, hogy föl tudja tenni. Köszĺjnöm.

Dr. Erőss Gábor
Köszönom,tehtú, hogy majdnemrtĺzuhant egy acélköteg erÍe az édesanyaľa, aki gyermekével
március l-én kĹildött levelet alegyző Asszonynak, és vaľja avá|aszt.. Szeretném most itt is
kémi, hogy azt hiszem, hogy ez közérdeket érint, tehát most nyilván név nélkĹil, de hogy
mégis mi történt, azt fehźLrta-e a Hivatal, illetve milyen lépéseket foganatosít, hogy így
mondjam, hogy a jovőben ne töľténjen ilyen, mert itt majdnem nagyon súlyos katasńrőfa
tĺjľtént. A negyedik kéľdésem pedig az, hogy Alpolgáľmester Asszony, aki a szociális
ügyekéľt is felelős, és egyben képviselőjelölt egy időkĺjzi választáson, hogy az o esetében) az
on esetében, életbe léptetnek-e olyan, hogy mondjam, ĺjnként vállalt összefeľhetetlenségi
szabźůyokat a kampányiđoszaha, amelyek eloszlathatj ák azt a gyanut, hogy esetleg szociális
ügyekért felelős alpolgármesteľként ön olyan intézkedési lehetőségeket, és mérlegelési jogot
gyakorol, amely az időkozi vźtIasńźs kontexfusában másképp is értelmezhető, mint az
alpolgármesteri feladatainak puszta e|Iátása. Ań szerctném' tehát kéľdezni, hogy a szociális
terĹileten, illetve konkľétan a szociális bérlakások szociális lakbéľ megállapítása tertiletén, tln
ebben a kampányidőszakban milyen jogokat gyakoľol? Kĺjszönöm.

Dľ. Sáľa Botond
Az első három kérdésére írásban kap vá|aszt a Képviselő úr, a negyedikľe én fogok
válaszolni, az ALpolgármester asszony azért, mert képviselőjelölt, attól még feladatai vannak,
egyébként a konkľét témában Alpolgármester asszony nem szokott ľészt verĺri, meľt a
|akásgazđá|kodással kapcsolatos tigyek nálam vannak, úgyhogy engem ostorozzon, Ha ezzę|
kapcsolatban egyébként bármilyen észľevétele van' még egyszer hangsúlyozom, az
Alpolgáľmester asszony úgy képvíselőjelölt, hogy kĺjzbęn maradéktalanul elvégzi azokat a
felaďatďlt, amit egyébként különállnak ettől. Magyaľul ennek a kerületnek egyik
tisztségviselője, és nyilván eZ sem maradhat ellátatlanul. Jakabff Tamás képviselő úr.

Jakabff Tamás
Akkor itt a szennyezéssel kapcsolatban írásban fognak válaszolni, akkoľ kérem szépen, nekem
is külđjék aŻ. eI! Es még egy olyan kérdésem van, valószínűleg a végső címzett az aJGK|esz
majd, hogy febľuaľ elejéig jégpá|yat üzemeltettünk a Horváth Mihály téren, és ha emlékeim
nem csalnak' akkor ezt akkoľ zártźk be, amikor még vastagon rĺĺpkcidtek a mínuszok, tehát
valószínúleg, hogy elég alacsony iizemeltetési kĺjltséggel mehetett volna még egy-két hétig
tovább, és én ai. szeretném kéľni' hogyha jövőre is csinálunk ilyet, akkor azza| az opciőval
csináljuk meg, hogy ezt ađđig üzemeltetjfü, arrig az időjaĺás miatt gazdaságosaÍI ez
megtehető, és ne mínusz 10 fokban kezđjiink el a bontásĺíhoz.

Dľ. Sára Botond
Jó, Képviselő úr, effe válaszolok' gyorsan' Eleve hosszabb volt az időtaľtam, amig
rendelkezésre állt a jégpá|ya, mint a korábbi években. Ez egy előľe megkototl szęrződés a
vźilalkozőva|, tehát azt még nem tudjuk december elején, hogy febľutlrban milyen iđő |esz,
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arÍa flehéZ felkészülni a vá||a|kozónak is' Nekĺink mindegy, mert valóban költségvetési
kérdést nem érint, tehát nem egy elhanyagolható összeggel kell terhelni a költségvetést, csak
ez sokszereplős, egyébként valóban, ha előre megjósolja báľki decembeľben, amikor a
szerződéskötés van, vagy novembeľben, ta|źn még korábbi az idopont, hogy februárban
milyen idő lesz, és értelme van fermtaľtani, akkoľ tartsuk förrn. Egyébként nem vagyok ellene,
Képviselő llrhoz beszélek, ha meghallgat' hogy tartson tovább nyitva, ezért javaslatuk, a
tava|yi üzemeltetéshez képest is a hosszabb üzemeltetés, tehát ez egy nyitott kapukat dönget,
Képviselő uľ. Köszĺjnöm szépen, az ülést bezárom 14 ora 5 perckor.

Kmf.

A jegyzőkönyv az Mötv-ben foglalt ľendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testtilet 20|7 .
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