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Készült Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatKépviselo-testület
2017. május 1l-én (csütöľttjk) 9.00 órakor a Józsefoárosi Polgármesteľi Hivatal III. emelet

300-as tárgya|őjában megtaľtott 4. rendes ülésérol

Jelen vannak: dr. Kocsis MźLté, Dudás Istvánné, Egry Attila, dľ. Erőss Gáboľ, dr. Feľencz
orsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás, Kaiser József,
Komássy Akos, Pintér Attila, Sántha Péterné, dr. Sáľa Botond, Simon
György, Soós György, dr. Szilágyi Demeter, Vöľös Tamás, Zeĺtai oszkáľ

Jelen vannak továbbá a meghívottak:

Danada-Rimán Edina - jegyző, dr. Mészáľ Erika _ a|jegyző, dľ. Kovács Gabľiella -
a|jegyző, Farkas ors _ Polgármesteri Kabinet vezetője, Tóth Tímea . Polgármesteľi Kabinet
vezető-helyettese, dr. Vitályos Fanny - polgármesteri főtanácsadó, dľ. Balla Katalin -
Jegyzői Kabinet vezetője, Mátraházi Judit - Személyügyi Iroda vezetoje, dr. Hencz
Adľienn _ Jogi Iroda vezetője, Kósa Edit _ Ügyviteli Iroda vezetője, dľ. Dabasi Anĺta -
Vaľosvezetési Ügyosztá|y vezetóje, Tóth-Fábián Melinda - Tisztségviselői Iroda vezetője,
Bodnáľ Gabľĺella _ Szervezési és Képviselői Iroda vezetője,Iványĺ Gyiingyvér - Főépítész,
Városépítészeti Iľoda vezetője, Majerné Bokoľ Emese _ Belső Ellenőľzési Iľoda vezetóje,
dr. Bojsza Kľisztĺna _ Humánszo|gźitatási ÜgyosĺáIy vezetóje. dr. Kaszanyi.Kollár
Zsazsanna - Családtámogatási lroda vezetője, Kincses Ibolya _ Humánkapcsolati Iroda
vezetoje, dľ. Kĺóródi Éva - Hatósági ŰgyosztáIy vezetője, Tóth Csaba _Igazgatási Iroda
vezetóje, Páris Gyuláné _ Gazđasági vezető, Csendes Antalné _ Pénzugyi Ügyosztály
vezetője, dľ. Galambos Eszter _ Gazdálkodási lJgyosńá|y vezetóje, Bajusz Feľenc -
Kĺjzterület-felügyeleti ÜgyosztáIy vezetóje' MoInáľ Gábor r. alezredes - VIII. kerĹileti
Rendőrkapitányság vezetője, Váradi Gĺzella Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és

Gyeľmekjóléti Központ intézméĺyvezetője, Ilovszky Edina Józsefuaľosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti K<izpont gazdasági vezetője, Yáczi Miklósné - Józsefuáľosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Józsefuarosi KábítőszeľĹigyi Egyeńetó
Fórum munkatarsa, Annus Viktoľ _ Rév8 Ztt. vezérigazgatőja, dr. Pestĺ Ivett - Józsefuárosi
Gazđálkodási K<izpont Zrt. Igazgatőság elnöke, Bozsĺk István Péteľ - Józsefuáľosi
Gazdálkodási Kozpont Zrt. Yagyongazdálkodási igazgatoja, Ács Péter - Józsefurĺrosi
Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. Váľosiizemeltetési ígazgatőja, ľ'llező János - Józsefrĺĺľosi
Gazdálkodási Központ Zrt. Parko|źsí igazgatója, Mach Jĺózsef _ Józsefuaľosi Gazdálkodási
Kĺizpont ZÍt,Uj Teleki téri Piac és Termelői Piacok vezetője, Kovács Barbaľa. Józsefuaľos
Közĺisségeiéľt Nonproťlt Zrt.Igazgatősźtg elnöke, dľ. Hoľváth Szilárd _ Jőzsefváĺosi Szent
Kozma Egészségügyi Központ főigazgatőja, dľ. Tárnokiné Joó Ildikó - Napraforgó
Egyesített ovoda intézményvezetője, Koscsóné Kolkopf Judit _ Jőzsefvźlrosi Egyesített
Bölcsődék intézményvezetője, Varga Ildikó Bölcsődei Dolgozók Demokĺatikus
Szakszeľvezet VIII. keľületi Alapszervezetének elnöke, Nagy Gáboľné - Embeľi Erőforľás
Bizottság ktilsős tagsa, Vámos Andľea _ Embeľi Erőfoľás Bizottság külsős tagsa' Boľsos
Gáboľ _Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság külsős tagja



Dr. Kocsis M'áLté
Tisztelettel köszönti a Józsefuárosi onkormányzat képviselotestületi ülésén megjelent

valamennyi munkatársat és vendéget. A 2017 . évi 4. rendes ülést megnyitja. Távolmaradását

és késését nem jelezte senki. Kéri a képviselőket, hogy kapcsolják be szavazőgépeiket a
|étszám megállapításához. Megállapítja, hogy 18 képviselő van jelen' a minősített

szótöbbséghez IO, az egyszerúhöz 10 egybehangző szavazat szükséges. Elsőként felkéri
Tavaszí Jőzsefnét, a Helyi Választási Bizottság elnĺjkét, hogy a 2017 ' április 23-i iđőkozi
v á|asztás végle ges eredményét i smeľtesse.

Tavaszi Józsefné
A Budapest VIII. kerület 06. szźĺm.ű egyéni választókeľületben 20I] . április f3-án megtartott

települési önkormányzati képviselő időkĺjzi választással kapcsolatban az alábbiakĺól
táj éko ztatj a a Képvi s e 1 ő -te sttiletet.

Avá|asztás eredményes volt, avtĺ|asztőpolgarok 922 érvéĺyes szavazatot adtak le, ebből

Sántha Péteľné

Pityinger Lász|ő
Románné Bolba Márta
Huszár Péteľ
Konczos Lász|ő József

a Fidesz - Magyar Polgaľi Szövetség és

Keľeszténydemokĺata Néppárt j elĺ]ltj e

ftiggetlen jelölt
fiiggetlen jelölt
a Jobbik Magyaroľs zágért Mozgalom jeloltj e
a Magyar Munkáspĺĺľt jelöltje

424
256
1.83

55
4

szavazatot szerzetr, így az érvényes szavazatok 46 %-ának elnyeľésével Santha Péterné a

FIDESZ-KDNP jelöltje szeruett mandátumot. Megbízólevele a vá|asztási eljárásról szóló
t<irvényben foglalt hatáľidőben źúađásra keľĹilt.

Megköszöni a Hetyi YáIasztási Bizottság tagjainak és a Helyi YáIasńásí Iroda vezetőjének,

helyettesének és munkataľsainak szakszeru és lelkiismeľetes tevékenységét, továbbá jó
egészséget és tinkoľmányzati képviselői munkájahoz sok sikert kíván Santha Péterné

Alpo l gármesteľ As szonynak. Me gk<i szönte a fi gyelmet.

(ľapĐ

Dľ. Kocsis Máté
Esktitételre keľül sor, kéri, hogy álljanak ftjl. Felkéri Santha Péternét, hogy mondjautźna az

eskü szövegét:

,,Én Sántha Péterné, becsülętemľe és lelkiismeretemľe fogadom, hogy Magyarcrszághoz és

annak Alaptörvényéhez hii leszek, jogszabá|yait megtartom és másokkal is megtaľtatom, az

önkoľmányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Budapest Fővĺĺros VIII. kerület

Józsefuaľos fejlődésének előmozďítása éľdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a

magyar nemzet javaľa gyakoľlom. Isten engem úgy segéljen!''

(ľaps)



Dr. Kocsis Máté
O maga, és a Képviselő-testtilet nevében is gratulál Alpolgármesteľ asszonynak a mandátum
elnyeréséhez és jó munkát, sok eľőt kíván képviselői feladatai el|átásź.ŕroz. A 6/5.,,Javaslat a
2017. évi alapítványi páIytzatok elbírá|ásárď,, és a 7lI.,,Javaslat Józsefuáľos rendjét és

biztonságát szolgáló ľendeletek megalkotására'' címú előterjesztéseket az előterjesztők
visszavonták. Továbbá tźĄékoztatja a Képviselő-testületet, hogy f stirgősségi indítvány
étkezett, melyekľől kiilön szavaznak. Az egyik ,,Javaslat a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabá|yzatárőI szőIő 3612014. (xI.06.) ĺinkoľmányzati rendelet
módosításara'', melyet 1/1-es napirendként javasolja megfárgya|ni. Szavazásra bocsátja a

stirgősségi indítványt.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 1 nem, I tartőzkodással a stiľgősség
napirenđre vételét elfo gadta.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN l s KÉpvlsBro
A HATAR oZ ATH}Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ SZoToB B s Éc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
10212017. (v.11.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak |átja a sürgősség okát a sĹiľgősségi

indítvanyként b eterj e s ztett alélbbi e l őterj e sztésnél :

IĺI.

16IGEN 1 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

Javaslat ^ Képviselő-testület és Szeľvei Szeľvezetĺ és Műkłidési
Szabá|yzatárő| szó'/.ő 3612014. (xI.06.) łinkormányzatĺ rendelet
módosítására
(írásbeli előterj esztés, HELYSZÍNI rIo szrÁs;
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

4IGEN

Dľ. Kocsis M:áLté

A másik stiľgősségi indítvány dľ. Eľőss Gábor képviselő tlr részérőI érkezett, ez ,,Jőzsefvtros
Szolidaľitási Nyilatkozata a civil szervezetekkel'' címet viseli, melyet llL__ęs napiľendként
j avas o lj a tźlr gy a|ni, melyet szav azásr a bo c s át.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 13 nem, I tartőzkodással a stirgősség

napiľendre vételét ęlutasította.

sZAv AZASNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERŰ SZóTo B B s Éc szÜrs ÉGES
HATAROZAT:
Í03l20I7. (v.11.) l.3 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtjĺet úgy dont, hog,l nem.fogadja el dr. Erőss Gábor sürgősségi napirendi
javaslatát, mely szerint a ,,Jőzsefváľos Szolidaritási Nyilatkozata a civil szeľvezetekkel',
című előterj e s ztés ét ve g,,ék napir endr e.



Dr. Kocsis Máté
Szav azźsra bocsátj a a módosított napiľendet.

NAPIREND:

1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslat a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Műktidési

(írásbeli előterj esztés, HELYSZINI KIo SZTAS)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

f. Zárt ülés keretében tárgyalandó előteľjesztések

1. Javaslat elővásáľlási jogról tłiľténő lemondásra
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Pénzügyi, kiiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. A Józsefuárosĺ Onkormányzat 20|'6. évĺ kiiltségvetésének végrehajtásáľĺil
szólĺó beszámolója és a zárszálmadási ľendelet-tewezete
(írásbeli előterjesĺés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a 20|7. évi ktiltségvetésľől szőlól3612016. (xII.21.) iinkoľmányzati
ľendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esztés, poľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Váľosrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztés

l.. Javaslat 
^ 

ľÉn-roz ,,A', jelű pá"Jyá.zat Európa Belvárosa Pľogram
III. ütemével kapcsolatos diintések meghoz ata|ára
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Egľy Attila - alpolgármester

2. Javaslat a ľÉn-xoz ,,B,, jelű pä|yázattal kapcsolatos dłintések

meghozatalára
(írásbeli eloterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

4



3. JavaslataGyermekbarátváľoskoncepciĺómegvalósításáraJĺízsefuárosban
(íľásbeli eloterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

5. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

1. JavaslataVersenyeztetésiSzabá|yzatelfogadásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: đr. Kocsis Máté - polgĺírmester

2. Javaslat a Budapest VIil. kerület, Brĺódy S. u. 15. cím alatt találhatĺó
ingatlan elidegenítésére kiírt pá,Iy ázat, eľedményének megállapításáľa
(írásbeli előteľjesĺés, POTKEZBESITES)
E|őterjesztő: dľ. Pesti Ivett Józsefuaľosi Gazdálkodási Kiizpont ZÍt.

igazgatőság elncjke

3. Javaslat a Budapest VIII. keľület, József kľt. 59.61. szám alatti
tinkormányzati tulajdonrĺ nem lakás céljáľa szolgáló helyiség béľbeadására
vonatkozó p á|y ánat kiírására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ ZÍt'

igazgatőság ęlnöke
4. Javas|at a 248ĺ2013. (vI.19.) számű képviselő-testületĺ határozat Galéľia

ne gyed kialakítás ával kap cs olato s m ó d os ításár a
(íľásbeli előterj esztés)
Eloterjesztő: dr. Pęsti Ivett Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.

igazgatőság elnöke

5. Javaslat Budapest Főváros onkoľmányzatáxa| vízvezeték há|őzat
átadásáľĺól szóló megállapodás megktitésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

igazgatőság elnöke

6. Javaslat eľdei iskolával kapcsolatos döntések meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Pétemé - alpolgaľmester

6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a Töľökbecse utca telekosztásáľa
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: đľ. Sára Botond - alpolgármesteľ



2. Javaslat emléktáblák elhelyezésére
(íľásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Sántha Péteľné - alpolgármesteľ

7 . Hu m á n sz olgźitatźlssal ka pcs olatos előte rj esztések

Javaslat a Budapest Józsefvárosi onkormányzat2016. évi gyeľmekjóléti és

gyeľmekvédelmi feladatainak ellátásárĺól szóló átfogő éľtékelés elfogadására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármester

Javaslat intézményi beszámolók elfogad ására
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľj esztő : S ántha P éterné _ alpol gáľmesteľ

Java s la t ktjzétkeztetés s el kap c s o la t o s d ö n té s ek m eghozata|ár a
(írásbeli előteľj esĺés)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Javaslat családok átmeneti otthona kialakításával kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: đr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Santha Péteľné - alpolgármester

Tájékoztatók

1. Polgármesteľi tájékoztatő t lejárt hatáľidejű testületi határozatok
végľehajtásáľól, az e|őző iilés óta tett fontosabb ĺntézkedésekről' a
jelentősebb eseményekről és az iinkoľmányzati pénzeszkiizök átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegíĺ lekiitéséről
(írásb e li tt! ékoztatő)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgáľmester

Dľ. Kocsĺs Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napiľendet
elfogadta.

IZAVAZASNAL JELEN VAN ts KÉpvIspro

15 igen, 0 nem, 3 ártozkodással

A HATAR )ZATH)ZAT ALH)ZEGYSZERÚ szóľong sÉcSZÜKSÉGES

3 TARTOZKODÁSSAL

1.

)

3.

4.

HATAROZAT:
1041201,7. (v.11.) lsIGEN O NEM

A Képviselő-testület az a|ábbi napiľendet fogadja el:



NAPIREND:

1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések

t. Javaslat a Képviselő-testĺilet és Szeľvei Szervezeti és Műkłidési

(íľásbeli előterjesĺés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Eloterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

f. Zárt ülés keľetében tárgyalandó előteľjesztések

1. Javaslat elővásáľlási jogról tőrténő lemondásľa
(íľasbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgĺírmester

3. Pénzĺigyio kiiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. A Jĺózsefuárosi onkormányzat 20|.6. évĺ köttségvetésének végrehajtásárĺól
szĺóló beszámolója és a zárszámadási ľendelet-tervezete
(írásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

2. Javaslat a 2017. évi ktiltségvetésről sző|ő 36|2016. (xII.21.) tinkoľmányzati
rendelet mĺódosításáľa
(írásbeli előterjesztés, POTKÉzBESÍTÉS)
Eloterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

4. Városrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztés

1. Javaslat a ľan-xoz ,,A'' jelű pállyázat Eurĺípa Belváľosa Pľogľam
III. ütemével kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Egry Attila - alpolgármester

2. Javaslat t ľÉn-roz ,,B,, jelű pá|yánattal kapcsolatos dłintések
meghozata|ára
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Egry Attila - alpolgáľmester



3. JavaslataGyeľmekbarátvároskoncepciómegvalósításáraJózsefvárosban
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

5. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintőelőterjesztések

1. Javaslat a Veľsenyeztetési Szabá|yzat elfogadásáľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a Budapest VI[. kerĺilet, Bródy S. u. 15. cím alatt talLá|hatő

in gatlan elidegenítéséľe kiírt pź.Jy ánat eredményének m egállapítására
(íľásbeli előteľjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.

igazgatősźlg elnĺjke

3. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, József kľt. 59.61. szám alatti
łinkormányzati tulajdonú nem lakás céIjáľa szolgáló helyiség bérbeadásáľa
vonatkozĺí p á.Jy ázat kiírás á ľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesĺő: dľ. Pesti Ivett Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.

igazgatőság elnĺjke
4. Javaslat a 248ĺ2013. (vI.19.) számú képviselő-testületi határozat Galéľia

negyed kialakításával kapcsolatos módosítására
(íľásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett Józsefuáľosi Gazđálkodási Központ Zrt.

igazgatősźtg elnökę

5. Javaslat Budapest Főváľos Onkoľmányzatáva| vízvezeték lná.Jőzat

átadásáľól szóló megállapodás megkötésére
(írásbeli előterjesĺés)
Előtedesztő: dr. Pesti Ivett Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

igazgatőság elnöke

6. Javaslat eľdei iskolával kapcsolatos d.iintések meghozata|ára
(íľásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Santha Péterné - alpolgaĺmester



6. Vagyonkeze|éssel, városiizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a Ttirtikbecse utca telekosztására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Sara Botond - alpolgármesteľ

2. Javaslat emléktáblák elhelyezésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

7 . Hum ánsz olgá|tatással ka pcs olatos előteľj esztések

1. Javaslat a Budapest Józsefváľosi Onkoľmányzat20|'6. évĺ gyeľmekjĺóléti és
gyeľmekvédelmĺ feladatainak ellátásárĺil szóló átfogil értékelés elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előteť esztő : S ĺántha Péterné - alpo l gármester

2. Javaslatintézményibeszámolókelfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: Sántha Pétemé - alpolgáľmester

3. Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: đľ. Kocsis Máté _ polgiírmester

4. Javaslat családok átmeneti otthona kĺalakításával kapcsolatos diĺntések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Sĺántha Péterné _ alpolgáľmesteľ

Tájékoztatók

1. Polgármesteľi tájékoztatő a lejáľt határidejű testületi hatärozatok
végľehajtásárĺól, az e|őző ülés őta tett fontosabb ĺntézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekľől és az tinkoľmányzati pénzeszkiizök átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegíí lektitéséľől
(íľásbel i táj éko ztatő)
Előterjesző: dľ. Kocsis Máté - polgármester



1. Elsődlegesen táľgyalandó előterjesztések

Napirend 1/1. pontja

SzabáůyzatárőI szóló 3612014. (XI.06.) tinkormányzati ľendelet

módosítására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Dľ. Kocsis Máté
Szóbeli kiegészítést csak akkor tenne hozzá, hogyha feltétlentil sziikséges. A napirend vitájat

megnyitj a, megadj a a szőt Komássy Akos képviselőnęk.

Komássy Ákos
Természetesen a Smaľt City Ideiglenes Bízottság tényleges helyzetének jogszabtiyí

rögzítésével kapcsolatban, nincsen hozzáfüzruva|őja. A Bizottság tagjaként tudja, bogy az 5

főš Bizottság ugyanolyan jól dolgozik, amilyen jő|végezte munkáját a 6 fős. Az előterjesztés

másik felével kapcsolatban, érti, hogy egy olyan he|yzet van' amikor az újonnan

megvá|asztott képviselő alpolgármesterként nem foglal helyet Bizottságban. Ez teljesen

kézenfekvő, de sajnos nem engedheti el kommentáľ nélkül ań',hogy ezze| az előterjesztéssel

azt javasolják, hogy a Szocialista Páľtnak innentől kezdve ne legyen az Emberi Erőfoľrás

nizóttsegbán külsős bizottsági tagsa, és ęzt nem tartja elfogadhatónak. A második legtöbb

s,u,u,ut,t kapott lista, a másođik legltibb vźůasztő által támogatott polgármesteľ-jelöltet

indító páľtnak helye van az ĺjnkormźnyzati munkában, nemcsak M ęgy szem' végül is bejutott

kopvisělőn keresztül, hanem legitim módon múkodött eddig úgy, hogy egy külsős bizottsćlgi

tag is részt tud venni ebben a munkában, ezért kéri, hogy ezt legyenek szívesek megfontolni

és ú3ragondolni. A kieső képviselővel kapcsolatos laitikát és ellenéľzéseket tudja, érti, és

ehóndta már bizottsági iilésen is, hogy a vá|asztźs során előfordult sajnálatos incidenssel ő

sem értett egyet, (Hangjetzéý azt az illető törcjlte és elnézést kéľt érte, de ettől még a

Szocialista Páľtnak is van helye egy külsős bizottság... (Hozzászólás tobbi része nem

hallható)

Dľ. Kocsis Máté
Személy szerint nincs kifogása az..e||en, hogy legyen ktilsős bizottsági tagsa a második

legtöbbet kapott listanak ebben az onkormány.zatban. Kifogása Camara-Bereczki Ferenccel

szémbęn uun, t"hát neki nincs helye ebben az onkoľmźnyzatbarĺ. A kĺjzbeszédnek egy olyan

szintjét érintette, ami még harceđzetr., megkéľgesedett magafĄta f,rguráknak is soknak

bizonyul. Az a helyzet, hogy iđáig nem fogiák kitolni semmilyen politikai akaratbőI az

egymással szembeni véleménynyilviínítást, amedđig ez az alak elmerészkedett. Ameddig

póigáľmesteľként vezeti ezt az Önkormĺányzatot, addig Camara-Bereczki Feľenc biztos, hogy

n"* 1"'' itt semmilyen tag. Azt javasolja, hogy júniusban döntsenek újra anól, hogy ki az az

iĄ tag, akit jelölnek ebbe a Bizottságba, aki nem Camaľa-Beľeczki Feľenc. Azt,hogy ęInézést

kirt,- azt 
-ĺem 

minősítené, aŻ' is egyébként felső pártutasításra tette, nem saját

meggyőzőđésből. Úgyhogy nem vitatva, arnit mondott, az a javas\ata, hogy legyző asszonnyal

"gy"á"''"nek 
a júniusi képviselő-testületi iilés kapcsán, hogy kit jelolnek abbaaBizottságba.

Nám á1l szándékábaĺ olyan lépést tenni, ami egyébként méltánýalanul érinti Képviselő úr

politikai közösségét. Megállapítja, hogy további kérdés, hozzźszőIźts nincs, ezért a napiľend

łitąat hztrja, és_szavazźlsra bocsátja a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
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SzabáIyzatárő| sző|ő 3612014. (XI.06.) önkoľmányzati rendelet módosításáľól szóló rendelet-
tervezetet.

Megállapítja, hogy 16 igen, 2 nem,0 taľtóZkodással a Képviselő-testület a 15l20I1. (V.11.)
önkormanyzati rendeletet elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN l s KÉpvlsBro
A RENDELETALKore.sHoz ľĺn.ĺo sÍľpTT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xÉľvrsnr.o-ľnsľÜĺ.pľB 1'6 IGEN, 2 NEM, 0
TARToZKODÁSSAL ELFoGADJA És ľĺn,cALKoTJA BUDAPEST FoVÁRoS
vilI. KERÜLET ĺózsnľvÁRosl oľxonľĺÁľyza.ľ xÉpvrsnlo-
TESTÜLEľEľľK 15|20ĺ7. (v.11.) oľronivĺÁľyz,ł,ľI RENDELETET A
xrpvrsBlo-ľnsľÜr-Bľ És SZERYEI SZERVEZETI És vĺÚxouEsr
SZABÁLYZATÁRóL szoLo 36t201,4. (xI.06.) oľronľrÁľyza,ľr RENDELET
nĺóuosÍrÁsÁnol

Dr. Kocsis Máté
S zav azásr a b o c sátj a a határ o zati j avas l atot.

A Képviselő-testület úgy dclnt, hogy a 2017. május 11. napján hatá|yba|épő, a Képviselő-
testiilet Szervei Szervezetí és Működési Szabályairól szóló cinkormányzati rendelet hatá|yba
lépésével egyidejrĺleg

1. az Emberi Eľőforľás Bizottság

Elnökévé: Zentaioszkaľ

Alelnĺjkévé: Dr. Ferencz oľsolya
Dr. Szilágyi Demeter Geľgely
Simon Gyĺirgy

Tagávźl: Kaiser József Lajos
Komássy Zsolt Akos
Dr. Erőss Gábor János

Külsős tagsávtľ Nagy Gáborné
T<jľök Patrik
Máté András
Kis Komélia
Vámos Andrea
Bálint Gergely

választjameg.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 20|7. május 1 1.

1.1.



2. a Smaľt City Ideiglenes Bizottság

Elnökévé: Dr. Feľencz orsolya

Tagtrávźt Vtjrös Tamás
Simon Gy9rgy
Komássy Akos
Jakabfy Tamás

váIasztjameg.

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I7 . május 1 1.

3. felkéľi a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változások źúvezetésér.ól a szükséges
nyilvántaľtásokon.

Felelős: jegyző
Határidő: 2017. május 11.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatátozatot 16 igen, 2 nem, 0 taľtózkodással

elfogadta.

łZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts KÉpvlspro
A HATAR IZATHIZATALHoZ lĺľlĺosÍľpTT SZóTÖBBSÉG SZUKSÉGES
HATÁRoZAT:
105ĺ2017. (v.11.) 16IGEN 2 NEM 0 TARTOZKoDASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2017. május 11. napjan hatä|ybaIépő, a Képviselő-
testület Szervei Szervezeti és Műkodési Szabályairól szóló tinkoľmányzatí rendeIet hatályba

lépésével egyidejűleg

I. azBmbęri Erőforľás Bizottság

Elnökévé: Zentaioszkát

Alelnökévé: Dľ. Ferencz orsolya
Dr. Szilágyi Demeter Gergely
Simon György

Tagsává: Kaiser József Lajos
Komássy Zsolt Akos
Dr. Erőss Gábor János

Külsos tagźná: Nagy Gáborné
Tcjrök Patľik
Máté Andľás
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Kis Kornélia
Vámos Andrea
Bálint Gergely

vá|asztjameg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. máius 11.

2. a Smart City Ideiglenes Bizottság

Elnĺjkévé: Dr. Ferencz orsolva

Tagtrává: Vtjros Tamás
Simon Gy9.gy
Komássy Akos
Jakabff Tamás

váIasztjameg.

Felelős: polgáľmester
Hatźnďő: 2017 . május 1 1.

3. felkéľi a jegyzot, hogy gondoskodjon a személyi változások átvezetéséről a szükséges
nyilvántartásokon.

Felelős: jegyzo
Határidő: 2017. május 11.

:

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé
Zárttl|és kĺivetkezik, aminek a feltételęit kéri a jelenlévőktől' hogy biztosítsak.

| 2. Zárt iilés keľetében tárgya|andó előteľjesztések

1 Napirend 211. pontja
Javaslat elővásárlási j o gľĺól tőrténő lemondásľa
(írásbeli előteľjesztés) Z^RT tjl,Es
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

:

) A napírend tdrgłalósa zúrt iilés keretében ttjrtént az Mötv. 46. s @ bekezdésének c.) pontja

: értelmében. A napirend tdrgyaldsa sorún elhangzottakat és a meghozott 106/2017. uI1.)
i szdmú hatdrozatot a zdrt iilésrdl késziilt 1. sz" jegyzőkönyv tartalmaaa
I

I

Dľ. Kocsis M:áúé
l Nvílt ülés következik.

13



3. Pénzügyi' kiiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
A Józsefuáľosi Onkormányzat 2016. évi kiiltségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolója és a zárszámadási ľendelet-tervezete
(íľásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Tájékońatja a Képviselo-testületet, hogy az 50-55. oldalig nem képezi az előterjesztés részét
az anyag, kéri, hogy ne vegyék figyelembe. Vegyék figyelembe, de nem képezí az
előteľjesztés részét. Napirend vitájtĺmegnyitja, megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Ertelemszerúen a számviteli tésze az anyagnak a tények rögzítéséről szól, érdemi
hozzźszőIźtst nem szeretne tenni. Viszont ta|á|t egy olyan mellékletben, amely behajthatatlan
tartozásokľól leírásáról sző|, egy olyan tételt, amit érdekesnek ta|á|' Ez egy lakásnak az
elmaľadt, nem béľleti díja, hanem egyéb kĺiltsége, amely Szigony utca 5. VIII. emelet 31-es
lakás, ami nem egy magánszeméllyel keletkeztetett tartozást, aki elhuný, vagy valamilyen
módon behajthatatlanná vá|t a követelés, hanem ez a HM EI Zrt., alni a honvédségnek egy
el|átő szęwezete. Magyarul egy állami szetvezet,736.000.- elévĹilt Ft-tal az onkormáĺyzat
adósa maradt, amit azért fiľcsáll, meľt mégiscsak egy államon belüli cégről van szó' és

elévi.ilésľől van szó, 5 éve ft'nnáll ęz atartozás. Miéľt nem sikerü|t ezt atartozást rendezni, és

behajtani?

Dľ. Kocsis M.áLté

Megkérdezi dr. Pesti Ivettet, a JGK lgazgatősźąi elntjköt arról, hogy be tudjak-e hajtatni HM
EI Zrt.-neń az ĺĺsszeget.

Dr. Pesti lvett
A HM EI Zrt.-nek bérlőkijelölési joga volt, tehát nem az ĺjvé a tartoztls, hanem a bérlőé, aki
magánszemé|y, tehát a Zrt.-n nem fogjak tudni behajtani eń. a tartozást. Megtettek mindent
annak érdekében, hogy a tartozźst behajtsak ezen a bérlőn. Hosszú évekig tartó iigymenetről
van sző, és źita|ábarl akkor viszik be behajthatat|anra, amikor mar csak az onkoľmźnyzatnak
keletkezne kciltsége a behajtással kapcsolatban, viszont semmilyen kĺiľÍilmény nem utal aľľa,
hogy akár egy Ft megtérülés is lenne ebből a behajtásból. Nagyon hosszú procedúra e|őzimeg
azt, mire behajthatatlannak vélnek egy követelést, ilyenkoľ mar a végľehajtáson is tul vannak,
és a végrehajtás is ilyenkor le szokott zźnilní, azza|, hogy behajthatatlan.

Dr. Kocsis N{'áúé

Megadja aszőt Simon Gyĺirgy képviselőnek.

Simon György
Egyrészt ugyanezt akarta megkérdezni, de továbbra sem érti, mert a HM abban az osz|opban
szerepel, aho| azvanírva, hogy bérlő. Nem, mint bérlő kijel<llő, hanem akkor megkérdezné,
hogy a bérleti szeruődésen ki szeľepel, a HM, va1y az az i|Iető? Ha az illető, aki ténylegesen
lakott berure, akkor miért ÍLem az ő neve van itt, a táb|ázatban? Ez az egyik, a másik, hogy
ugyanebben a behajthatatlankezelések kĺjzĺjtt a cégeknél' a céges tartozás,ű helyiségeknél, ott
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vizsgálták-e a cégeknek a tulajdonosi szerkezeÍét? Azért kérđezi, męrt 20l4-ben hatályba
lépett az uj Ptk., aho| az ügyvezető egyetemleges felelősségge| tartozik, hiába szűnik meg a
cég, hiába adja el a béľleti jogot, a tartozás nem tud elévülni, a volt igyvezető teljes
vagyonával felel az á'|ta|a felhalmozot1tartozásokért. Vizsgálva lett-e a tulajdonosi kor?

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt dr. Pesti lvettnek, a JGK Igazgatőstlgi elnöknek.

Dr. Pesti lvett
Természetesen, mire eljut, legyen szó cégről, legyen sző magánszemélyľől, miľe oda eljut egy
követelésnek a behajthatatlanként tĺjrténő leirása, addigra túlvannak a feIsző|ításokon,
túlvannak az egyeńetéseken, tulvannak a peľes eljáľáson, a II. fokú eljaráson, és a
végrehajtáson is. Ilyenkor végigmegy a teljes jogi procedúra, addig, hogy eljutnak oda, hogy
adott esetben időközben megszűnik a cég, felszámolással, végelszámolással,vagy pedig maga
a végrehajtő zźtrja le a követelés iránti végrehajtást azzal, hogy behajthatatlan. Ezek nem
évülnek el, nem is tudnak elévülni, hiszen minden egyes irat, ami atartozásra vonatkozik' és

amít az adós ilyenkor megkap, ilyenkor megszakad az eIévi|és. Elévülésről semmilyen
esetben nem beszélhetnek, áItaIában ténylegesen behajthatatlaĺ,náválik a követelés.

Dľ. Kocsis lŇ{áúé

Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Áko.
A vźitozatosság kedvééľt ugyanehhez a témakorhoz sző|nahozzá. Atnézve a céges 2016. évi
behajthatatlan kĺjveteléseket, számos olyan céggel ta|źikozott, mondhatj a itt a Süci és Fiát,
vagy a Sheľatan Kft.-t' szőva| ezek ilyen vendéglátás körüli cégek, amelyek bizonyáĺa nem
rendelkeznek bérleti, meg ktiĺerület-használati jogosultsággal, mert tĺjbbnyire törĺiltek, de
hogy, hogy nem, ilyen bér|ętátadással, másik cég keretében folýatjfü a tevékenységüket
Józsefuáľosban. Az a kérdése, nem tudja, hogy jogilag ezzel lehet-e valamit kezdeni. Erti,
hogy ezek a konkĺét követelések nem behajthatók, de amikor egy bérlő, egy jogi éľtelemben
másik bérlőnek átadja a bérleményét, és egyébként meg, hogy, hogy nem, eltűnik, és törlik az
onkormanyzat fe|é fennálló adóssággal, akkor lehet-e a bérleti jogával bármilyen lépést
tęnni? Nem tudja bizonyítani, đe az a megérzése, hogy itt vannak olyan béľlők, akik kicsit
palira vették az onkorměnyzatot.

I)r. Kocsis Máté
Megadja aszőt dr. Pesti Ivettnek, a JGK lgazgatősági elnöknek.

Dr. Pesti lvett
onnantól kezdve, hogy egy új cég keľül be a bérleti jogviszonyba bérlőként, onnantól kezdve
egy teljesen új jogviszony kezdődik, tehát nem tudják, még akkor is' hogyha vgyanaz a
tulajdonosa a cégnek' nem tudnak egy harmadik személlyel szemben fellépni, másik jogi
személynek a tartozásáért. S aj nos eľre ilyenformán nincs lehetőségfü .

Dr. Kocsis ľĺáté
Megadja aszőt dr. Sáľa Botond alpolgármestemek.
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Dľ. Sára Botond
Csak azza| egésziti ki, hogy amiről Komássy Ákos képviselő úľ beszéI, azkeze|bető, hiszen
hogyha ugyanarra a helyiségľe egy másik cég, ugyanazza| a tulajdonosi könel jelentkezik
bérbevételre, azt a Bizottság tárgyalja, alapvetően a Bizottságnak hatásköre van arra, hogy
nem adja bérbe a helyiséget. Tehát ezek kiszűľheto dolgok, volt is a gyakorlatban ilyen példa,

taláIkozott ilyen esettel. Llgyanaz a tulajdonosi kör egy új cégben, egy koľábbi cégben

tulajdonos volt, és tartozik az onkormányzat felé, evidens, hogy nem kell újra bérbe adni,

hiába egy új céggel jon' Ezek kezelhető tigyek, a gyakoľlat erľe megadta aziránymutatást.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Tisztelettel kéri az Alpolgármester úľ hozzászőIźlsára hivatkozya, a JGKZÍt.-t, hogy ezuttn
minden ilyen béľletátadő hatfuozati javaslatnál a tartozásokľól is az e|ótefiesztésekben
tájékoztassák a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot. Még egy röpke pillanatra
visszatérne a HM EI Zrt.-re, tehát itt azt monđtalgazgatősági elnök asszony' hogy I. fok, II.
fok, behajtás eľedménýelen volt, de bíĺósági itéIet az Iétez1k. Azért furcsállja, mert ez a cég

Iétezik, eZ egy állami' á|Ianhaztaľtáson belĹili cég, ingatlanj avan) nem lehetséges szeľinte így
a kettő összevetve. Ilyennel még nem ta|á|kozott, hogy ilyenkor is eredménytelen a behajtás,
:f;gy érzi, hogy egyik vá|asza ellentmond a másik vá|aszáĺak. Nyilvan iÍt az ugylratot meg

kellene ismeľniiik. Nem biztos' hogy szeľencsés, hogy most az eIengeďéséről is döntenek,

utolsó hozzásző|ása van' ezért cé|szerű módosító javaslatot tennie, hogy ennek tudatában a

HM EI Zrt. tartoztĺsának az e|engeđését, ań' vegyék ki az e|oterjesztésből.

Dr. Kocsĺs M.álté
Az asztal másik végén kialakult itt egy vita, két dologról beszélnek. Egy konkĺét döntésľől,

amiről Bozsik Istvánt mindjáľt meghallgatják. A másik része a dolognak egy elvi álláspont,

azza| személy szerint egyetéľt, hogyha valakinek bérlőkijelĺilési joga van, aZ valamiféle
fe[elősséget, bármilyen mögöttes felelősséget viseljen az titalla kijelölt bérlőért. Nyilván ez

nem lehet közvetlen felelősség, meľt a szerzodő fél nem lehet önmaga, akkor aĺlnak az

elképzelésnek a kidolgozását csak támogatni tudja, akár júniusra. Amennyiben ilyen helyzet
ti| eIó, hogy behajthatatlanná válik a béľlő által felhalmozotttartozás, akkor a bérlőkijelĺilési
jog megsztňtetésérę tegyen javaslatot, vagy kezdeményezze az onkormtnyzat. Ez esetben a

HM EI Zrt.-vel, az méLtźnyta|aĺ az Önkoľmanyzatta| szemben, hogy valaki megmondja' hogy
ki legyen a bér|ő, majd utána annak magatartásáért, és ebben az esetben pérzngyi
magatarttsról beszél, nincs felelőssége. Ebben egyet tudnak érteni, a konkľét ügyről Bozsik
urat meghallgatják.

Bozsik István Péter
Alapvetően ezek a dolgok úgy mtĺködnek, ahogy a Képviselő úr szeretné kéľni, már most is.

Ez egy konkrét ügy, a távfiĺtésdíj hátralékľól van sző, a bérlő nem fizette ahźtra|ékát, ezutźln a

HM EI Zrt. terhére bocsátottak ki fizetési meghagyást, aminek ellentmondott. A Bíróság
ítélete az,hogy a tulajdonos mĺlgöttes felelőssége a távf,ĺtési díjhátralék, ezért bírósági ítélet

van aľról, hogy eú, a hátralékot nem tudjak behajtani a HM EI Zrt.-n, ezért javasolták leírásra

ęń. a tételt. De alapvetően végigmennek előszĺjľ a bérlőn' a bérlőkijelölési jogra jogosulton,

mivel abirőságígy dcinttitt , igy ezzeI nem tudnak mást tenni, minthogy javasolják leírásľa.
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Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Azt szeretné javasolni az ominőzus céges behajthatatlan követelésekkel kapcsolatban, a bérlői
jog áĺ.aclásos helyzeĹekľe lcvctí[ve, ncm tudja kclrlk'ĺétan, tllert akkor értelelllszeľűeĺr lépne, de
amit látni vél folyamatot, azt nem tudja' hogy mennyire lekövethető. Elősz<jr ttjľténik meg a
béľleti jog átadása, utáĺa csodolve tűnik el, szűnik meg a cég, amelyik átađta, és annak
nyomán marad meg behajthatatlan követelésük vele Szemben, csak utólag felgöngyölíthető,
nem akkor, amikor a bérleti jog átadásról szóló dtintés megszúnik. Ez egy nehéz ttirténet,
csatlakozik Jakabfu képviselőtársához, azt megköszöni, hogyha a JGK Zrt. eń. is megnézi
innentol kezdve az ezzel kapcsolatos előterjesztések esetében, akkoľ egy fokkal
felelő s sé gtelj esebb tud lenni a Bizottsźlg döntése.

I)r. Kocsis Nĺáúé
Így lesz, Képviselő úr. Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|ás, javaslat nem volt,
ezétt a napiľend vitáját|ezá'tja, és szavazásľa bocsátja ahatározati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. elfogadja az onkormáĺyzat2016. évi kĺlltségvetésének végrehajtásźrőI szőIő szöveges
beszámolót az e|őterjesztés 1 . szám,ű melléklete szerint.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017 . május 1 1.

2. elfogadja az onkormányzat behajthatatlan ktjvetelések hitelezésí vesúeségként való
Ieír ását az e l őterj e s ztés 2. szźlmt mellékl ete szeľint.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺridő: 2017 . május 1 1.

3. jóvahagyjaa2016. évi összefoglaló éves ellenőľzési jelentést az előterjesztés3. számú
melléklete szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . május 1 1.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 15 igen' 0 nem, 3 taľtózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvIsBro
A HATÁR o Z ATIľĺIZ AT ALHIZ MtNŐ S ÍTETT S ZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
107t2017. (V.11.) 3 TARToZKoDÁSSAL15IGEN O NEM
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A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. elfogadja az onkormányzat2016. évi koltségvetésének végrehajtásárő| szőlrő szoveges

beszámolót az e\őterjesztés 1 . számű melléklete szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. május 11.

2. elfogadja az onkoľmányzat behajthatatlan kovetelések hitelezési veszteségként való
Ieír ását az előteľj es ńés 2. számi melléklete szerint.

Felelős: polgármester
Hatáľiđő: f0I7. május 11.

3. jóvahagyjaa2016. évi cjsszefoglaló éves ellenőľzési jelentést az előterjesńés3. számiĺ
melléklete szerint.

Felelos: polgármester
Határido: 2017. máius 11.

Dľ. Kocsis ľĺ.áté
Szavazástabocsátja a2016. évi költségvetési zárszźlmadźlsľólszóló ĺendelet-tervezetet.

Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem' 3 hrtőzkodással a Képviselő-testtilet a I7l20I7. (v.11.)

önkormányzati rendeletet elfo gadta.

A SZAVAz,ą.sNÁr JELEN VAN ts KÉpvlsBl.o
A RENDELETALKoIÁsHoz vĺrľĺosÍľBTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnrvÁnos xÉpvrsnr,o.ľnsľÜr.Brn 15 IGEN, 0 NEM, 3

TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA ES MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
vlil. KERÜLET JóZsEFvÁnosI oľronvĺÁľYzĺ.ľ rpľvrsplo-
TESTÜLETENEK 17ĺ20Í7. (V.11.) oľronmÁľyz.ł.ľr RENDELEľÉľ a. 2016. ÉvI
ror- ľ sÉ cVE TÉ s I z lĺpsz LľvlADÁsRo L

Napirend 312. pontja
Javaslat a20|7. évi ktiltségvetésről szóiő 3612016. (xII.21.) iinkoľmányzati
ľendelet módosítására
(íľásbeli előterj esĺé s, p }TKĘzBESÍTÉS)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dľ. Kocsis Máté
Napi rend vitaiźLt megnyitj a, megadj a a szőt Komássy Akos képviselőnek.
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Komássy Ákos
Konkĺétan mondja, hogy mely pontokra vonatkoznak a kérdései. Először is a polgármesteri
hatáskĺjrben hozott dĺintések k<jzül az |.3.l kapcsán szeľetné üdvözölni, hogy a januáľban
leégett kommandói Horn Dávid Iskola újjáépítéséhez ilyen szép mértékben hozzájáru| az
onkoľmanyzat. Tuđja, hogy Kovászna megye Tanácsa is beszállt a káľmentésbe, érdeklődni
akart' lrogy nriként á|| az új iskola építésének azigye. Az I.|0'l-el kapcsolatban érti, a Lőľinc
pap téri orosz étteľem szervezte ęń az orosz télbúcsúztatót. Tényleg az onkormźnyzat 150 e
Ft-os támogatásáľa volt sztikségük a\lhoz, hogy eń. megtendezzék? Az intézményi
hatáskörben meghozott egyéb események 8-as pontja kapcsán az akérdése, hogy milyen pert
vesztett a JSZSZGYK, ami ebbe a 2,5 millió Ft-ba keľĺil? A Szigony utca 2-ben a haziorvosi
rendelők fe|t!itźsźná|, érti, hogy 50 millió Ft-val többe kerül a teljes műszaki tartalommal
megvalósított felújítás, de ha jól emlékszik, pá|yáńak 30 millió Ft-ľa, aminek nem tudja, hogy
vaÍI-e már eredménye. Ennek ismeretében nem e|ég20 millió? (A háttérből beszéd hallatszik)
A rendelő felújítása, ađ.hiszi BM-es pá|yázat volt talán, hogy nem elég20 millió Ft többlet a
1 20 milliós felújításhoz?

Dľ. Kocsis Nĺáté
Elsőként Alpolgármester asszonynak adja meg a szőt vá|aszaďásra, éS azt kovetően Váradi
Gizella intézményvezetőnek adja meg aszőt'

Sántha Péteľné
Megkereste az étteremvezetóje, hogy a Palotanegyed életébe nemzetiségi színt is szeretnének
belevinni, és úgy, ahogy a mohácsi busójárás évről-évre ellátogat Józsefuaĺosba, úgy ők ezt a
télbúcsúztatő reĺdęzvéný szeretnék a későbbiekben is megszeľvezni, megrendezni. Ugy
gondolja, hogy ezze| is színesítik Józsefuaľos kulturális életét.

Dr. Kocsis ľĺ.áLté
Megadja a szőt Vaľadi Gize||a intézményvezetőnek.

Váradi Gizella
A I9Z9ZGYK több intézméĺynek jogutódszervezete. Tĺjbb munkaiigyi peľt is megörökĺiltek,
ebből több maľ Iezáru|t, sikeľrel is lezárult, itt koltségek merĹiltek fel, és azegylk pernek a
végső |ezźrása most töľténne meg.

Dľ. Kocsis Máté
Ha a nevet is fudni akarja Képviselő úr, akkoľ zárti|ést kellelrendelnie. De meg fog lepődni
ĺĺm. Képviselő urék holdudvaľahoztartozik. Es, hogyha íľásban tźĄékoztatja Jegyző asszony?
AZt kéÍdezi Jegyző asszony' hogy az jó-e, vagyis az ínténrléĺyvezető, hogy ezt a tomaőtźi
me|Iozzék a vendégei szźnnttra. (A háttérből beszéd hallatszik) A nevek ott S€,

monogrź}mokkal lehęt találkozní. Iegyző asszony állásfoglalását kéľi, hogy mi l'rlrténjen, zźlrt,
vagy nyílt ülés, vagy levél, mit szeľetnének?

Danada-Rimán Edina
Ha a Képviselő ur megelégszik a levéllel, akkoľ jobb szeretnék, hogyha íľásban tájékoztatják.

Dr. Kocsis Máté
Most mondja, hogy a ttibbi képviselő is kéľni fbgia. Micsoda izga|mat tud okozni egy bírósági
dcintés. Na, jól van, legyen zźtrt n|és. Zart ülés kövętkęzik, aminek a feltétęleit kéri a
jelenlévőktől' hogy biztosítsak'
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A napirend tdrgyaldsa zdrt iłtés keľetébenfolytatódott az Mötv. 46. s O bekezdésének b.)

pontja értelmében. A napirend tdrgyallźsa sordn elhangzottakat a 2. zlÍrt iilésről késziilt
j egyzőkö nyv tartalmaua

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dľ. Sára Botond alpolgármesternek.

Dr. Sáľa Botond
A Szigony utcai rendelő felújításával kapcsolatban, ha jól értette Képviselő úr kéľdését, akkor

arra vá|aszolna. Az a sztndék, hogy felújítják a ľendelőt, az független attól, hogy beadtak

pźiyétzatot, a páIyazaÍi nyertességtől is ftigget|en az, hogy ťol fogjak újítani a ľendelőt. Ha
nyer a páIytnat, akkor az az összeg, amit a páIyázatoĺ elnyernek, az visszajön. Ha nem

nyemek, szomoľú hír, de saját költségvetésbol megújítjfü a rendelőt.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőtKaiser József képviselőnek.

Kaiseľ József
A 150 e Ft-tal kapcsolatban elmondja, hogy 40-50 józsefuáľosi gyereknek foglalkozást
tartottak egész nap. Egy nagyon színes kultuľális esemény volt, amikor ilyeneket bíľálnak,

akkor el kéne menni, mint képvisęlő, és utána mondjanak ľóla véleméný.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Feľencz oľsolya képviselőnek.

Dľ. Ferencz Orsolya
Kaiser Képviselő uľ optimizmusát csodálja, hogy magyarźzza azt, amit felesleges. Itt

szemmel láthatőarl egy nemzetkozí|eg elváľt kánonba kell becsatlakozni, akármilyen pici
morzsźlba beleakaszkodva, hogyha valahol le van írva, hogy orosz' akkor el kell kezdeni

ľettegni. Ebben az ügyben Niedermüller Péter követését javasolja, amitől ő fel, attól a baloldal

kezdjen félni, mert azbínos rendkívül ijesztő.

Dr. Kocsis Máté
Megadj a a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
JeLzí,hogy az orosz kulturával semmi baja nincs. Nagyon nagyľa tartja és tiszteli, örül, hogy

összejött az oÍosz télbúcsúztató esemény, sőt még a Matrjoska bisztrót is egy jó helynek

tartja, egyszer-kétszer már beült oda. Pusztán arról szólt a kérdése, hogy nem gondolja, hogy

akaľ oroszország, akár az orosz kultura, aktr az orosz jelenlévő potentátok, pľominensek és a

többi, feltétlenül Józsefuaros onkormányzatźnak a 150 e Ft-jara lenne rászorulva, allhoz,

hogy egy kulturális rendezvéný megtaľtson. De örül annak, hogy hozzájáruItak és hogy a
rcnđezv ény j ól sikerĹilt.
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Dr. Kocsis NIárté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozztszőIás, javaslat nem volt, ezért a napiľend vitáját
|ezárja, és szavazásra bocsátja a 2017. évi költségvetésľől szóló 361201'6. (XII.21.)
önkoľmányzati ľendelet mó do sítás ár ő| sző|o rendelet-terv ęzetet.

Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 2 tartőzkođással a Képviselő-testtilet a |6120|7. (V.11.)
önkormányzati rendeletet elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A RENDELETALKorÁsrĺoz ľĺľľĺosÍľBTT SZOTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZsEFvÁnos xÉpvrsBr,o.ľnsľtjĺ-BľB t6 IGEN, 0 NEM, 2
TARToZKODÁSSAL ELFoGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPESľ rovÁnos
VIII. KERÜLET ĺozsnľvÁRosl oľronľĺÁľyza.ľ xÉľvlsnlo-
TEsTÜLEľÉľor 1'6ĺ20|7. (v.lt.) ÖľronľĺÁľyza.rr RB,NDELEInľ ĺ. 2017. É)vI
xolľsÉcvETESRoL szoLo 36t2016. (xII.21.) oľxonmÁľyza.ľr RENDELET
ľĺóuosÍľÁsÁnol

I)r. Kocsĺs M:áté
Szavazástabocsatjaahatźlrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.l azoĺlkormányzatrészérekozbeszerzési tanácsadási feladatokdijazásźta havi 952.500.- Ft,
évi bľuttó 1 1.430,0 e Ft összegben _ 11706-02 cím kötelező feladat _ 20|8' januaľ 1. napjától
hatfuozat|aĺ időre e|őzetęs kötelezettséget vállal, melynek fedezetétil az onkormányzat
mfüĺjđési és közhatalmi bevételeit jelöli meg.

Felelős: polgáľmester
Hatźriđő: 2017 . május 1 1.

2.l a 109/2016. (V.05.) számú képviselő-testületi határozatétban szereplő gépjármű béľleti
đijara vonatkozó előzetes kötelezettségvállalás összegét évęnte 2.057,8 e Ft-ra módosítja,
melynek fedezetéül az onkormányzatműk<jdési saját és kĺizhatalmi bevételeit jelöli meg.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2017. május 11.

3./a) módosítja a 230120116. (xII.01.) szźrrruhatźlrozattnak 9. pontját aza|źlbbiak szeľint:

,,9. cinként vállalt feladatként'hatfuozatlan időre a Belső-Pesti Tankeriileti Központrészére
2017. évtől éventę 8.662,5 e Ft cisszegu támogatást nyújt - a Józsefuárosi Gazdálkodási
K<lzpont Zrt. éůta| a műkĺidtetés területén a|ka|mazott azon munkavállalóknak, akik a Belső-
Pesti TankeľĹileti Központba átvéte|re kerültek - egyéb béren kí\,tili juttatás biztosításéna,
addig az idopontig, ameddig a Belső-Pesti Tankerületi Kcizpont nem biĺosít cafetéria
juttatást.''

b) felkéri a polgármestert az a) pontban foglaltak figyelembevételével atámogatási szeľződés
a|tńrź.sára,
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Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2011 . május 3 1.

4.l a) a fOI7. máľcius l-jétol 2OI1. december 31-ig teľjedo idoszakľa vonatkozó

k<izfoglalkoztatás ĺjnľész összegét a Jőzsefváros Kozösségeiért Nonpľofit Zrt.-néI442,7 e Ft-
tal, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-néI I.265,4 e Ft-talkiegészíti.

b) felkéľi a polgármesteľt a kozszo|gáItatási szerződések módosításáľa és aláftźsára.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a)2017. május 11. b) pont2017. május 31.

5.l a) a |őzsefvźĺosi Gazđálkodási Központ Zrt.-t megbizza a 11601 clm - önként vállalt
feladatok felújítási e|oirtnyzatán belĹil tewezett Lakatos Menyhért Altalános Iskola és

Gimnazium toľnaszoba szigetelés, talajvizesedés megsztintetése - 7 '035,0 e Ft -, Tömő u. 18.

óvodaépület komplett hőszigetelése,nyi|ászárók cseréje - 58.700,0 e Ft - feladatok teljes könĺ
bonyolításával.

b) fetkéri a polgĺĺľmestert a megbízási szęrzodés aláírástlra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. május 31.

6.l a) a Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím önként

vállalt feladat engedéIyezett \étszámát 2017. június 1. napjától határozatlan ideig 3 fővel
(szociális gonďoző, takaľító, biztonsági őr) megemeli, így azíĺtézmény osszes engedélyezett

|étszáma225 főr(5l (kötęlező 5 fő, önként vállalt 19 fő) 2f8 fóre (kötelező 5 fó, önként vállalt
22fő) emelkedik.

b) az a) pontban foglaltak miatr. a k<jvetkező évek költségvetésének teľhére évente 8'754,2 e

Ft-ľa tartós mfüödési kotelezettséget vállal, melynek fędezetéiil a mindenkori k<iltségvetés

mtĺk<jdési saját és kĺjzhatalmi bevételeit jelöli meg.

Felęlős: polgáľmester
Hataridő: a) pont 2017.június 01., b) pont a mindęnkori költségvetés elfogadása

7.t fe|kéria polgáľmesteľt, hogy ahattrozatban foglaltakat a k<ivetkezo évęk kĺĺltségvetésének

tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatariđő : mindenkori kĺiltségvetési rendelet elfogadása

8.l jővehagyja az onkoľmanyzat fOI7. évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

kozbeszerzési tervét a hatźnozat mellékletét képezo taľtalommal és felkéri a polgármesteľt

annak aláírására.

Fclclős: polgármesteľ
Határidő: 2017, máius 11.
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatáĺozatot 16 igen, 0 nem, 2 tartózkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALHc. Z ľĺnqo s ÍľBTT S ZóTo B B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
108tf017. (v.11.) O NEM 2 TARTOZKODASSAL16IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

|.l az onkormtnyzat részérekozbeszerzési tanácsadási feladatok đíjazására havi 952.500.- Ft,
évi bruttó 1 1.430,0 e Ft összegben _ 11706-02 cím kötelező feladat _ }}|8.januar 1. napjától
hatźrozat|an id&e e|ozetes kötelezettséget vá||al, melynek fedezetéül az onkormźnyzat
műkĺjdési és közhatalmi bevételeit jelöli meg.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźlrido: 2017 . május 1 1.

2.l a 10912016. (V.05.) szźlInu képviselő-testületi hatźlrozattlban szereplo gépjáľmű béľleti
di1ára vonatkozó előzetes kötelezettségvá||a|ás összegét évente 2.057,8 e Ft-ra módosítja,
melynek fedezetéül az onkormźnyzatműködési saját és közhatalmi bevételeit jelöli meg.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺíľidő: 2017. május 11.

3./a) módosítja a 23012016. (Xil.01.) számú hatfuozatźnak 9. pontját az alźhbiak szerint:

,,9. önként vállalt feladatként,hatźrozatlan időre a Belső-Pesti Tankeľületi Kĺizpontrészére
2017. évtől évente 8.662,5 e Ft összegu tźtmogatást nyrijt - a Józsefuaľosi Gazdálkodási
Központ Zrt. á|ta| a működtetés területén a|ka|mazott azon munkavállalóknak, akik a Belső-
Pesti Tankerületi Kĺizpontba átvételre kerültek - egyéb béren kívÍili juttatás biztosítasĺíľą
addig az időpontig, ameddig a Belső-Pesti TankerÍileti Központ nem biztosít cafetéria
juttatást.''

b) felkéri a polgármestęrt az a) pontban foglaltak figyelembevételével atámogatási szerződés
aláírésźlra.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017. május 31.

4.l a) a 20|7. március l-jétől 2017. december 31-ig terjedő időszakľa vonatkozó
k<izfoglalkoztatás önĺész összegét a Jőzsefvtltos Közösségeiért Nonprofit Zrt.-né| 442,7 e Ft-
tal' a Jozsefuaĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.-néI |.265,4 e Ft-tal kiegészíti.

b) felkéri a polgáľmestert a kozszo|gá|tatźsi szerződések módosításara és aláirźsáĺa.

Felelős: polgármester
Hatźlridó: a)2017 ' május 11. b) pont2017. május 31.
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5,l a) a Jőzsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t megbízza a i1601 
"ĺm - önként vállalt

feladatok felújítási e\őirányzatán belül tervezeÍt. Lakatos Menyhért Altalános Iskola és

Gimnázium tornaszoba szigetelés, talajvizesedés megszüntetése - 7 .035,0 e Ft -, Tomő u. 18.

óvođaépület komplett hőszigetelése, nyíIźszárók cseréje - 58.700,0 e Ft - feladatok teljes körű

bonyolításával.

b) felkéľi a polgármestert a megbízási szerzoďés a|áításźra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. május 31.

6.l a) a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím onként

vállalt feladat engedélyezett létszámát 2017. június 1. napjától hatttrozat|an ideig 3 fővel
(szociális gondozó' takarítő, biĺonsági őr) megemeli, így az intézmény összes engedélyezett

Iétszźlmaf}5 főrol (kötelező 5 fő, önként vállalt 19 fő) 228 fore (kcitelező 5 fo, ĺjnként vállalt
22 fő) emelkedik.

b) az a) pontban foglaltak miatt a kĺjvetkezo évek koltségvetésének terhére évente 8.754,2 e

Ft-ľa taľtós műkĺldési kötelezettséget vá||al' melynek fedezetéül a mindenkori kĺiltségvetés

működési saját és kozhata\mibevételeit jelöli meg.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a) pont 2OI1.június 01., b) pont a mindenkori költségvetés elfogadása

7.t fe|kén a polgáľmesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a kovetkęzó évek ktiltségvetésének

tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő : minđenkoľi költségvetési rendelet elfogadása

8.l jőváhagyja az onkormányzat 2OI7. évi módosításokkal egységes szerkęzetbe foglalt

kozbeszerzési tervét a határozat mellékletét képező taľtalommal és felkéri a polgáľmesteľt

annak aláirástra,

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2017. május 11.

A 108/2017. (v.11.) számú határozat mellékletét a jegyzőkiinyw 1. számú mellék|ete

tartalmazza

4. Váľosrehabititációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztés

Napiľend 4/1. pontja
Javaslat a ľnn-xoz ,,A,, jelű pá,Jyázat Európa Belváľosa Program
III. ütemével kapcsolatos diintések meghozatalára
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgĺíľmesteľ

Egľy Attila - alpolgármester
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Dr. Kocsis Máté
Napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászó|źls' javaslat nem volt, ezért a
nap irend v itáj at \ezźrj a, és szav azásra b o c s átj a a határ o zati j avas l atot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a) elfogadja a Fővárosi Közgý|és 44Il20I7. (IV.5.) szźlmuhatźrozatának2. számiĺ
mellékletében a ,,Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III.'' elnevezési pľojekt
megvalósít ástlr a me gítélt 3 5 0. 00 0. 00 0 Ft ö s szegű támo gatást.

b) a projekt teljes megvalósítási tisszege 72I.565.613 Ft, melyből 350.000.000 Ft
fővárosi támogatás, 142.02I.858 Ft a pályázatban résztvevő paľtneľek öĺľésze és

229.543.755 Ft önkormáĺyzati saját forrásból tevődik össze.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2017. május 11.

2. elfogadja az e|őterjesztés 1. számú mellékletét képező, a ,,Pa1otanegyed, Euľópa
Belvárosa Program III.'' elnevezési pľojekt megvalósítására kĺjtendő Egyiittműködési
Megállapodás főbb tartalmai elemeit és fe|hata|mazza a polgármesteľt annak
aláírására,

Egyben fe|hata|mazza apoIgttrmesteľt azBgyittmriködési Megállapodás tervezetének
és annak esetleges módosításainak aláíľására, amenrlyiben azÍLem érint ĺĺnkoľmźnyzati
forrásbevonást, hatáľidő módosítást, valamint nem eredményezi az e|fogađott progĺam
elemeinek lényeges tartalmi módosítását.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 . május 1 1.

3. felkéri a polgármestert az EgyĹittmrĺködési Megállapodás elfogadását és mindkét fél
á|ta| történt a|áirását követően az együttmrĺkddő partnerek (társashĺŁak, civil
szervezetek) tájékoztatásźlra' a velük való egyeztetések kezdeményezéséte és a
sziikséges megállapod źsok, szerzőđések előkészítéséľe.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017 . szeptember 30.

4. felkéri a polgármesteľt a Tĺĺmogatási Szerződés megktitéséhez szfüséges
projektelemek részletes műszaki tartalmanak kidolgozásara és előkészítésére, és az
ehhez szfüséges dokumentumok és megállapođások, szerződések előkészítésérę.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 . szeptember 30.

Dr. Kocsis l[.IáLté

Megállapítj a, hogy a Képviselő-testiilet a hatźtrozatot 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.
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SZAV AZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATAR oZ ATH)ZATALHoZ MrNo S ÍTETT SZŐTOBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
10912017. (v.11.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) elfogadja aFővárosi Közgyűlés 44llf0I7. (Iv.5.) szźtm,(lhatźlrozattnak 2. számil
mellékletében a ,,Palotanegyed, Európa Belvarosa Program III.'' elnevezési projekt
me gvaló sít ásár a me gítélt 3 5 0. 0 00. 0 0 0 Ft ö s sze gri támo gatást.

b) a projekt teljes megvalósítási összege ]21.565.613 Ft, melyből 350.000.000 Ft
fővárosi támogatás, I42,0fI.858 Ft a pá|yázatban résztvevő partnerek onĺésze és

2f9 . 5 43 .7 55 Ft önkorm ány zati saj át forľásból tevődik c! s sze.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2017. május 11.

2. elfogadja az e|őterjesztés 1 . számt mellékletét képező, a ,'Pa1otanegyed, Európa
Belvárosa Program III.'' elnevezési projekt megvalósításaľa kötendo Együttműkodési
Megállapodás főbb taľtalmai elemeit és fe|hata|mazza a polgármesteľt annak

a|áittstľa.

Egyben felhata\mazzaapo|gármesteľt azBgyuttmúködési Megállapodás teľvezetének

és annak esetleges módosításainak aláírására, alneĺlrlyiben aznem érint önkormányzati
foľrásbevonást, hatáľidő módosítást, valamint nęm eľedményezi az e|fogadott program

ęlemeinek lényeges taľtalmi módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . május 1 1.

3. felkéľi a polgáľmestert az Együttmiiködési Megállapodás elfogadását és mindkét fel
źĺtal toľtént a\áirását követően az együttmtĺkĺidő paľtnerek (társashźnak, civil
szervezetek) tájékonatáséra' a velük való egyeztetések kezdeményezéséľe és a
szfüséges megállapod tĺsok, szerződések előkészítésére'

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017 . szeptember 30.

4. felkéri a polgármesteľt a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges
projektelemek részletes műszaki lrrrtalrmának kidolgozására és ęlőkészítésére, és az

ehhęz szifüséges dokumentumok és megállapodások, szerzőđésęk előkészítésére.

Felelős: polgármester
Hatttriďo: 2017 . szeptember 3 0.
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Napirend 412. pontja
Javaslat a TER_KOZ ,,B,, jeIű páiyánattal kapcsolatos döntések
meghozataIára
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

Dr. Kocsis N ĺáté
Napirend vitáját megnyitja, megadja aszőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Aĺĺól a közterületre, amiről az előterjesztés szőI,teruezi az onkoľmányzat" a trianoni emlékmű
megvalósítását. Az a kérdése, hogy ezze| kapcsolatban, hogy állnak? Mikor kerĹĺl kiírásra a
képzőmllvészeti pá|yźnat, mert mfu egyszeľ az onkormányzat illetékes hivatala elfelejtette
ennek az emlékműnek a megvalósítását.

Dr. Kocsis lNIáté
Úgy tudja' hogy az A|polgármester asszony és Képviselő úr között volt e tárgyban egy
hosszú, széles spektrumú beszélgetés, ahol u lJ;gy minden Ész|etére kitértek, határidőkkel
mindennel egyĹitt, de ez tartozik a nyilvánosságra. Megkéľi Alpolgáľmester asszonyt, hogy
válaszoljon effe a kérdésre.

Sántha Péteľné
Teľmészetesen nem felejtették el, és folyamatban van, most foga|mazzźtk a pźiyázatí kiíľást.
Időbęn odaémek, minđ a teľület rendbehozásával, mind pedig apátlyamu, a trianoni emlékmű
elkészítésével.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja a szőt dr. Ferencz orsolya képviselőnek.

Dľ. Feľencz orsolya
Rövid lesz, ĺirül annak, hogy az á|ta|a felvetett, és a Tisztviselőtelepi onkormányzati
Egyesület áIta| pozitivan fogadott' és felkarolt ötletet, hogy ezt a hasznáIhatatlanul
zsiákutcásított utcaszakaszt alakítsák k<ĺzparkká, ezt a Főváros tźtmogatja. Azt remé|i' hogy ez
egy komoly előrelépés lesz a Tisztviselőtelep életébęn. A trianoni emlékmúvet nem felejtették
el, pontosan Alpolgĺrmester asszony jól mondta, csinálják, és remélik, hogy a ktjvetkező
pá|ytnat már eredményesen tud zĺĺľulni, de azt hiszi, hogy Pintér Attila sem vitatja eI azt,
hogy az ęIőző ptiyźzatot nem lehetett eredményessé nyilvrínítani' hiszen azokat a
gúnykategóriába sorolandó ötleteket valamennyien egyiitt nézték meg.

Dr. Kocsĺs ľ Iáúé
Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Eľőss Gáboľ
Nem biaos, hogy van összefi.iggés, de szeľetné megtudni, hogy van-e mégis, a múlt
alkalommal a tisztviselőtelepi köľnyezetszennyezés kapcsán volt két párhuzamos
előterjesztés, az egyik, amit a Képviselő-testĹilet elfogadott, abban szerepelt a
műemlékvédelmi intézkedések sora, amiket tervez az onkoľmźĺnyzat. Azt k&dezi, hogy a

27



műemléki védelembevétel összefuggésben lehet-e, ennek apá|yázatnak a megvalósítását adott

esetben befolyásolj a-e?

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|źts nem vo\t, ezért a napiľend vĺtájźt |ezárja, és

szavazásrabocsátjaahatttrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. a) elťogadja a FővárosiKözgyúIés 44Il20I7. (Iv.5.) szźrrluhatározatának2. szttmu

mellékletében a ,,TÉR-ÉPÍToK'' elnevezésű pľojekt megvalósítására megítélt
40.000.000 Ft osszegű támogatást.

b) a projekt teljes megvalósítási összege 69.800'000 Ft, melyből 40.000.000 Ft
fővárosi támogatás és 29.800.000 Ft önkormáĺyzatí saját forrásbóltevődik cissze.

c) az a) pontban foglalt pľojekthez sztikséges saját fonást 3.000,0 e Ft-tal kiegészíti az

általános működési tartalék terhére, ezért az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím
műkĺjdési cél és általános taľtalékon belül az általános l'arta]rék _ kötelezo feladat -
e|óirányzatáÍól 3.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11605 cím _ önként vállalt
feladat - felúj ítási eIoirány zatáĺa'

Felelős: polgármester
Hatáľiđo: a) és b) pont esetében 2017. május 11., c) pont esetében a f011. évi
költségvetésről szóló rendelet kovetkező módosítása

2. elfogadja az előtefiesztés I. szttmimellékletét képezo, a,,TÉR_ÉPÍTOK'' elnevezésű
projekt megvalósítására kĺjtendő EgyĹittműkĺjdési Megállapodás fobb tartalmai elemeit

és felhatalm azza apolgarmestert annak aláirásfua.

E gyben f ęIhata|mazza a p o\gtrme steľt az E gyittmrĺkö dé s i Me gál l ap o dás tervezetének

és annak esetleges módosításainak aláírásáľa, amennyiben az nem érint önkormányzati
forrásbevonást,határidő módosítást, valamint nem eľedményezi az eIfogaďott progľam

elemeinek lényeges tartalmi módosítását.

Felelős: polgármester
Hataridő 20 17 .június 3 0.

3. felkéľi a polgármestert az Egyiittmfüödési Megállapodás elfogadását és mindkét fel
źita| tĺirtént a|áirźsát követően, a pľojektben együttmfüödő Tisztviselotelepi
Önkormányzati Egyesület bevonásával a szükséges megállapodások, szeľződések

e1őkészítésére.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataľidő: 20|7. szeptembeľ 30.

4. felkéri a polgármcstcrt a Támogatási Szerzódés megkötéséhez szükséges
projektelemek részletes műszaki tarta|mának kidolgozásaľa és előkészítéséte, és az

ellhez szükséges dokumentumok és megállapodások, szetzodések előkészítésére.
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Felelos: polgármester
Határidő: 2017 . szeptembeľ 30.

Dľ. Kocsis M.álté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a határozatot 17 igen, 0 nem' 1 taltózkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATAR )ZATH)ZATALHOZ ľĺnĺŐ s ÍľpTT SZoToB B SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
110ĺ2017. (V.11.) 17IGEN O NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a) elfogadja a Fővárosi Kozgyĺlés 4411201'7. (IV.5.) szám.(lhattlrozatźnak2. szźmil
mellékletében a ,,TÉR_ÉPÍTŐK'' elnevezésű projekt megvalósítására megítélt
40.000.000 Ft összegű támogatást.

b) a projekt teljes megvalósítási ĺisszege 69.800.000 Ft, melyből 40.000.000 Ft
fővárosi támogatás és 29.800.000 Ft önkormźnyzati saját fonásból tevődik cissze.

c) az a) pontban foglalt projekthez sziikséges saját forrást 3.000,0 e Ft-tal kiegészíti az
általános mfüödési tartalék terhére, ezért az onkormányzat kiađás 11107-01 cím
műkĺjdési cél és általános tartalékon be|i| az általános tartalék _ kötelező feladat _
e|oirtnyzatáľól 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím - önként vállalt
feladat _ felúj ítási e|őhányzatára.

Felelős: polgármester
Határidő: a) és b) pont esetében 2017. május 1l., c) pont esetében a 2017, éví
költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosítása

elfogadja az előterjesńés I. számű mellékletét képezó, a,,TÉR_ÉPÍTOK'' elnevezésű
pľojekt megvalósítására kötendő Egyiittmfüĺidési Megállapodás főbb taľtalmai elemeit
é s fe lhatalm aZZa a p o 1 gĺĺrme stert annak a|áír ásźlr a.

Egyben felhatalmazza a po|gtlrmestert az Egyiittmrĺkodési Megállapodás teľvezetének
és annak esetleges módosításainak aláíľásáta, amennyibęn az nem érint ĺlnkoľmrĺnyzati
forrásbevonást,hatźridő módosítást, valamint nem eľedményezi az elfogadott program
elemeinek lényeges taľtalmi módosítását.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 2017 .június 30.

felkéri a polgármestert az Együttműködési Megállapodás elfogadását és mindkét fel
által t<jrtént a|áírását követoen, a pľojektben egyiittmriködő Tiszťviselőtelepi
onkormanyzati Egyesiilet bevonásával a sztikséges megállapodások, szeruodések
előkészítésére'

2.
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0I7. szeptember 30.

4. felkéľi a polgármestert a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges

projektelemek részletes műszaki taľtalmának kidolgozására és előkészítésére, és az

ellhez szükséges dokumentumok és megállapodások, szeĺzóđések előkészítésére.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2017 . szeptember 30.

Napiľend 4/3. pontja
Javaslat a Gyermekbar át város koncepció megvalósít ására Józsefvárosban
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Napirend vitájátmegnyitja, megadja a szőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintér Attila
A Gyermekbarát koncepcióhoz hozzátartozik, hogy a közpaĺkokat a gyerekes szülők, a

gyerekek nyugodtan használhassák, ne kelljen állandóan attőItartaniuk, hogy kutyapiszokba

ĺépnek. A Kcjzteriilet-felügyeletnek fel kellene lépni azért' hogy visszaszoľítsźlk ezt a

jeienséget, illetve az onkormźnyzatnak vannak más eszközei ís, hogy ezt visszaszorítsa,

például kutyapiszok-gytĺj tő edények kihelyezése, tájékoztatás, sat<jbbi.

Dľ. Kocsis M.áúé
Rĺigzítették Képviselő úr kéľdését' megkéri Bajusz urat, hogy ezirtnybaĺ aktív tevékenységet

fejtsen majd ki. Megadja aszőtJakabt Tamás képviselőnek.

Jakabfo Tamás
Éľtelemszeriĺen támogatni fogja ezt az előteľjesĺést, holott ań' a címet, hogy ez egy

Gyermekbarát váľos koncepció, ań egy kis túlzásnak tanja Pintér Képviselő únal egyiitt.

Dr. Kocsĺs Máté
Koncepció vázlat.

Jakabfy Tamás
A Gyermekbatźi város koncepció szeľinte a váľos egész teľĹiletére, vagy ÍLagy területére

kel1ene, hogy vonatkozzon.Itt is lesz egy néhány helyen nagyon jó beavatkozás, |átták a

mellékelt fényképeket, biztosan hasznźra fog válni Józsefuaľosnak. Viszont, mint egy

Gyermekbarát vaľost, mint ahogy egy Idősbaĺát varost, mint ahogy a Smart Citý sat<ibbi, eń.

csak úgy lehet megépíteni, hogyha minden döntésükben figyelnek erre, folyamatosan, hosszú

ideig' Mondana eľ:e páĺ péIdát, akadálymentesítés, keręsńezodések, épületek, ktjzlekędési

eszkĺizok. Ezen kívtil 
"gy 

nagyon fontos és évtizedekĺe meghatároző dolog lesz, hogy

Józsefuaros támogass a a 3-as metrónak az akadźúymentesítését, tehát, hogy babakocsival is

lehessen használni ezutźln. Abból tud kiindulni, hogy a családnak a holgy tagsa a gyeľekeket

mié11 szeľeti e|vinni a kerületből, amikor sétálni merľlek. Ezek're a dolgokĺa mind

figyelemmel kellene lenni, hogy az utcák, teľek ne csak takarítva legyenek, hanem lemosva
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még akkor is, hogyha nem ĺinkormányzati kĺĺtelező feladat. Ezze| csatlakozna Pintér Attila
mondaniva|őjźthoz, és még megtregyezné, hogy most lehetne tenni egy gesztust a
választásokon vesztes jelolt fe|é, (Hangjelzés) hogy a sportudvaľok nyitva lehetnének kicsit
tovább, és a parkokban esetleg lehetne labdázni, gyermekbaľźÍ ... (Hozzószólás tobbi része
nem hallható)

Dr. Kocsis lNĺáté
A sportudvarok nyitvatartásáva| kapcsolatban a vezérigazgatő asszony tud tájékoztatást adni,
de ań mondhatja, hogy a sportudvarľal érintett hazak lakóinak véleménykikérése után kertilt
megállapításľa anyitvatartźls. Két szempont ütközik egymással, az egyLka|abdáznívágyáshoz
való jog, a másik meg a pihenéshez valő. Ezt nehéz összehangolni egy ilyen sűnĺn lakott
váľosban' ezért ez avita kiválóan alkalmas arra, hogy folyamatosan ferurtaľtható legyen. Ezt
folyamatosan fenn is tartják egyesek' de a cégvezeto asszony nagyon helyesen járt el akkor,
amikor úgy döntött, hogy nem akar ilyen nyitvatartásokba belebonyolódni, nem hoz ilyen
döntést, hozzák meg azok a dĺjntést, akik ezt hallgatják is. Egy kultuľált, jó eljĺírás, és jó
javaslat szĹiletett belőIe. Aztnem tudtfü Alpolgármester úrral megfejteni, hogy melyik anyuka
hagyja el a kerületet? Ez kire vonatkozott? (A háttérbőI beszéd hallatszik) Ja, hogy a
Képviselő úr családja, atrabiztatja, hogy próbálják ki aKá|vźriateret, a II. Janos Pá| pápa
teret, Golgota teľet, a Rezső téri jźúszőteret, nagyon szép, a Teleki tér, majdnem,elfelejtette.
Nem gondolja, hogy olyan állapotok lennének most a kcjztereken, elismeľve Acs Péterék
munkáját is ezzel, ami ne tenné lęhętővé azt,hogy a családosok jobban érezzékmagukat, mint
akár pár éwel eze|ott. Közös sikeľük, csak ne szégyelljék. Az rossz, hogyha a Képviselő úr
családjától is azt|átják, hogy elhagyják a kerületet, a példamutatásban jáľhatnak elő. Hogyha
ezze| |ehet tovább javítani, akkor ne azt gondolják, hogy csaláđbarát intézkedésekkel, vagy
aľra vonatkozó javaslatokkal ki lehet kergetni a világból. Teljesen nyitott ana, hogyha eú.
lehet jobbítani, akkor jobbítsak. A |abdázas tekintetében, akkor is elmondta a lelkésznőnek,
amit most is elmond, hogy labdázott a Múzeumkeľtben is gyerekkorában, pedig ma már ott
igen szigoruan tilos, de még focizott azon a füvön az Arany-szobor mellett. Nem fáj, hogyha
|abdźznak a gyeľmekek, csak ott is valami szabźiyzot kell behozni, meľt nem mindig a pici
gyerekek szoktak ott labdázn| az okozza a gondot, a feszültséget, hanem a nagy kajla
gimnazistakoľú gyeľmekek, akik több káľt okoznak, mint hasznot.Egyá|talán semmi kifogása
nincs' a 2,5 éves fiź.ľa| is nagyon szeretik dobálgatni a|abđát, nem okoznak külĺinösebb káľt
vele' Na de itt nem erľől van szó, ezt kell elrendezni, a konzultáció kitért eÍTe a kérdésľe,
jcittek ez irźnyí vá|aszok, és javasolja azt irarryu| venni a térhasznźiatokat illetően. Továbbra
is abban hisz, lehet, hogy egyedül maľad a véleményével, hogy korosztályonként kell ezt
meghatarozni. Nem tartja indokoltnak, hogy egy szép rendezettparkbarl16-18 éves kamaszok
focizzanak. erejfü teljében lévő, olyan fiatalok, akiknek más feltiletet kell erre találni,
mintsem egy rendezett, virágosított parkot, vagy gyepterületet. A kisgyerekeket ettől
természetesen külcjn kell kezelni, de eľre az ugyre még nyźlr előtt ki fognak témi, meľt
szfüséges a konzultációt követően döntéseket hozni. Megadja a szőt Simon György
képviselőnek.

Simon Gytiľgy
Hasonlóan, ahogy annak idején pá|yźzat útjan nyerte el a keľület az Idősbaľát
onkormanyzatot, idén is kiíľásra keľült egy pá|yźnat az LINICEF tészéro|, aminek
Gyerekbaľátpźl|yázat a címe. Pénzt is lehet rá igényelni, és sokkalgyerekekhezkozę|ebb źil'ő
célok vannak ebben megfogalmazva: szennyezés-mentes, teľmészeti, és épített
kömyezetben élhessen a gyerek...'' július 15-én vaÍr a pźllyázat beadási hatáľideje. Nem
biztos, hogy eĺľe az onkormányzat sajátpéĺuét kellene felhasználni.
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Dľ. Kocsis Máté
Megkéri Jegyzó Asszonyt, hogy a Hivatal vizsgáIjameg, hogy milyen feltételekkel' és miként
tudnak elindulni ezen a pá|y ázaton. Megadj a a szőt Komássy Ako s képviselőnek.

Komássy Ákos
Támogatja, hogy elfogadják eú. a Fehér Bori-féle projektet' ettől fiiggetlenül szetinte az
fontos, és ezzeI éľdemes lenne mélyebben foglalkozni, hogy ettől még nem lesz gyeľmekbarát

a város. Tudja, hogy sok fejlesztés töľtént, de szerinte Józsefuárosnak még mindig messze

varurak az igazán korszerűtől a jźtszőterci, és az egész környezetet, amiben élnek, még bőven
kellene javítani a\lhoz, hogy valóban gyermekbarát legyen. Szívesen ľészt venne ezze|

kapcsolatos eszmecserékben.

Dr. Kocsis lĺ.álté
Erőss Gáboľ képviselőnek adja meg a szót.

Dr. Eľőss Gáboľ
Hasonló dolgokat szeretne mondani, mint amit Jakabfy képviselő úr felvetett. Nagyon jő ez a
pá'Iyázat, de ennél kicsit komplexebben kell gyeľekbaráttá tenni egy kertiletet. Jók voltak a
példák is, csak kettőt kiemelne. Ha már megépült ugy az a metľó, hogy egy babakocsit
kínszenvedés oda lejuttatni, most viszont hatalmas pénzek&t felújítják' akkor kéľi
Polgármester urat, hogy lobbyzzon azért, hogy akadálymentesítve legyen a M3 metľó a
felújítás során. A másik, hogy tényleg elég abszurd, amikor az 5 éves kisfiával |abdźnnak a

Mátyás téren és az oľok szigoľúan figyelmeztetik, hogy ott ez szigoĺúan tilos, ezen a jövőben

vźitoztatni kellene. A harmadik, hogy csatlakozna Simon György felvetéséhez, és az említett
pá,|ytzathoz, atlhoz, hogy elég gyerekbarát legyen Józsefuaĺos, a}thoz szennyezés-mentes és

egészséges környezetet is biztosítani kell. Ez egy olyan ok, ami miatt a gyeľekes családok,

nęm csak Józsefuárosban, nem szívesen költöznęk a belváľosba, mert kevés a zöldfeltilet és

szellrlyezett a levegő. Ez részben adottság, részben pedig lehet rajta segíteni, (Hangjeĺzéý
pétdául ha nem vágJák ki a fakat az Orczy keľtben, vagy ha nem minden foghíjtelket
építenek. ..(A hozzászólás ttbbi része nem halĺható)

Dr. Kocsĺs Máté
A metró-ügy pont nem jó példa, mert nem a keľiilet ügye, de értette a kéľdését. Aľról
tudjanak, hogy az M3 felújítás úgy valósul meg' hogy liftek is lesznek és akadálymentes
aluljaró kialakítások is megvalósulnak. Nyilvan azt|átní kell, hogy ez is olyan intézkedés, ami

segíti a gyermekükkel lévő anyak és családok é|etét, úgyhogy ha azt gondoljfü, hogy ez

ellentik való, akkor tévednek. Egyebekbenazttudjavállalni, hogy készítenek a képviselőknek
egy összeál|ítźst az M3 metľóállomások felújítási koncepciójaról, és itt nem a szerelvényekĺe
gondol' hanem hogy milyen szándékokkal és kérésekkel indult el annak idején a teľvezés, és

ezek szerepeljenek bennę. A metró építésekoľ valamiéľt senki nem gondolt arra, hogy egy

régifajtababakocsi egy 10 kilós gyerek<kel, az összesen 20 kilót is nyomhat, ami adott esetben

egy vfuanđós anyanak a hóna alá csapva nem okoz kül<jnösebb komfortéľzetet, de ezen

cé|szeru váItoztatni, ęz szźndék, és úgy tudja, hogy ez így is fog elkészülni. Megadj a a szőt
Kaiser József képviselőnek.
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Kaiser József
Felmerült a sportudvarok nyitvatartása. A Józsefváľosi Polgáľőrség az Éľ Tudatosan
Egyesülettel már hetek óta nyitvatĄa a Dankó utcai sportudvart és minden nap van
fog|alkoztts' Ma lesz 14 órakor az umepélyes megnyitőja, amire mindenkit szeretettel
meghívnak. A közvélemény-kutatás alapján 2l5-e a lakosságnak aztmondta, hogy 20 óľáig is
nyitva lehetnek a spoľtudvarok, és lehet játszani, míg 3l5-ę ań. mondta, hogy 18 őráig, ezért
eú. tlgy határońák meg, hogy focizni csak 18-ig lehet, a ĺyitvatartása meg 18-ig és f}-ig|esz,
2l5 és 3l5 arźnyban, pontosan azért,hogy mindenkinek megfelelő legyen...

Dr. Kocsis lNĺáté
Hétfĺĺ-szerda-péntek és kedd-csütörtök?

Kaiser József
... igen, köľülbelül így Lesz, és a szombati nyitvatartást 18-ig taĄák, meľt tiszteletben tartJák,
hogy hétvégén este a lakosság pihenni akaľ. Sajnálatosnak tartja, hogy Jakabfy képviselő ur
kedves családja elmegy a kerületből, ami azt je|entí, hogy nincs kĺltődése a keľiilethez, ami
látszik is sokszor a kérdéseiből, ami azt jeIenti,hogy azt se fudja, hogy hol van, és sokszor el
is téved, hogy merre kell mennie. Aztlehet látni, hogy Önök mindent kitalálnak, hogy milyen
rossz itt a keľületben a gyeľekeknek. Soha nem volt a keľületnek az összes jźúszőterc így
felújítva, mint most, (Hangjelzés) és soha nem volt így kaľbantaľtva, köszönet Acs Péter
igazgatő úrnak és csapatának, ahol akađéiymentesítve vannak a játszőterek.'. (A hozzászólás
többi része nem hallható)

Dr. Kocsĺs Máté
Ebben a kétiitöd, háromtjtcid ügyben, most mindenki úgy érzi, hogy igaza van, vagy senki
nem érzi úgy, hogy igaza van? Ez egy jó döntés? Mert attól taľt, hogy ez a vita folýatódni
fog, nem |ezźru|ni, főleg úgy, hogy vannak éľdekeltek, a|<lk ezt fenn is taĄák.

Kaiseľ József
Megkérdezték az érintett házak lakóit, hogy ez így jő-e. ou aztmondták, hogy ha aIabđázást
bekorlátozzők, és nem lesz 20-ig, mert az aLegzajkeltőbb tevékenység, akkor ők beleegyeznek
a 20-ig való nyitvataľtásba is. A szomszéd házaknak a családjait is bevontfü ebbe, arni an.
jelenti, hogy este 21-22 őrźig ahźzban jźltsző gyerekek maľ a sportudvarokon játszanak. Ezért
a lakók rendkívül hálásak.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megadja a szőt Ferencz orsolya képviselőnek.

I)ľ. Ferencz Oľsolya
Nem lepődött meg ismét a liberális oldal megjegyzésein. Kĺjzĺjlné, hogy a TASZ-nak a
legújabb, éppen Bayer Zso|totekézó videójában, amit azintemetq} meg lehet nézni, örömmel
feđezte fęI az Eľkel szíĺlházat, és a II. János PáI pźrya teret. Ugy |átszík, annyira jók a
józsefuárosi k<izteľtiletek, hogy akaľ ilyen videók hátterének is jól szolgálnak. Azt javasolja
Jakabff képviselő úmak, hogy fedezze fe| Józsefuiírost. Nagyszeľű, jó helyek vannak benne,
éľdemes köľülnézni. Egyébként aIabđálz;ásra, męg a biciklizésre tett megsegyzése egy tipikus
libeľális toleráns hozzásző|źts, tehát őket toleľálni kell. Az a he|yzet, hogy van lehetőség
biciklizésre is, és labdázásrais Józsefuaľos számos pontján, de nem mindenütt. Amikor mások
szép gondozott füves terĹileteket szeretnének, amire a kerĹilet nagyon sokat áldoz, akkor
teljesen jogos elvárás, hogy ne lehessen bárhol focizni, és kitaposni a füvet. Például a Bláthy



ottó utcáná| az egy Szempont' hogy legyen egy biciklizős-ro|Ierezős tanpálya, arnit az

óvodások is fognak tudni használni. Tehát eleve is úgy alakítják ki' hogy ezekľe legyen

lehetőség, đe nyilván a virágágyásokban nem szeľetnék, hogy ro||erczzenek. A Rezső téren is

volt ľá teľv' hogy csináljanak felnőtt játszőterct, a lakosság kéľte, hogy ne, meľt ahogy

Polgármester úr is mondta, ítt azéĺ koľcsoportok ütköznek, tehát eú. éssze| kell csinálni, itt

nem úgy van, hogy báľki báľmit csinálhat. Ha ettől nem lesz gyeľekbarát Józsefuáľos, akkoľ

szeľetné megkérđezni' hogy mitől lesz az? Nem emlékszik aľľa, hogy az elmúlt években

agyonbombttzta vo|na a Testületet a liberális oldal azokkal az ötletekkel és javaslatokkal,

hogy hogyan tegyék gyerekbaľáttá a kerületet. Most, hogy elkezdlk eú. megvalósítani, és

nyilván ez egy folyamat első lépése, most kideľül, hogy nahát eZ nem jó, akkor várjźk a
javaslatokat!

Dľ. Kocsis }ĺáLté
Ne legyenek egymással méltánytalanok! Nem feltét|enul azt mondták, hogy nem jó, hanem,

hogy ettől még nem Iesz az. Erue az tudja válaszo|ni, hogy kezdetnek nem ľoSSZ. Kezdetnek

töbĺ, mint á semmi, és egyébként meg csatlakoztak egy mozgalomhoz. Tehát, ha minden

évben csak 3 ilyen pozitív döntést meghoznak, akkoľ elég hamar eljutnak ođa, hogy már

mindęnki szerint elég gyeľmekbarát lehet ez a váľos, valahol el kell kezdeni, ne

ttirelmetlenkedjenek. Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintér Attila
A M3 metróhoz sző|nahozzá. Ez a tavalyi VPB döntés őta tart, amiből az đerĺJlt ki, hogy a

felújítás teľveiben néhány megállóban nem terveztek liftet. Szeľinte ez öwnagában is eléggé

botiányos, és nagyon méltánytalan és éľzéketleĺ azoktő|, akik ezeket a teľveket készíttették.

Meri remélni, hogy abban a tájékoztatóban, amit a Polgármester úr ígéĺ, mźn nem csak az

szerepel hogy a Józsefuárost érintő metrómegállóban, hanem az osszes M3 metrómegállóba

teľveznek akadálymentesítést.

Dľ. Kocsis M:áúé
A bicikli utak nem tudja, hogy keľtiltek szóba az e|őbb, de aki még nem tudja, annak mondja,

hogy Budapesten a közít-háIőzathoz viszonyítottaĺ a legnagyobb arttnyban Józsefuáľosban
.1,u'' kiulukĺtott bicikliút, ami jó dolog, csak kevesen tudják. Legyenek rá büszkék! Megadja a

szót Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Áko'
A Gyermekbarát váľosról való gonđolkodásban nem vitatja el, hogy sok fejlesztés zaj|ott az

e1múlt időszakban, de inkább allhoz érdemes viszonyítani, hogy mi az a cél, mi az az á||apot,

amiben egyébként komfoľtosan érzik magukat a gyerekes családok Józsefuárosban. Szeľinte

ebben, ilyen értelemben, kulturális kihívások előtt is ál1 a kerület, meľt azon kívül, hogy az

épített ktirnyezet sem teljesen gyermekkomfort még, soľolhatná, hogy nincs elég csökkentett

forgalmú utca, nincs elég sétálóutca, túl nagy a zajszennyezés, tiil nagy a légszennyezés, és a

jfišzőffiekjelentős része sem koľszerű, és még soľolhatná hosszasan. Az azigazság, hogy a
józsefrárosi közlekedéskultura sem gyerekbarát egyźĺIta|źn. Az autósközlekedéstől kezdve a

kerékpáros kĺjzlekedésig számos olyan pont van a jőzsefvárosi hétkĺiznapokban, amin még

bőven van mit javitari ahhoz, hogy a kisgyerekes családok ígazáĺkomfortosan mozogjanak a

kertiletben, ettol fiiggetlenül a konkĺét előterjesztést ań.tźtmogatja, csak ne feleđkezzenek ęl a

további feladatokľól sem.
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Dľ. Kocsis Máté
Nem fognak, csak egyelore még nem látja, hogy mi a feladata a közlekedési kultúra
javításában. A napiľenđ vitáját|ezárja. Szavazásra bocsátja ahattlrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy kezďeményezze a
kapĺ;solat|elvéĹelĹ a Budapest Váľosarculati Nonpľofit Kft.-vel a Gyeľlrrekbaľát váľos
koncepció Józsefuárosban történő megvalósítása érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .július l 5.

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a határozatot
elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlsBrŐ
A HATÁR oZ ATIH)Z AT ALH)Z EGYS ZERŰ s zóľon g s Éc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
111/2017. (V.11.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéľi a polgármestert, hogy kezdeményezze a
kapcsolatfelvételt a Budapest Városarculati Nonpľofit Kft.-vel a Gyeľmekbańt váľos
koncepció Józsefuaľosban töľténő megvalósítása érdekében.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2017 .július 1 5.

5. Gazdátlkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előteľjesztések

Napiľend 5/1. pontja
Javas lat a Yeľsenyeztetés i Szab á|y zat elfo gadásáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitj a. Megadj a a szőt Jakabt Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Köszĺjni a javaslatot, és azt is, hogy a múltkori kéréseit belefoglalták, és azt is, hogy a
kéthasábos veruiő is elkészült. Egy helyen szeľetne egy apró módosítást tęnni bęle, a legutolsó
ponthoz. A régi 99., az új 98-as ponthoz. Az utolsó mondatba: ,,Ha a veľsenyeztetési eljaľás
eredménýelen volt, akkoľ a fentiektől eltéľőęn a kiíró másként dönthet...'', helyett |egyen az,
hogy ,,.... magasabb ĺisszegľől dönthet ...,,. Ez éľtelemszenĺen és ||gyana4 mint amit a
múltkor mondott.

Dľ. Kocsis M:áté
Részükľől rendben. A napirend vitźtjtĺt|ezénja. Szavazásra bocsátja ahatározati javaslatsoľt.
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A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

I) a4O12OI1' (II.02.) száműhatározaÍćttf}I7. május 11-i hatállyal visszavonja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpofiZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20I]. május 11.

2) e|fogadja a határozat mellékletét képezó, aZ onkormányzat tulajdonában álló
ingatlanvagyon hasznosításĺíľa, tulajdonjogának átruházástľa vonatkozó versenyeztetési

szabályokat (Versenyeztetési Szabá|yzat) 2017 . május 1 1-i hatálybalépéssel.

Felelos: Józsefvaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határido: 2017 . május 1 1.

Dľ. Kocsis M.áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen, 0 nem, 0 lartőzkodással a határozatot

elfogadta.

IZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGYS ZERÚ szóľo g B SÉG S ZÜKS ÉGES
HATÁROZAT:
11fĺ2017. (v.11.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I) a40120|7. (II.O2.) számíhatározattú}}Í7. május 1l-i hatállyal visszavonja.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. május 1 l.

2) elfogadja a határozat mellékletét képező, az onkormányzat tulajdonában áIIő

ingatlanvagyon hasznosításaľa, tulajdonjoganak źiruházástna vonatkozó versenyeztetési

szabá|yokat (Versenyeztetési Szabályzat) 2017 . május 1 1-i hatálybalépéssel.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoÍnzrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataĺidő: 2017 . május 1 1.

^ 
1|2t20Í7. (v.lt.) számú határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 2. szálmű melléklete

tartalmazza

Napiľend 5/2. pontja
Javaslat a Budapest VIil. kerület, Bródy S. u. 15. cím alatt található
ĺngatlan elidegenítésére kiíľt pá,/ryánat eľedményének megállapítására
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesĺo: dľ. Pesti Ivett Józsefuárosi Gazĺlálkodási Kĺizpont Zrt.

igazgatőság elnöke
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Dľ. Kocsis M.áté
A napirenđ vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiányában a napiľend vitáját |ezárja.
S zav azásr a b o c sátj a a határ o zaÍi j avas l ats oľt.

A Képviselő-test{ilet úgy dönt, hogy

|.) a 36623 hľsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 15. szám a|aÍĹi
ingatlan elidegenítésére kiírt nyilvános pá|yázatot érvényesnek és eredményesnek
nyilvánítja.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpoftZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. május 11.

2.) a pá|yazat nyeľtesének a Pźzmáĺy Péter Katolikus Egyetemet (székhely: l088 Budapest,
Szentkirályi utca 28-30., adőszáma: 18055342-2-42) ny1lvźnitja, a vételarat 619.500.000'-
Ft összegben állapítja meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|7. május 11.

3.) megbízza a lőzsefváĺosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t, hogy a Budapest Fővaros VIII.
kerület Józsefu árosi onkoľm źny zat meghatalm azásábő| és megbízásából elj árv a a 3 6623
hľsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kertilet, Bľódy Sándor utca 15. szám alatti ingatlan
adásvételi előszerződését a nyeľtes pá|yaző źlltal kéľt kiegészítésekkel, de azok
előterjesĺő által javasolt módosításával aláírja, melyeketaz I. számű melléklet tarta|maz.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201,7 .június 1 0.

4.) megbizza a Jőzsefviáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zťt.-t, hogy a meghatározott vételárelőleg
(204.435.000,- Ft) beérkezése és az adásvételi előszerződés aláíľása után a Budapest
Főváros VIII. keriilęt Józsęfuárosi onkormányzat meghatalmazásábőI és megbízásából
eljárva kezdje meg a 36623 hľsz.-ú, teľmészetben a Budapest VIII. kerület, Bródy Sandor
utca 1 5. szám a|atti ingatlan kiürítését.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2018. dęcember 31.

5.) megbizza a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Kĺizpont ZÍt.-t, hogy a vevővel egyeztetett
időpontban, de legkésőbb az ingatlan kiüľítésének és a lakások, valamint gépkocsi-
beállókľa vonatkozóan kötött valamennyi bérleti szerzođés megsztintetését ktivetően, az
utolsó bérleti szerződés megsziintetéséről szóló eladói értesítés kézhezvéte|étó| szźnĺított
15 napon belül a 36623 hĺsz.-ú, teľmészetben a Budapest VIII. kerĹilet, Bródy Sandor
utca 1 5 . szám a|atti ingatlan adásvételi szetződését aláírja.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási KĺizporltZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2018. december 31.
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6') a) ahatározat 4. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat bevétel IL602 cím _ onként

vállalt feladat _ ingatlanok értékesítésének e!őirányzatát és ugyanezęn cim felhalmozási

cé|ú támogatások źi|amhźntartáson kívülre e|óirányzatátf04.435,0 e Ft-tal megemeli.

b) felkéľi a polgármestert, hogy ahatźrozatban foglaltakat a 2017. évi költségvetésľől

szóló rendelet kĺjvetkező mó do sít ásánä| ve gy e ír gyelembe.

Felelős : polgiĺrmester
Hataridď. a) pont esetében 2OI7. május 11.' b) pont esetében a költségvetési rendelet

következő módosítása

Dr. Kocsis M.áté
Megátlapítja, hogy a Képviselő-testiilet 15 igen, 0 nem, 3 brtőzkodással a hatátozatot

elfogadta.

sZAy AZASNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGYS ZERÚ SZóTo B B s Éc s zÜrs ÉcBs
HATAROZAT:
L13t2017. (V.11.) 15IGEN O NEM 3 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.) a36623 hľsz.-ti, természetben a Budapest VIII. keľület, Bródy Sánđor utca 15. szttrrl a|atti

ingatlan elidegenítéséľe kiíľt nyilvános pá|yázatot érvényesnek és eľedményesnek

nyilvánítja.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpoĺtZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja

Hataľidő: 2017. május 11.

2.) a páIyazat nyeľtesének a Pazmany Péter Katolikus Egyetemet (székhely: 1088 Budapest,- 
Szentkirályi utca 28-30., adőszána: 18055342-2-4f) nyi|vánítja, avéte|źtrat 619.500.000,-

Ft ĺisszegbe n á|Lapíť1a meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Hataridő: 2017. május 1 1.

3.) megbízza a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a Budapest Főváros VIII.. 
kerulet Józsefuárosi onkormźnyzat meghatalmazásábőL és megbízásából eljárva a 366f3

hĺsz.-ú' természetben a Buđapest VIII. keľület, Bródy Sándor utca 15. szám alatti ingatlan

adásvételi ęIőszerzodését a nyertes pá|yáző źital kéľt kiegészítésekkel, de azok
előteľjesztő által javasolt módosításáva| a|áiqa, melyeket az 7. számí melléklet tarta|maz.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja

Hatĺĺľidő: 2017 .június 1 0.

4.) megbízza a Jőzsefyarosi Gazdálkodási Központ Zrt..t, hogy a meghatározott vételárelőleg

(204.435.000,- Ft) beérkezése és az adásvételi e|őszerzódés aláfuása után a Budapest

Főváros VIII. kerület Józsęfuarosi onkormtnyzat meghatalmaztsttbőI és megbízásából
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e|jźĺrva kezdje meg a 36623 hĺsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor
utca l 5. szźtm a|atti ingatlan kitirítését.

Felelős: Jőzsefvtrosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2018. december 3 1.

5.) megbizza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont ZÍt.-t, hogy a vevővel egyeztetett
időpontban, de legkésőbb az ingatlan kiüľítésének és a lakások' valamint gépkocsi-
beállókľa vonatkozóan kötött valamennyi bérleti szerződés megszüntetését kĺjvetően, az
utolsó bérleti szerzódés megsziintetéséről szóló eladói értesítés kézhezvételétől számított
15 napon belül a 36623 Ilrsz.-u, természetben a Budapest VIII. keľĹilet, Bródy Sándor
utca 1 5. szám alatti ingatlan adásvételi szetzo dését aláírj a'

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
' H atáriđő: 20 1 8. decembeľ 3 1 .

1..

i 6.) a) ahatározat 4. pontjában foglaltak miat| az onkoľmanyzatbevéte| |1602 cím - <jnként

vállalt feladat - ingatlanok értékesítésének eloirányzatát és ugyanezen cim felhalmozási
célú támogatások államhźtztartásonkívülľe eIőírányzatát204.435,0 e Ft-tal megemeli.

I b) felkéľi a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a 20t7. évi költségvetésről

i szóló rendelet következő módosításánál vegye figyelembe.

' Felelős: polgáľmester
i Hattriďó. a) pont esetében 2O|]. május 11., b) pont esetében a költségvetési ľendelet
t következő módosítása

^ 
l|3l2017. (v.11.) számú határozat mellékletét a jegyzőkłinyv 3. számú mellék|ete

tartalmazza

. Napirend 5/3. pontja

' Javaslat a Budapest VIIL kerĺilet, József kľt. 59.61. szám alatti
iinkormányzati tulajdonú nem lakás céljáľa szolgáló helyiség bérbeadására
vo n atkozó p á|y ánat kĺíľásá ra

i (íľásbeli előterjesĺés)

, 
ulőterjesztő: dľ. Pesti Ivett ,:;;ää:;;",ľff3u'ooou'' Központ Zrt.

. Dr. Kocsis MLálté

i A napiľend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászó|ás hianyában a napiľend vitáját IezĄa.
. Szavazásrabocsátja ahatźlrozatijavaslatsort.

j o Képviselő-testület úgy dönt' hogy

j l.)hozzájarul a Budap^est VIII. ke1ilej, József krt. 59-61. szám a|atti,36780l0lV6
r he|yrajzi szźtmu,249 m, alapterülettĺ, I. emeleti, iires önkormányzati tulajdonú' nem
l lakás cé|jźra szolgáló helyiség nyilvános, egyfordulós páIyázat útjan tĺĺľténő

bérb eadás ah o z, a 20 | 7 . máj us I | . napj án hatáIyb a l ép ő Vers enyezteté si S zab áIy zatban
foglaltak szerint.
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.Yagyongazdálkodási Igazgatőstę

Határidő: 20I] . május 1i.

2.)etfogadj a ahattrozat mellékletétképező,^a Budapest VIII. kerület, József krt. 59-61.

szám alatli, 3678010lN6 ktsz.-u,249 m2 alapterületű, iires, önkormányzati tulajdonú,

nem lakás céIjtĺra szolgáIő helyiség bérbeadására vonatkoző pźt|yázati felhívást az

alábbi feltételekkel:

a.) aminimális béľleti díj összege 7g7.g74,- Ft/hó'+ ÁFA,

b.) apáIyazatbirźiati szempontja: a legmagasabb megajánlott bér|eti díj.

c.) apá|yázatban érintett helyiségľe nem adható be olyan ajáĺ|at, amely a Képviselő-
testület 24812013. (vI.19.) szám.Ú, határozatának 8. a) pontja szerinti f5 oÁ-os

bérleti díj kategóľiába taľtozó (italbolt, dohányaľusítás, játékterem' szexshop),

il|etve nyilvános internet szolgáItatás (inteľnet kávéző, call center, stb.)

tevékenysé g v égzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.Yagyongazdálkodási lgazgatőság

Hataľidő: f0I7. május 11.

3.) apáIyázati felhívást a Veľsenyeztetési Szabtiyzatban foglaltak szerint teszikozzé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoftZrt.Yagyoĺgazdálkodási Igazgatoság

Hatáľidő: 2017. május 16.

4.) felkéri a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.Ą, hogy a veľsenyeztetési eljáľást

bonyolítsa le, és a pá|yázat eredményére vonatkoző javaslatát terjessze a Képviselő-
testület elé jóvahagyás céljából. Amennyiben a pá|yázat eredménytelenül zárul,

felhatalmazza a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot a páIyázatot |ezfuő

eredmény me gáll apít ásáĺa.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.Yagyongazdálkodási Igazgatőság

Határidő: 201'7. augusztus 20.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 15 igen, 0 nem, 3 tartőzkodással a hatátozatot

elfogadta.

ĺZAVAZLSNAL JELEN VAN ts KÉpvlspro
e. rĺn.ľÁn oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B sÉc szÜrsÉcBs
HATÁRoZAT:
11412017. (V.11.) 15IGEN 0 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

l.)hozztĄárul a Budapest VIII. kerület, József krt. 59-61. szám a|attí, 36780l0lV6
he|yiajzi szźľllu, ią9 

^, 
alapteľületű, I. emcleti, iires onkormanyzati tulajdonú, nem

lakás cé|jáĺa szolgáló helyiség nyilvános, egyfoľdulós pźt|yźĺzat útjan tĺjrténő



bétbeadásához, a 2017 . május l 1. napján hatá|yba lépő Versenyeztetési
S zabáIy zatban fo glaltak szerint.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási KözpontZrt.Yagyongazdálkodási lgazgatőság
Hďáľidő: 2017. május 1 1.

2.)elfogadja ahatźrozat mellékletétképezo, a Budapest VIII. keľület, József kľt. 59-61.
száma|atti,3678010lN6\lrsz.-il,249 mf alapterĹiletű, üres, onkoľmányzati tulajdonú,
nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség bérbeadására vonatkoző páIyázati felhívást az
alábbi feltételekkel:

a.) a minimális bérleti díj ĺisszege 7g7.g74'- Ft/hó + ÁFA,
b.) apá|yazatbírtůati szempontja: a legmagasabb megajánlott béľleti díj.

c.) apáIyázaÍban érintett helyiségre nem adható be olyan aján|at, amely a Képviselo-
testület 24812013. (VI.19.) szźlmű határozatának 8. a) pontja szerinti 25 oÁ-os

bérleti díj kategórittba tartozó (italbolt, dohányárusítás, játékteľem' szexshop),
illetve nyilvános inteľnet szo|gáitatás (internet ktnéző, call center, stb.)
tevékenysé g v égzés& e vonatkozik.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.Yagyongazdálkodási Igazgatőság
Hatáľidő: 2017. május 11.

3.) apá|yazati felhívást a Versenyeztetési Szabźiyzatban foglaltak szerint teszíkozzé.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási KözpontZrt.Yagyongazdálkodási Igazgatőság
Hatláridő: 2017. május 16.

4.) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t' hogy a versenyeztetési eljaľást
bonyolítsa le, és a pá|ytĺzat eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-
testület elé jóvahagyás céljából. Amennyiben a pá|yazat eredménýelenül zĺíruI,
fe|hata|mazza a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a pá|yázatot |ezárő
eredmény me gźiIapíttsár a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpontZĺt.Yagyoĺgazdálkodási lgazgatőséry
Hatĺĺľidő: 2017. augusztus 20.

A 1|4ĺ2017. (v.11.) számű határozat mellékletét a jegyzőktinyw 4. számű mellék|ete
tartalmazza

Napiľend 5/4. pontja
Javaslat a 24812013. (vI.19.) számrĺ képviselő.testü|eti határozat Galéľia
negyed kialakításával kapcsolatos módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási Központ Zrt.

ígazgatőság elnĺjke

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitájźń megnyitj a. Megadj a a szőt Komássy Ákos képviselőnek.
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Komássy Akos
Ha jól érti, sikertilt túl szigorúra szabni a Kortárs Galéria feltételeit, most ezen kcirrnyítenek,

ám legyen!

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőtEross Gáboľ képviselőnek, reméli tartalmasabbhozzászőlása lesz.

Dľ. Erőss Gábor
Támogatja, hogy enyhítsenek ezen, hogy terjeszkedhessen a Galéľia negyed, ha eddig a

szigorú szabá|yoztls volt az akadá|ya.

Dľ. Kocsis M.álté
A nap irend v itáj at |ezźlrj a. S zav azásr a b o c s átj a a hatáĺ o zaÍi j av as latot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 24812013. (VI.19.) képviselőtestületi határozat 5. v)

alpontjának helyébe f0I7. május |2. napíhatá||ya| az alábbi rendelkezés lép:

,'koľtárs ga|éria az a|ábbi e gyütte s kritéľiumoknak fel el me g :

- kortárs művészeti profilú' azaz a képviselt művészek nagyobb része koľtárs miĺvész,

- sajtń, állandó művészköľrel rendelkezik,

- minimum 5 miivészt képvisel,

- állandó kiállítóhellyel rendelkezik, vagy bármikor rendelkezett, ahol kiztrőIag kortĺĺrs

művészetet mutat be egyéb vendéglátói vagy kereskedelmi jellegű tevékenység nélkül'

- egy évben minimum 4 kiállítást ręĺđeznyilvános megnyitó eseményekkel,

- a hét minimum 3 napjźln nyitva tart,

- ingyenesen látogatható a kiállítótęre.''

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. május 11.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 18 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással a hatáĺozatot
elfogadta.

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN ts KÉpvIsBro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrsÉcB s
Ha.ľÁRoz,ą.ľ:
||5t20I7.(v.11.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁ5SAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 24812013. (VI.19.) képviselő-testtileti határozat 5. v)
alpontjanak helyébe 2017 . május 12. napihatá||yal az alábbi rendelkezés lép:

,'koľtáľs galéria az a|ábbi együttes kľitériumoknak felel meg:

- koľtárs művészeti prof,rlú, azaz a képviselt művészek nagyobb ľésze koľtaľs művész,
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- saját, álIandó mrĺvészkcirrel rendelkezik,

- minimum 5 művészt képvisel,

- állandó kiállítóhellyel rendelkezik, vagy bátmikor renđe|kezeÍt, aho| kizarólag kortárs
múvészetet mutat be egyéb venđéglátói vagy kereskedelmi jellegű tevékenység nélkül,

- egy évben minimum 4 kiállítást rcndez nyilvános megnyitó eseményekkel,

- ahét minimum 3 napján nyitva tart,

- ingyenesen látogatható a kiállítótere.''

Felelos: polgármester
Hataľidő: 20I]. május 11.

Napirend 5/5. pontja
Javaslat Budapest Főváľos onkoľmányzatával vízvezeték há|(lzat
átadásáľĺól szĺóló megállapodás megkłitésére
(írásbeli előteľj esaés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivętt Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

igazgatőság elnĺjke

I)r. Kocsĺs Máté
A napiľend vitáját megnyitj a. Megadj a a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Annyit szeretne észĺevéte|ezni, hogy innentől kezdvę a 150 méteľes vezeté|<háIőzat
fenntaľtása az onkoľmányzat költsége, lehet, hogy ennek nem kell szerepelnie a
költségvetéses vonzatokban, de nem is szerepel mindenesetľe.

Dr. Kocsis Máté
Minden rendben van. A Főváľosi onkormanyzat készen źiI a feladatra, mindenki a helyén
van. A nap irend v itáj át |ezĄ a. S zav azásr a b o c sátj a a határ o zati j avas l atot.

A Képviselő-testület úgy d<ĺnt, hogy

1.) hozzájźlrul a ,,Budapest VIII. ker. kozterületi út és közmű építési pľogram _ Bókay
utca, Szigony utca, Práter utca felújítása'' projekt keretében megvalósult NA 200 KPE
vízvezeték Budapest Főváľos onkoľmrĺnyzat részére tĺjľténő ingyenes tulajdonba
ađásźlhoz.

Felelős: polgáľmester
Hatźlriđő: 2017 . május 1 1 .

2.) felkéľi a polgármesteĺt az I.) hatáľozati pont szęrinti megállapodás, valamint a
me gál l apo d ásho z kapc s o l ó dó me l l ékletek a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017. május 1 8.
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Dľ. Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a határozatot
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s KÉpvĺsBI.o
A HATÁR IZATHIZATALHoZ EGYSZERÚ szóľogB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
11612017. (v.11.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) hozzźi1áruI a ,,Budapest VIII. keľ. közterületi út és közmű építési progľam _ Bókay
utca, Szigony utca, Práter utca felújításď'projekt keretében megvalósult NA 200 KPE
vízvezeték Budapest Fővaľos Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba
adásához.

Felelős: polgármester
Határtđó: 2017 . május 1 1.

2.) felkéri a polgármestert az I.) hatźrozati pont szeľinti megállapodás, valamint a
m e g ál l ap o d áshoz kapc so 1ó dó mel l ékl etek aláir źsźr a.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017 ' május 18.

Napirend 5/6. pontja
Javaslat eľdei is ko IávaI kap cs o lato s d iĺntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés, póľxÉzBES ÍTÉS )
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Sántha Péterné - alpolgaľmester

Dr. Kocsis lV{.áLté

A napirend vitáját megnyitj a. Megadj a a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A késői kézbesítés miatt nem tárgya|tźk a szakbizottságban, de most észrevételezĺé, hogy a
rendelet 1. $ (7) bekezdésben van egy hivatkozás, aĺrli teljesen értelmetlen, és nem tudja' hogy
mit szerettek volna ezze| elémi, szőva| van egy kis zavat a sztlvegben.

Dľ. Kocsis NláLté
Hollátja ezt Képviselő uľ?

Jakabff Tamás
A kéthasábos verziőban az 1. $ (7) bekezđést beszurják, ami az (1) bekezdésľe
visszahivatkozik, ami értelemszerrien az I.. $ (1)' ha egy kicsit ftlljebb lapoznak, akkor az az)

hogy a rendelet hatáIyakiteľjed erre-arra.Es ań., hogy a rendelet hatźúyát nem kell a|kalmazni
egy bármilyen másik helyen, azt kotve hiszi. Szeľinte ott rossz a hivatkoziís.

Dľ. Kocsis M:áté
Yźiaszađásra megadja a szőt đr,Mészár Eľika aljegyzónek.



Dr. Mészár Eľika
Igen, jól érti Képviselő úr, tehát egy eltérő hatá|yt aIka|maznak ezen támogatási forma esetén,
mert ki fogiák bovíteni, tehźú azo|<ta is ki fog terjedni, akik VIII. kerületi általános iskolakba
járnak, nem csak azolľľa, akiket az 1. $ (1) bekezdés taľtalmaz,hanem ezen túl is.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőtKomássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Egyrészt támogatja az e|őteqesztést, szerinte jó tigyet szo|gá|, másrészt egy kérése lenne,
direkt utánakérdezett más iskolás sziilőktől is. Jó ez a magyarkúti tábor, meg rendben is van'
de nem tudná megoldani az ágyneműmosással foglalkozó cég, hogy egyben fe| ís huzza az
ágynemrĺket, mert most a sztilőknek kell felhúzniuk. Tudja, hogy eZ nem kifejezetten
képviselő-testületi feladat, de hasznos lerrne, ha aZrt. meg tudná ezt oldani. Ha mar kimossák,
akkor hizzák is fel.

Dr. Kocsis lĺ.áté
6 éves koľa óta magahuzza az ágyneműjét, de nem mondja, hogy szereti, főleg a csúcsokat
beilleszteni. Szerinte akkor járĺak el helyesen, ha arľa biztatjtk. az ott dolgozókat és a
sztilőket, pedagógusokat, mindenkit, hogy mutassák meg egyszeÍ, és van pár napjuk a
gyerekeknek, hogy eń. gyakorolgassák. Mindęn reggel le, este ftjl. Ne hívjanak ođa szülőket.
Szeľinte fontos képesség egy életut alatt, hogy valaki tud tryyat huzni, eń. nę vegyék el a
gyerekektől. Magyarul, Képviselő úrnak ezért nem kell leutaznia Magyarkútra. Ebbe nem
bonyolódna bele, ahogy monđta Képviselő ut, ez nem testületi hatáskcjr. A napirend' vitáját
|ezárja. Szavazásra bocsátja a pénzbe|i és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabá|yairő| sző|ő I0l20I5. (III' 01.)
önkormányzati rendelet módo sításĺíró l szól ó ľendelet-te rv ezetet.

Megállapítja, hogy aKépviselő-testület 18 igen,0 nem,0 taľtózkodással a I8l20|7. (V.18.)
ö nkormány zati r ende|etet elfo gadta.

A SZAVAzÁsNÁl JELEN VAN ts rÉpvlspro
A RENDELETALKOTÁSHoZ l,ĺľlĺosÍľBTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsEľvÁnos xÉľvlsnlo-ľpsľÜr,nľr 18 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKouÁssĺt, ELFoGADJA És MEGALKoTJA BUDAPESI ľ.ovÁnos
vilI. KERÜLET ĺozsnnvÁnosl oľronľrÁľyz,ł.ľ xÉpvlsnlo-
TESTtjLEľÉľĺnr 18ĺ2017. (v.18.) oľronľĺÁNYZATI RENDELETET A
PÉNZBELI És ľnnľĺÉsznľľpNl, vALAMINT A sZEMELYES GoNDosKoDÁsT
ľyÚĺľó sZoCIÁLIs És GYERMErĺolÉľI ELLÁTÁsoK HELYI
SZABÁLYAIRóL szoLo 10t2015. (m. 01.) oľronľĺÁľyzĺ.ľr RENDELET
vĺooosÍľÁsÁnol

Dľ. Kocsis Máté
Szavazásrabocsátjaahatározati javaslatsoľt.
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A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

I.)20|1. szeptember l-jétől minden, az onkoľmányzat fenntartásában lévő vagy 2016.

decembeľ 3l-ig áIta|a működtetett oktatási-nevelési intézménybe járő gyermek, vagy az

Önkormányzat fenntartásában lévő gyeľmekjóléti intézmény ellátottja, vagy az

onkormanyzat feĺlntartásában miĺködtetett Biztos Kezdet Gyereldlázat igénybe vevő
gyermek, a gyeľmekkel együtt táboroző közeli hozzátartozói és gyámja szźlmźľa -

települési támogatásként természetbeni juttatás formájában - ingyenesen biztosítja a
magyarkút i intézmény i táb or o ńattĺst.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2017. május 1i.

2.) az 1.) pontban foglaltak miatt a 2018. évi költségvetés és az azt kĺjvető évek

költségvetésének teľhére - önként vállalt feladat _ előzetes kötelezettséget vállal évente

|.77O,O e Ft összegben, melynek fedezetéül az onkormźnyzat saját műkĺidési és

közhatalmi bevételeit jelĺlli meg.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 . május 1 1.

3.) felkéri a polgáľmestert, hogy ahattrozatban foglaltakat 2018-tő| atárgyévi költségvetések

tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő : a ttlr gy évi kĺiltsé gveté sek teľvezése

Dr. Kocsis ľĺ.áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a haÍérozatot

elfogadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 18 rÉpvIsBI.o
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ MINo S ÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
rr712017. (v.11.) 17IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.)2OI7 ' szeptembeľ l-jétől minden, az onkormźnyzat fenntaľtásában lévő vagy 2016.

december 3I-ig áIta|a múködtetett oktatási-nevelési iĺtézménybe jań gyermek, vagy az

onkormányzat fenntartásában lévő gyeľmekjóléti intézmény ellátottja, vagy az

onkormanyzat fenrúartásában működtetett Biztos Kezdet Gyerekhazat igénybe vevő
gyeľmek, a gyeľmekkel egyutt ttlboroző k<jzeli hozztńartozói és gyźlmja számára -

települési támogatásként természetbeni juttatás fotmájábaĺ - íngyenesen biĺosítja a
magyarkút i intézmény i táb ot oztatást.
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. május 11.

f.) az 1.) pontban foglaltak miatt a 2018. évi költségvetés és az azt kovető évek
koltségvetésének terhéľe - önként vállalt feladat - elozetes kötelezettséget vállal évente
|.770,0 e Ft osszegbetr, melytrek fedezetétil az onkornrányzat saját működési és

közhatalmi bevételeit jelöli meg.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 2017. május 11.

3.) felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat}}I8-tő| attngyévi koltségvetések
teľvezésénél vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő : a tár gy évi kciltségv etések tervezése

6. Va gyo n kezeléssel, vá ľos ü zeme|tetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat a Tłiriikbecse utca telekosztására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Sáľa Botond - alpolgármesteľ

Dr. Kocsis M.áLté

A napirend vitáját megnyitj a. Megadj a a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A Törökbecse utcának a Sorsa az e|ég éľdekes, azttudni róla, hogy a Stróbl Alajos és Hős utca
között gyakorlatilag egy gyalogút van, a Hős utca és a Tisztes utca kozti szakasszal gondok
vannak, ugyanis ez nem |étezik, csak a térképen. Utźna a Tisztes utca és Ciprus utca között
rendben van' aztán a Ciprus és a Sport kcjzĺjtt újľa nem Iétezik, mentségére legyen sző|va a
térképen sem, majd a Sport és a Salgóta!áni között ott rendben van. Kérdés, hogy mi lenne a
távlati cé| ezze| a telekosztással, és foleg itt a Hĺĺs és Tisztes utcfü közĺitti nęm |étezo
szakassza|. Szeretnék-e, hogy ez a szakasz helyreálljon, vagy pedig ęZt a szakaszt a
későbbiekben ne utcakéntjelezzék a térképek.

Dľ. Kocsis Máté
Dr. Sara Botond előterjesĺőként válaszol.

Dľ. Sáľa Botond
A cél az, hogy az ott.létľejött játszőteret és a gyerekeket megóvj źů< az ott lévő forgalomtól,
ezért pont ęzt akáosń. fogiák kihasználni, amit Képviselő ur is felvetett. Tehát azért osńjźtk 3

részre, mert szeretnék a Tisztes utca és Töľĺjkbecse, egyébként a Tisztes utca és a Ciprus utca
ktizötti szakasz, ami útnak nézki, de az sincs' Sosem vette át egyébként aKozűtkezelő, nem is
fogja. Ezt szeretĺé kihasználni. Be szeretné zźtrni az ipaľterületet, és nem lenne forgalom
egyá|ta|án a jźúszőtét környékén. A Tisáes utcát lezttmźĺk, azoĺ a nagyon ľövid szakaszon,
ani az osztáIy utca-Tisztes utca-Törökbecse utca sarok közcjtti szakaszná|, csak aľra
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biztosítanának bejáľást a Ciprus utca felől, hogy be lehessen menni a mé|ygaráĺzsba a Cipľus-
házba. A hosszú távú cél az,hogy teljesen |ezárják a jtńszőtér szakaszát és megóvják az autős

forgalomtóI. Aziparterületen belüli Torökbecse szakasz, amire mondta a Képviselő úr, hogy
amúgy nem létezik csak papíron, pontosan eztfogák kihasználni' hogy a Cromaxot rá fogják
kényszeríteni, hogy a Hős utcai kapun bejőve, végig tudjon menni a saját ipari részéte, mert

ott van az az ut, de majd anébb kell pakolni bizonyos kipakolásokat, illetve rendet kell tenni,

hogy haszná|hatővá lehessen azt abejáratot tenni. Csak a Hős utca fele lehessen közlekedni,
hiszen ott van mindkét oldalon járda, és mindkét oldalon lehet parkolni, kisebb járművekkel is

lehet kĺjzlekedni, ezért a Hős utcai bejárót lehet használni, és ipaľi területen belül |esz a

forgalom. Minden, ami a játszőtér körüli foľgalmat jelenti, ami valóban veszélyes, mert nagy

szźlmbaĺvannak ott a családok jelen, úgyhogy az elsődleges célja az,hogy ezt a szakaszt, ami

egy helyraj zi számon szerepel az ingat|arl-nyilvántaľtásban, három részre kell osztani,

pontosan azért, hogy ezek a Iezfutsok. megszüntetések, vagy a jövőben kialakítások, ezek

meg tudjanak tĺirténni.

Dr. Kocsis Nĺ'áté
A nap irend v itáj át \ezárj a. S zav azt.sr a bo c s átj a a határ o zati j avas lat sort.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Toľökbecse utca (38843/1) he|yrajzi szttmll' telkét haľom tészre megosztja a

határozatmellékletétképezőhelyszínĺajzszerínt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. május 11.

2. felkéri a polgáľmesteľt a határozat 1. pontjában meghatározott telekalakitáshoz
szfüséges geodéziai és ftjlđhivatali eljáľások |efo|ytatásźlhoz szifüséges

intézkedések megtételéľe és a telekalakítással, valamint a kapcsolódó ftjldhivatali
elj ĺíľásokkal összefüggő okiratok aIźńtásźĺa.

Felelős: polgáľmester.
Határidő: 2017. szeptember 1.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen,
elfogadta.

0 nem. 0 taľtóZkodással a határozatot

1ZAVAZÁSNAL JELEN VAN to rÉpvĺspI.o
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH) Z vnqo s ÍľBľrSZóTÖBBsÉc szÜrsÉcBs

0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

megosztja ahatźrozal

HATAROZAT:
11812017. (v.11.) 16IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Tĺjrĺjkbecse utca (38843/1) helytĄzi számí telkét hĺĺrom tészte
mellékletét képező helyszínĺaj z szerint.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2077. május 1 1.

2. felkéľi a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatátozott telekalakítźshoz szükséges
geodéziai és ftjldhivatali eljárások lefolytatásához szükséges intézkedések megtételéľe és

a telekalakítással, valamint a kapcsolódó ftjldlrivata|i eIjáľttsokkal ĺisszefüggő okiľatok
a|áírásfua'

Felelős : polgáľmester.
Hatźridó 2017 . szeptembeľ l.

A 118i2017. (v.11.) számrĺ határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 5. számú melléklete
tartalmazza

Napirend 612. pontja
Javaslat emléktáblák elhelyezésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármester

Dľ. Kocsis NIáté
A napirend vĺtájat megnyitja. Kéľdés, hozzásző|ás hianyában |ezárja' Szavazásta bocsátja a

hatáĺ o zati j avas l ats ort.

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

I. hozzájáru|ását adja Stróbl Alajos szobrászművész tiszte|etére a Stľóbl Alajos utcában
emléktábla elhelyezéséhez, bruttó 100 e Ft anyagi támogatás biztosítása mellett, azza|,

hogy a tábla pontos helyét és szövegét egyeztetníe szfüséges a Józsefuáľosi
Po l gármesteľi Hivatal Vĺíľo sépítészeti Irodáj ával.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. május 11.

2. hozzájźlru|ását adja a Tan Kapuja Buddhista Egyhaz részére Dr. Hetényi Eľnő
emléktábláj ának a Múzeum u. 5. sz. alatti épület falán töľténő elhelyezéséhęz.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017. május 11.

3. hozzéłjarulását adja a MASZK országos Színészegyesület részéte Maľgitai Ági
színmúvésznő tiszteletére a Teleki tét 7. sz. a|atüi épület tér felőli oldalán emléktábla
elhelyezéséhez, bruttó 100 e Ft anyagi támogatás biztosítása mellett.

Felelős: polgármester
Határidó: 2017 . május 1 1.
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4. hozzájárulását adja a Magyaľ Piarista Diákszövetség által kezdeményezett., a Piaľista
Gimnáziumnak emléket állító emléktábla Mikszáth téľ l. sz. a|atti épület tér feloli
oldalán torténő elhelyezéséhez.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017, május 1 1.

5' tźlmogatja a Magyar Nemzeti Múzeum azoĺ kezdeményezését, mely szerint Szanyi
Péter 'Pál utcai fifü szobra' című alkotása aMuzeumkeľt rekonstrukciójának keretében

túhe|y ezésre kerülj ön a Múzeumkertbe'

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 . máius 11.

6. ahatározat I. és 3. pontjában szereplő támogatás érdekében aZ onkormanyzatkiadás
11107-01 működési cél és általános tartalékon belül a Santha Péterné alpolgármester
saját keret - önként vállalt feladat - e\oirányzatrőI}Il e Ft-ot átcsoportosít a 1 1 105 cím
_ onként vállalt feladat _ múkodési célú támogatások áIlamháztartáson kívülre kiadási
előirányzattra 2OO,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzźljtlru|ási
adó előiľányzatára 11,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : a k<jltsésvetési rendelet következő módosítása

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a hattrozatot
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvIspro
A HATAR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc s zÜrs ÉcBs
HATÁRoZAT:
11gt2017.(v.11.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZK6DÁ5SAL

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

1. hozzájáĺu|ását adja Stľóbt Alajos szobrászmuvésztisńęIetére a Stróbl Alajos utcában

emléktábla elhelyezéséhez,bruttő 100 e Ft anyagi támogatás biĺosítása mellett, azza|,

hogy a tźh|a pontos helyét és szövegét egyeztetnie szfüséges a Józsęfuáľosi
Pol gármesteri Hivatal Városépítészeti Irodáj ával.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2017. május 1 1.

2. hozzájźrulását ađja a Tan Kapuja Buddhista Egyhźz részére Dľ. Hetényi Ernő
emléktábláj tnak aMúzeum u. 5. sz. alatti épület falan toľténő elhelyezéséhez.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017 . máius 1 1.
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3. hozzájárulását adja a MASZK országos Színészegyesület részére Margitai Agi
szinĺnuvésznő tiszteletéte a Teleki tér 7. sz. a\atti épület tér felőli oldalán emléktábla
elhelyezéséhez, bruttó 100 e Ft anyagi támogatás biztosítása mellett.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2017 . május 1 1.

4. hozzttjáruIását adja a Magyar Piaľista Diákszovetség által kezdeményezeff., a Piarista
Gimnaziumnak emléket állító emléktábla Mikszáth tér 1. sz. a|atti épület tér felőli
oldalan történő e|he|y ezéséhez.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. május 11.

tttmogatja a Magyar Nemzeti Múzeum azoĺ kezdeményezését' mely szeľint Szanyi
Péter 'Pál utcai fiúk szobra' címií alkotása aMtyęumkert rekonstrukciójának keretében
áthe|y ezésre kerülj ön a Múzeumkertbe.

Felelős: polgáľmester
}Jatárido 2017 . május 1 1.

ahatározat 1. és 3. pontjában szereplő támogatás érdekében az onkormtnyzat kiadás
11107-01 műkodési cél és általános taľtalékon belül a Sántha Péterné alpolgármester
saját keret - <jnként vállalt feladat - e|őirtnyzatrő|fIl e Ft-ot átcsopoľtosít a II105 cím
_ önként vállalt feladat _ működési célú támogatások áIlarnhá^aľtáson kívtilre kiadási
e|őirźnyzatźtra f00,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruIźsi
adó előirányzatźra 1 1,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Határidő: a költségvetési ľendelet következő módosítása

7 . Humánszolgáltatássa l ka pcsolatos előterj esztések

Napirend 7ll. pontja
Javaslat a Budapest Józsefvárosi onkoľmányzat 2016. évi gyeľmekjóléti és

gyeľmekvédelmĺ feladatainak ellátásáról szĺóló átfogő értékelés elfogadásáľa
(íľásbeli előteľjesáés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgármester

Dr. Kocsis lsIáté
A napirend vitáját megnyitja. Kéľdés, hozzászőIás hiányában lezźĄa. Szavazásra bocsátja a

határ o zatí javas l ats o rt.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogađja a Budapest Józsefuaľosi onkoľmtnyzat 2016.

évi gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ę||átásárő| sző|ő, a határozat mellékletét
képező átfo gó éľtékelést.

5.

6.
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Felelős: polgarmesteľ
Hatáľidő: 2017. május 11.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozatot

elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ EGY S ZERÚ szóľo g g s Éc s zÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
120t20r7. (v.11.) 15IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Budapest Józsefuárosi onkormźnyzat2016.
évi gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi feladatai ellátásaról szóló, a határozat mellékletét
kép ező átfo gó éľtékelést.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. május 11.

A 120t2017. (v.ll.) számú határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 6. számrĺ melléklete
tartalmazza

NapÍrend 712.pontja
Javaslat ĺntézményi beszámolók elfogad ására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľj esztő : Santha Péterné - alpolgáľmesteľ

Dr. Kocsis N'ĺáté
A napirend vitájtń megnyitja. Kérdés, hozzźsző|ás hiányában lezáľja. Szavazásra bocsátja a

hattr o zati j avas l ats oľt.

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. elfogadja a Józsefuĺáľosi Egyesített Bĺllcsődék 20|6. évi tevékenységéről szőIő
beszrámolóját.

Felelős: polgármester
Hatráľidő: 2017 . május 1 1.

2. elfogadja a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2016. évi
tevékenysé gérő| szőIő beszámolój át.

Felelős : pol gĺĺrmester
Hatátiďő: 2017 . május 1 1 .
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a határozatot
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ EGY S ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrs ÉGE S
HATAROZAT:
Í21|2017. (v.11.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék 2016. évi tevékenységéről sző|ő
beszámolóját.

Felelős : polgĺĺľmester
Hatĺíridő: 2017. május 11.

2. elfogadja a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017. május 11.

Napiľend 7/3. pontja
Java s la t kőzétkeztetés s el ka p cs o lato s d ti n tés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Dľ. Kocsĺs M:áúé
A napirend vitáját megnyitj a. Megadj a a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Emlékszik affa a 2015-ös eljtrtsa, mikoľ ez a cég úgy nyeľte el a közbeszerzést, hogy a régi
menza szabályok szerint kéľték be az źtrat, de időközben mar hatályba lépett az a
menzareform, amire előtte mar másfél éwel meghozták a jogszabźiyt, igy aztán a régi
szabályok szerint egyetlen adagételt sem kellett készítenie ennek a cégnek, és aztĄ szabá|yok
szerinti költségnĺlvekedést is a Testület lenyelte. Erre készülnek most is, hogy az infláció
frlötti 5 oÁ-os emelést megszavazzák. Azt gondolja, hogy mivel de facto, tényleges verseny
nélkül nyerte el a közbeszerzést sok évľe ez a cég, ezért az lenne a cé|szeru' hogyha egy új
kozbęszerzést íľnanak ki, aminęk az amőđja, hogy nem fogadj źk e| ezt az 5 Yo-os emelést. Ha
nem tetszik ennek a cégnek, és nem tudja így kihozni a dolgot, akkor ftĺlmondja 6 hónapos
felmondási idővel a szerzőďést, és ez idő alatt le fudják bonyolítani az tĄabb kozbeszerzést, ha
pedig elfogadja, hogy nem emelnek 5 oÁ-ot, akkor nyílván jobban jár az onkoľmányzat,
mintha tcjbbet ťlzetne. Aĺĺa buzditja Tisztelt Képviselőtaľsait, hogy ne szavazzák meg ezt a
hatáĺ o zati javas latot.

17IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL
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Dr. Kocsis Máté
Tekintettel aĺľa,hogy íľásban Jegyzo Asszoný bíztamegazza|, hogy lefolytassaaZ emeléssel
kapcsolatos tárgya|ásokat, megkéľi, hogy válaszoljon Képviselő úľ felvetéseire, mint
információ gazda.

Danada-Rimán Edina
Az ĺem ígaz, hogy 2015-ben úgy kötött az onkormźnyzat szerződést, hogy már hatályban
vo|t az új rendelet, mert amikor a közbeszerzés kiírásľa került, akkor még nem volt hatályban
ez a rendeIet. Sokat vitának is azon, hogy hogyan kell ezt ęlbíráIni, de végülis a
kozbeszeruési tanácsadó céggel affa az álláspontra jutottak, hogy csak úgy tudják ęlbíľálni,
ami akkor még hatályban van. Egyébként kozbeszeruési eljárás kerĹilt lefolyatásľa, tehát az
sem igaz, hogy nem keľült lefolytatásra. Továbbá, eľrol az emelésről is egy hirdetmény lesz
kozzétéve, tehźú ez is a kĺjzbeszerzési szabá|yzatnak megfelelően kertil megemelésľe. Aľró1,

hogy 6 hónap a|att|e lehet-e folytatni egy kozétkeztetési szo|gáItatásra egy eljáľást, nem tenné

ráanagyesküt, hogy igen, ugyanis nincs akkora verseny egyébként sem a piacon, tekintettel
a;ma, hogy jogszabá|yban rogzitett nyersanyagokkal kell dolgoznia mindegyik közétkeztętő
cégnek. Úgyhogy azt gondolja, hogy a gyermekétkeztetés zavartalansága és a szo|gźůtatts

kiegyensúlyozottságaéľdekében mindenképpen szükséges a jelenlegi döntés meghozatala.

Dľ. Kocsis M:áté
Jakabfu Tamás képviselőnek ad szót.

Jakabfy Tamás
Arra kéri a Tisztelt Jegyzó Asszoný, hogy ne adjon a szájźha olyan dolgot' amit nem

mondott' tehát nem volt hatályban akkor a kozbeszerzés lefolytatása a|att még a
menzarefoľm-szabtiyozás, csak másfél éve megjelent már a Magyar Közlönyben és abban

bęnne volt a hatálybalépési ideje, ami 2015. szeptembeľ l. volt, tehát azt mondta' hogy teljes

egészében ismert vo|t az a jogszabźiy, ami a\apjźtn a szerzódést majd teljesíteni kell. Pont ez a

probléma, hogy a szerződés teljes taľtamán fenn fog állni, rlęm azon szabályok szerint
bonyolítottákIe akozbęszeruést, mint uhogy teljesítenie kell ennek a cégnek. Attól tart, hogy

még elég sokszor elő kell ezt szeđni, és még továbbra javasolja, a ,,nem'' szavazatot.

Dľ. Kocsis M:áúé
Előszor is, a Képviselő uľ hasznáIta a ,,hatá|yban volt'' kifejezést, a Jegyzo Asszony ezt

cáfolta meg, ezt majd a jegyzőkĺinyvben visszaolvashatja. Másodszor ez e|ég szomoľú lenne,

és valószínűleg lenne egy emeltdíjas beszélgetésę a Jegyző Asszonnyal, hogy ha egy hatá|yba

még nem lépett jogszabáLy alapjtn jurĺa el bármibenis, azt a Hivatal nem veheti figyelembe,
hogy már megjelent, már elfogadta a jogalkotó, még nem hatályos, de mélt az alapjźnjár el.

Egy hivatal nem tudja ezt éľtelmezni. Ne tegyen fel ilyen kérdéseket legyzo Asszonynak,
meľt nem fog válaszo\nírá, de értik Képviselő ur szempontjait, de olyan nagy problémát nem

lát ebben, mint Képviselő ur, de ha efelől nem nyugodt, akkor tegyen fel Jegyző Asszonynak
írásban, vagy akár szűkebb kĺjrben további kérdéseket. A napirend vitáját lezárja. Szavazásra
bocsátj a a hatáĺ ozati j avaslatsoľt.

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. a PENSIo Minőségi Közétkeztetés Kft. áremelési javaslatát elfogadja, mely szeľint f017.
június 01. napjától a nevelési-oktatási és a szocíális intézmények közétkeztetése ttrgyában



f.

a
J.

z0I5. augusztus 04. napján kötött, többször módosított vá||a|koztsi szerzođés szerinti
vállalkozói díjak mértéke 5 Yo-kaI emelkedik.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. május l1.

ahatározat 1. pontja szeľinti szerződésmódosításból eľedő tĺjbbletkoltséget a szolgáltatást
igénybe vevőktől a felnőtt étkeztetés kivételével átvá||a|1a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. május 11.

felhatalmazza apo|gármesteľt a határozat 1. pontja szerinti vállalkozási szeruőđés a|áirására.

Felelős : polgĺírmesteľ
Határidő: 2017. máius 3 1.

4. a) ahatźnozat 1. és 2. pontjában foglaltak miatt a 2017. június l-to| sztlrnított étkeztetés
vásárolt szo|gá|tatásának többletkĺjltsége 24.367 ,7 e Ft.

b) az a) pontban foglalt miatt az onkoľmanyzat kiadás 11 107-01 cím - kötelező feladat _
műktjdési cél és általános tartalékon be|u| az általános taľtalék előirźnyzattnőI24.367,7 e
Ft-ot átcsoportosít, a kiadás 11108-02 cím működési finanszírozźsi kiadáson beIul az
irtnyítőszervi támogatásként folyósított tĺímogatás kiutalása kĺjtelező feladat e|oirányzatára
23.161,4 e Ft-ot, a működési ťlnanszíľozási kiadáson beltil az irányítőszerui támogatásként
folyósított támogatás kiutalása önként vállalt feladat e|oirtnyzatára |.206,3 e Ft-ot.

c) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ mfüĺjdési finanszírozási
bevételen beltil az irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźrrťrźn
történő jőváírása 40104-01 cím cjnként vállalt fęladat e|óirtnyzatźń |.206,3 e Ft-tal, 40104-
02 cim kötelező fe|adat e|óirźnyzatát 5.6|7,8 e Ft-tal, 40108 cím kötelezo feladat
e|őirányzatát 1|8,7 e Ft-tal, a 40109 cím kötelező feladat előirźnyzatttt 17.424,9 e Ft-tal
megemeli.

d) a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ mfüĺidési dologi
e|oirźnyzatĺĺn beltil a vásárolt élelmezés bruttó 40104-01 cím <jnként vállalt feladat
e|őirźnyzatát |.206,3 e Ft-tal, 40104-02 cím kötelező feladat e|oirttnyzatát 5,617,8 e Ft-tal'
40108 cím kĺjtelezó fe|ađat eloirányzatát II8,7 e Ft-tal, a 40109 cím kötelęző fe|ađat
e|őfuányzatźLt 17.424,9 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgáľmester
Határidó 20|7 . május 1 1.

5. a) a határozatban foglaltak miatt 2018. évtől határozatlan ideig bruttó 45'4II,3 e Ft
étkeztetési tcjbbletre tartós kĺjtelezettséget vállal, melynek fedezetéu| az onkormányzat a
mindenkoľi mfüĺjdési saját és kĺjzhatalmi bevételeit jelöli meg.

b) felkéri a polgármestert, hogy a2017. évi költségvetési rendelet következő módosításĺánál
és a kcjvetkező évektervezésénéI ahatétrozatban foglaltakat vegye figyelembe
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Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. decembeľ 31, valamint a mindenkori koltségvetés elfogadása

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 4 nem, 1 tartózkodással a határozatot

elfogadta.

1ZAVAZÄSNÁL JELEN VAN ts KÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHci Z AT ALHI Z MIN o S ÍTETT S ZoTo B B S ÉG SZÜK SÉGE S
HATAROZAT:
122ĺ2017. (V.11.) 13IGEN 4 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a PENSIo MinőségiKozétkeztetés Kft. ĺíľemęlési javaslatát elfogadja, mely szerint2017.
junius 01. napjától a nevelési-oktatási és a szociális intézmények közétkeztetése tfugyában

2OI5. augusztus 04. napján kötött, többszöľ módosított vźi|aIkozási szerzódés szeľinti

vállalkozói díjak mértéke 5 %-kalemelkedik.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . május 1 1.

f, ahatározat I. pontja szerinti szerződésmódosításból eredő tobbletköltséget a szolgáltatást

igénybe vevőktől a felnőtt étkeztetés kivételével túvá||a|ja.

Felelos: polgármester
Határiďo: f017 . május 1 1 .

3. felhatalmazza apolgármesteľt a hataľozat t. pontja szerinti vállalkozási szeľződés aláírására,

Felelős: polgármester
Hataľidő: f017. május 31.

4. a) ahattrozat 7. és 2. pontjában foglaltak miatt a2017. junius |-to| sztmitott étkeztetés

vásáro lt szo\gá|tattlsanak t<jbbletk<jlt sége 24.3 67,7 e F t.

b) az a) pontban foglalt miatĺ az onkormany zat kiadás 1 1 1 07-0 1 cím _ kötelező feladat _

mfü<jdési cé| és általános tartalékon beltil az általános tartalék eloirźnyzatźtrőI24.367,7 e

Ft-ot átcsoportosít, a kiadás 11108-02 cím műkĺidési finanszítozásí kiadáson bęlül az

irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ktjtelező feladat eloirányzatára

23.16ĺ,4 e Ft-ot, a mfüödési finanszírozási kiadáson belül azirźnyítőszervitźĺnogatásként
folyósított támogatás kiutalása cinként vállalt feladat e|óiráĺyzatttta 1.206,3 e Ft-ot.

c) a Józsefrarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont működési ťlĺansziroztlsi
bevételen be|i| az kźnyítőszeľvi támogatásként folyĺisított támogatás fizetési szźtm|án

töľténő jőváirása 40104-01 cím önként vállalt feladat e\óitányzatat I.206,3 e Ft-tal, 40104-

02 cim kötelező feladat e\őirányzatát 5.617,8 e Ft-tal, 40108 cím kĺitelezó feladat



e|őiĺźtnyzatát 118,7 e Ft-tal' a 40109 cím kotelező feladat e|őiráĺyzatát 17.424,9 e Ft-tal
megemeli.

d) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ működési dologi
eloírányzatán belül a vásárolt élelmezés bruttó 40104-01 cím önként vá||a|t feladat
előktnyzatźLt I.f06,3 e Ft-tal, 40104-02 cím k<jtelező feladat e|őirányzattú 5.6Í7,8 e Ft-tal'
40108 cím k<jtelezo fe|ađat e|óirźlnyzatát |18,7 e Ft-tal, a 40109 cím kötelezo fe|ađat.
e|óirtnyzatát 17.424,9 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. május 11.

5. a) a hatćĺrozatban foglaltak miatt 2018. éVtől hattrozat|an ideig bruttő 45.411,3 e Ft
étkeztetési többletľe tartós kötelezettséget vá||a|' melynek fedęzetéül az onkormźnyzat a
mindenkori műkĺjdési saját és kĺjzhatalmi bevételeit jelĺili meg.

b) felkéri a polgármesteľt, hogy a20I7 . évi koltségvetési rendelet következő módosításánál
és a következő évek tervezéséné| ahatározatban foglaltakat vegye figyelembe

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2017 . december 31, valamint a mindenkori ktiltségvetés elfogadása

Dľ. Kocsis lN.ĺ.álté

Szavazásra bocsáda a a Budapęst Józsefuárosi onkormányzat által fenntartott óvodákban,
valamint az á||arri intézményfenntartó kĺizpont által fenntartott Budapest Főváros VIII.
keľületi iskolakban alkalmazott étkezési térítési díjakÍól szőIő I3l20|3. (III.28.)
önkormĺĺnyzati rendelet módosítás źtrőI szőLő rendelet-tetv ezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 13 igen, 5 nem,0 tartózkodással a |8120|7. (V.18.)
önkormányzati ľendeletet elfogadta.

A SZAVAzÁsN,ą.r JELEN VAN tg KÉpvlsBro
A RENDELETALKOľÁsHoz unĺosÍľBTT SZŐTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZSEFvÁnos xľpvrsnĺ-Ő.ľnsľÜr,Bľľ 13 IGEN, 5 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA Es MEGALKOTJA BUDAPEST FovÁRoS
VIII. KERÜLET ĺozsnľvÁRosl oľxonľĺÁľyz,ł.ľ xrpvrsnlo-
TESTÜLETÉNEK 18t2017. (v.18.) oľxonnĺÁľyza.ľr RENDELETET A
BUDAPEST JóZsEFvÁnosr oľronnĺÁľyzĺ.r Áĺ,rĺ.r, FENNTARToTT
óvooÁxľAN, VÁ.LAMINT AZ 

^LLAMI 
INTÉZMENYF.ENNTARTŐ rozpoxľ

ÁI,ľĺ.l, FENNTARToTT BUDAPEsT FovÁRoS VilI. KERÜLETI ISKoLÁKBAN
ALKALM 

^Z0TT 
nľxnzÉsl ľnnÍľÉsl oÍĺĺ.xnól szoĺo t3ĺ2013. (III.28.)

oľxonľĺÁI{YZATI RENDELET MoDosÍľÁsÁnól
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Napiľend 7|4. pontja
Javaslat családok átmeneti otthona kialakításával kapcsolatos dtintések
meghozatalára
(íľásbeli eloterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Pétemé - alpolgármesteľ

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitźlját megnyitj a. Megadj a a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Üdvozli az előteľjesztést. Meggyőzőđése, hogy régóta indokolt lenne, hogy Józsefuáľosnak

önálló intézménye lássa el a Családok Átmeneti otthona funkciót, felelősséget. Tudjak jól,

hogy van jő pát kĺíziskozeli család Józsefuáľosban, és ha még azkorlátozott ideig is taľt, de

az ő ellátásuk, laízisbol toľtént kimentéstik egy rendkívül fontos feladata aZ

onkormanyzatĺak. Üdvozli azt is, hogy innentől kezdve nem helyalapú kiszerződéssel,

hanem sajźÍ íĺtézménnyel larják ęI, hozzźńeszi, hogy kicsit kevésnek taĄa a szakdolgozói

1étszámot, de eztmajd az élet fogja eldönteni. Telítettség esetén itt akáľ 8-10 család e|Itńására

is soľ kerülhet, amíhez a 4 szakgonďoző,3 családgondoző szerinte messze kevés, de gondolja,

ha előáll ez ahe|yzet, akkor visszatérnek erľe a problémára, nyitáshoz érte|emszeľűen nem

kell ennél több. Ez az iszeme|ési költségekľe is vonatkozik, tehát ne legyen, de ha telített lesz,

akkoľ minden bizonnyal jóval több humánerőforrásra lesz szükség ennek a megfelelo,

hatékony mtĺködtetéséhez.

Dr. Kocsis Máté
A nap irend v ítáj át |ezźrj a. S zav azźsr a b o c s átj a a határ o zati j avas l ats oľt.

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1) Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat fenntartásában mfüödő
Buđapest Főváľos VIII. keľül et Jőzsęfuárosi onkoľm ányzatNapraforgó Egyesített óvodát
a nemzeti köznevelésrol szóló 201|. évi CXC. törvény 4. $ 11. pontja alapjtln 2017.

augusztus 1. napjával átszervezi azá|ta|, hogy a l086 Budapest, Koszorú utca 14-16. szám

alatti telephelyén mfüĺjdő Koszoľú Tagóvodáját megszĹinteti. A Budapest VIII. keriilet,

Koszoľú utca 14-16. cím a|atti felépítményes ingatlan (helyrajzí száma:35286)hasznźiatí
joga 2OI7. augusztus 1. napjával telephelyként a Józsefrárosi Szociális Szolgáltató és

Gyeľmekj óléti Központhoz kerül.

Felelős : polgrírmesteľ
Hataľidő: 2017. május 11.

2) Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat fenntartásában mfüöđő- 
Budapest Fővaros VIII. keriilet Jőzsefvárosi Önkormányzat Napľaforgó Egyesített ovoda
Tesz-Vesz Tagóvoda (1083 Budapest, Baross utca 91.) elnevezését f0I7. augusztus 1.

napjától Napraforgó Egyesített óvoda Viľágkoszoľú Tagóvoda elnevezésre vźůtoztatja.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataĺidő: 20|7. máius 11.
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3) elfogadja a'Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefvárosi onkormányzat Napraforgó
Egyesített ovoda alapító okiľatát módosító okiratot és a módosítással egységes
szeľkezetbe foglalt alapítő okiľatát, ahatározat 1. sz. mellékletében foglalt taľtalommal,
melyek 2011. augusztus 1. napján lépnek hatá|yba.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2017. május 11.

4) a Budapest Főváľos VIII. keriĺlet Józsefuárosi onkormányzat Naprafoĺgó Egyesített
ovoda Koszorú Tagóvodájának l086 Budapest, Koszorú utca 14-|6. kötelező felvételi
korzetéhez tartoző közterületeket 2017. augusztus 1. napjával a Napraforgó Egyesített
óvoda székhely és tagóvod á1hoz rendeli az a|ébbiak szerint:

Budapest VIII. kerület 20Í7. aususztus l.től kłitelező felvételt bĺztosító óvoda
Baross utca 63-79., 56-70. Napraforgó Egyesített ovoda Virágkoszorú Tagóvodája

1083 Budapest, Baross utca 91.

Baross utca98-126. Napraforgó Egyesített ovoda Gyeľek-Virág Tagóvodája
1083 Budapest. Baross utca 111/b.

Hock János utca Napraforgó Egyesített ovoda Virágkoszorú Tagóvodája
1083 Budapest' Baľoss utca 91.

Józsefutca 47-6|. Napraforgó Egyesített ovoda Szźlzszorszép Tagóvodája
1086 Budaoest" Szűz utcaZ.

Kis Salétrom utca Napraforgó Egyesített ovoda /székhelyó v oda/
1084 Budapest. Tolnai Laios utcaT-9.

Koszoľú utca Napľafoľgó Egyesített ovoda Virágkoszorú Tagóvoda
1083 Budapest. Baross utca 91.

Leonarđo da Vinci utca Napľaforgó Egyesített ovoda Szivarvány Tagóvodáj a

1083 Budapest, Szisony utca 18.

Magdolna utca 11-33., 10-
28.

Napľaforgó Egyesített ovoda Virágkoszoru Tagóvodája
1083 Budapest, Baross utca 91.

Magdolna utca 35-37 ., 30-
32.

Napraforgó Egyesített ovoda Napsugár Tagóvodáj a
1086 Budapest. Dankó utca 31.

Mátvás tér Napraforgó Egyesített ovoda Napsugár Tagóvodáj a
1086 Budapest. Dankó utca 31.

Nagy Templom utca Naprafoľgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodáj a

1083 Budapest. Tömő utca 38/A.
Salétrom utca Napľaforgó Egyesített ovoda /székhelyóvoda/

1084 Budapest. Tolnai Laios utcaT-9.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017. május 11.

5) felkéri a Napraforgó Egyesített óvoda ővođaigazgatőját, hogy fenntartói jóvríhagyás
céljából készítse el a Napľaforgó Egyesített ovoda módosított szewezeti és működési
szabźůyzatát.
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6)

Felelős: polgármesteľ
Határido : a 20 17 . szeptembeľi képviselő-testĹileti tilés

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásről szóló |99], évi XXXI. törvény 51. $

(2) bekezđése szerint 2OI7 . augusztus 1. napjával a 1086 Budapest, Koszorú utca 14-16.

sz'tlm a|att 34 férőhelyes Családok Átmeneti otthona intézméný hoz létre a Józsefuáľosi

Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyeként. Az intézmény

megnevezése: Józsefuáľosi Szociális SzolgáItatő és Gyermekjóléti Központ - Családok

Átmeneti otthona.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 . május 1 1.

elfogadja a Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont alapitő okiľatát

módosító okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiratát, a

hatáĺozat 2' sz. mellékletében foglalt tartalommal, melyek f0I7, augusztus 1. napján

lépnek hatáIyba.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2017. május 1 1.

a.l a csaláďok átmeneti otthona feladatellátás saját fenntartású intézményu biztosítása

érdekében a Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett

álláshelyeinek számát - k<jtelező feladat - 10 álláshellyel (1 álláshely szakmai vezeto, 4

álláshely szakgonđoző, 3 álláshely családgondozó, 1 álláshely technikai đo|goző, 1

álláshety pszichológus) megemeli 2018. január l-től, így az engeđé|yezett álláshelyek

számźlt 235 álláshelybeĺ határozza meg 2018. január 1. napjától. A feladatellátás

érdekében felkéri a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ
íntézményvezetőjét, hogy megbíztlsi szeruodés megkotésével biztosítsa a jogásń. (heti 10

óľa) és fejlesztő pedagógiai tanácsadót (heti 10 óra).

Felelős : polgĺĺrmester
Hatáľidő: 2018. január 1.

b.l a hattľozat 8) a.l pontja szeľinti létszámemelés és megbízźsi szerzőđéssel töľténő

fe|adatellátáshoz és a Családok Átmeneti otthona intézmény működtetéséhęz a 2018. évi

kö|tségvetés terhére 68.27I,0 e Ft (személyi juttatás és jrĺľulékaí 36.49I e Ft, 31.780 e Ft
dologi kiadás) <isszegben, 2OI9-re és az azt kovető évek költségvetésének terhére -
kötelező fe|adat - előzetes kötelezettséget vállal évente tisszesen 7I.644 e Ft összegben

(személyi juttatás és jaľulékai 39.864 e Ft,31.780 e Ft dologi kiadás), melynek fedezetéül

az Önkormtnyzat saját műkĺiđési és közhatalmi bevételeit jelöli meg.

Felelős : pĺrlgarnresteľ
Határidő: a2OI8. évi és az aztkĺjvető évek költségvetésének tervezése

a.l a Jőzsefvaľosi Szociális Szolgáltató Családok Atmeneti otthona kialakításahoz a 1086

Budapest, Koszoru utca |4-16. szźlm alatti ingatlanon lévő épület tńa|akítására összesen

50.00b,0 e Ft-ot biztosít a felhalmozási céltaľtalékÍól, a lakószobt/r-I<lalakítására, műszaki

7)

8)

e)
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berendezésekĺe, bútorzaÍra osszesen 12.000,0 e Ft-ot az á|ta|áĺos működési tartalékĺól
biztosít aJőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében.

b.l az a./ pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás I|I07-02 cím felhalmozási
céltartalék - kĺjtelező feladat _ e|őirányzatárő| 50.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11601 cím

- ko te l ező fe l adat - b ę ru|lázás i e l ő i ľálryz atár a.

c.l a 2OI7. évi költségvetés címrendjét kiegészíti a 40110 címmel, Családok Atmeneti
otthona elnevezéssel.

d.l az a./ pontban foglaltak miatt az Önkormanyzatkiađźĺs 11107-01 cím - kötelező
feladat - általános működési taľtalék e|oirźnyzatáÍól 12'000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11108-02 cím _ kötelező feladat _ felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az
ktnyiÍőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirttnyzatźra.

e'l az a./ pontban foglaltak miatt a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ 40110 cím - kĺitelező feladat _ bevételi, a felhalmozási finanszirozási bevételen
belül az irźnyitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szárr]án történő
jőváírása e\őirányzatát és a kiadás, benłházás e|őirányzatát l2.000,0 e Ft-tal megemeli.

f./ felkéľi a polgáľmestert, hogy a hatáĺozatban foglaltakat a 2017. évi költségvetésről
szóló rendelet következő módosításánáI és 2018-tó1 atźtrgyévi költségvetések tervezésénél
vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a.l-d./ és e./ pontok esetében 2017. május 1ĺ., f.l pont esetében a költségvetési
ľendelet következő módosítása, illetve atźrgyévi költségvetések tervezése.

10) felkéľi a Jőzsefvátosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont íntézményvezetőjét,
hogy fenntaľtói jóvahagyás céljából készítse e| az intézmény szakmai pľogramját,
valamint a szew ezeti és műkodési szabálv zatát.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a20I7. októbęľi képviselőtestĹileti ülés

11) megbízza a Józsefuaĺosi Gazdálkodási Közpoft Zrt'-t a Családok Átmeneti otthona
(Budapest VIII. kerület, Koszoľú u. 14-16.) kialakításával kapcsolatos valamennyi feladat
e||átásával, 50.000,0 e Ft összegben és felkéľi a polgármestert az erÍę vonatkozó
me gál lap o d ts a|ćir ásr a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|7. május 1 1.

12)felkéri a !őzsefvźrosi Naprafoľgó Egyesített óvoda ővođaigazgatőját és a Józsefuárosi
Szociális Szolgá|tatő és Családsegitő Kozpont intézményvezetojét a Budapest VIII.
kerĺilet, Koszoľú utca 14-16. szám alatti ingatlanvagyon 2017. auguszfus |. napjáva|
torténő átađás-átvételének lebonvolításáľa.
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Felelős: polgármesteĺ
Határido: 2017 .július 31.

l3)fethatalmazza a polgármestert a határozat .3) és 7) pontjában meghatározott

dokumentumok a!źĺittsźra és a Magyar Államkincstár esetleges hianypótlási

felszólításának teljesítésére azza|, hogy a hianypótlás teliesítése jelen hatáľozattal nem

lehet ellentétes és az alapítő okiľatot lényegi - he|yreigazítási kérdésnek nem minősülő -
kéľdésekben nem módosíthatj a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. máius 11.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a határozatot

elfogadta.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 18 rÉpvlspl-o
ilĺe'ľĺn oZ ATHc, ZATALHoZ vlnĺo s Írp,TT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
123t2017. (V.11.) 18IGEN O NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

Képviselő-testület úgy dont, hogy

1) Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáľosi onkormźnyzat fenntartásában műkĺjdő

Budapest Főváľos VIII. kerül et Jőzsefvátosi onkormányzatŃaprafoľgó Egyesített óvodát

a nemzeti köznevelésről szóló 2OII. évi CXC. ttiľvény 4. $ 11. pontja alapjan 201.7.

augusztus 1. napjával tfiszęrvezi azćĺIta|, hogy a 1086 Budapest, Koszoľú utca 14-116. szźlm

alatti telephelyán múködő Koszoru Tagóvodáját megsziinteti. A Budapest VIII. keľtilet,

Koszorú utca 14-16. cím alatti felépítményes ingatlan (helytajzi száma: 35286) hasznáIati

joga 201'7. augusztus 1. napjával telephelykéĺt a Jőzsefuáľosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekj óléti Központhoz keľül.

Felelős: polgármester
Hatĺĺĺidő: 2017. május 11.

2) Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormányzat fenrftartásźtban működő. 
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormányzat Naprafoľgó Egyesített óvoda

Tesz-Vesz Tagóvoda (1083 Budapest, Baross utca 91.) elnevezését 2017. augusztus 1.

napjától Napraforgó Egyesített óvoda Virágkoszoru Tagóvoda elnevezésrc vtitonatja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. május 11.

3) elfogadja a 
'Budapest 

Fővaľos VIII. keriilet Józsefuaľosi onkormźnyzat Napraforgó- 
Egyósített óvoda alapító okiľatát módosító okiratot és a módosítással egységes

szerkezetbe foglalt alapítő okiratát, ahatározat 1. sz. melléklętében foglalt tartalommal,

melyek 2Ol7. augusztus 1. napjan lépnek hatáIyba.



i Felelős: polgáľmester

; Hatźndő:zo|7.május 11.
l

i 5) felkéri a Napraforgó Egyesített ovoda ővođaígazgatoját, hogy fenntaľtói jóvahagyás

: céljából készitse eL a Napraforgó Egyesített óvoda módosított szervezeti és műktĺdési

Felelos: polgármester
Határidő 2017 . május 1 1.

4) a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat Napraforgó Egyesített

Ővoda Koszorú Tagóvodájának 1086 Budapest, Koszorú utca 14-16. kötelező felvételi
koruetéhez tartoző kozterülctckct 2017. augusztus 1. napjával a Napraforgó Egyesített

óvoda székhely és tagóvodáihozrendeli az alábbiak szeľint:

Budapest VIII. kerület 2017. augusztus l.-től kiitelező felvételt biztosító óvoda
Baross utca 63 -7 9.. 56-7 0. Napraforgó Egyesített ovoda Virágkoszoru Tagóvodája

1083 Budapest, Baross utca 91.

Baross utca98-126. Napľaforgó Egyesített ovoda Gyerek-Virág Tagóvodája
1083 Budapest, Baross utca 11lib.

Hock János utca Napľaforgó Egyesített ovoda Virágkoszoru Tagóvodája
1083 Budapest, Baross utca 91.

József utca 47-6| Napraforgó Egyesített ovoda Százszorszép Tagóvođája
1086 Budapest. Szűz lÍcaZ.

Kis Salétrom utca Napľafoľ gó E gyesített o vo da l széI<he|y őv o đal
1084 Budapest' Tolnai Laios lÍca7-9.

Koszoru utca Naprafoľgó Egyesített ovoda Virágkoszorú Tagóvoda
1083 Budapest, Baross utca 91.

Leonaľdo da Vinci utca Napraforgó Egyesített ovoda Sziváľvány Tagóvodáj a

1083 Budapest, Szigony utca 18.

Magdolna utca 1 1-33., 10-
28.

Napraforgó Egyesített ovoda Viľágkoszoru TagővodźĄa
1083 Budapest. Baľoss utca 91.

Magdolna utca 35-37 ., 30-
32.

Napraforgó Egyesített ovoda Napsugár Tagóvodáj a

1086 Budapest. Dankó utca 31.

Mátyás tér Napľaforgó Egyesített Ôvoda Napsugaľ Tagóvodáj a
1086 Budapest. Dankó utca 31.

Nagy Templom utca Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvođája
1083 Budapest' Tömő utca 38/A.

Salétrom utca N apľafoľgó E gye s ített ovo da l széLď.rc|y őv o đal
1084 Budapest, Tolnai Laios utcaT-9.

szabá|yzatát.

Felelős : polgrírmester
Hatĺáľidő : a 2017 . szeptemberi képviselő-testiileti ülés

6) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásről szóló 1997. évi XXXI. tĺirvény 51. $

(2)bekezdése szerint 20|7. augusztus l. napjával a 1086 Budapest' Koszoľli utca 14-16.

sziźlma|att 34 ferőhelyes Családok Átmenęti otthona intézménýbozlétre a Józsefuiáĺosi

Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Ktizpont telephelyeként. Az intézmény



7)

8)

megnevezése: JóZsefuáľosi Szociális Szolgtitatő és Gyermekjóléti Központ _ Családok
Átmeneti otthona.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20I]. május 11.

elfogadja a Jőzsefvźľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont alapító okiratát

módosító okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratát, a

határozat 2, sz' mellékletében foglalt tartalommal, melyek 20t7. augusztus 1. napjan

lépnek hatályba'

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. május 11.

a.l a csa|źldok átmeneti otthona feladatellátás saját fenntartású intézményu biztosítása
érdekében a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett

áltáshe|yeinek számát - kötelező feladat - 10 álláshellyel (1 álláshely szakmai vezető, 4

ál|áshely szakgondozó, 3 álláshely családgondozó, 1 álláshely technikai đolgoző, 1
átláshely pszichológus) megemeli 2018. januáľ l-től, így az engedéIyezet1 álláshelyek
számtĺ 235 álláshelyben határozza meg 2018. januaľ 1. napjától. A feladatellátás

érdekében felkéri a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetójét, hogy megbízásĺ szeruodés megkötésével biztosítsa a jogászt (heti 10

óľa) és fejlesztő pedagógiai tanácsađót (heti 10 óra).

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: }}I9'január 1.

b.l a hatźrozat 8) a.l porrtja szerinti létszámemelés és megbízási szerződéssel toľténő

feladatellátáshoz és a Családok Atmeneti otthona intézméĺy múködtetéséhez a 2018. évi
ktiltségvetés terhére 68.27|,0 e Ft (személyi juttatás és járulékai 36.49I e Ft, 31.780 e Ft
dologi kiadás) összegben, fOI9łe és az azt kĺivető évek költségvetésének terhéľe -
kötelező feladat - előzetes kötelezettséget vállal éventę összesen 7I.644 e Ft összegben

(személyi juttatás és járulékai 39.864 e Ft, 31.780 e Ft dologi kiadás), melynek fedezetéül

az onkormźnyzat saját múk<idési és kozhatalmi bevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: a20I8. évi és az azt követő évek költségvetésének tervezése

a.l a Jőzsefvarosi Szociális Szolgáltató Családok Átmeneti otthona kialakításahoz a 1086

Budapest, Koszoľti utca 14-16. szám alatti ingatlanon lévő épület átal'akittlsźffa összesen

50.000,0 e Ft-ot biztosít a felhalmozási céltaľtalékÍól, a lakószobĺík kialakításaľa, mtĺszaki
berendezésekľe, bútorzatra osszesen 12.000,0 e Ft-ot az á|ta|ános mfüödési taľtalékról

biztosít a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti K<izpont k<lltségvetésében.

b.l az a./ pontban foglaltak miatI. az onkormányzat kiađás I1I07-02 cím felhalmozási
céltartalék - kötelező feladat - eloirányzattrő| 50.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11601 cím
_kote|ezőfeladat_beruhtzásielőiľányzatära.

e)
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c.l a 2017, évi költségvetés címľendjét kiegészíti a 40110 címmel, Családok Atmeneti
otthona elnevezéssel.

d.l az a./ pontban foglaltak miaÍt az onkormányzatkiadás 11107-0l cím - kötelező
feladat - általános műkĺjdési tartalék e|oirányzatárő| 12.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás l1108-02 cím - kötelező feladat - felhalmozási finanszirozćtsi kiadáson belül az
irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása elokányzatźra.

e.l az a./ pontban foglaltak miatt a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
K<lzpont 401l0 cím - kötelező feladat - bevételi, a felhalmozási Íinanszírozási bevételen
belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám|án történő
jőváirása eLőirźnyzatát és a kiadás, beruhazás e|óirányzatát 12.000,0 e Ft-tal megemeli.

f.i felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2017. évi költségvetésről
szóló rendelet kĺivetkező módosítástĺnźl| és 2018-tó1 a tfugyévi költségvetések tervezésénél
vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a'l-d.l és e./ pontok esetében 2017. május II., f,l pont esetében a költségvetési
rendelet kovetkező módosítása, illetve a tfugyévi költségvetések tervezése.

10) felkéri aJőzsefváĺosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺĺzpont intézményvezetőjét,
hogy fenntaľtói jóváhagyás céljából készítse e| az intézmény szakmai pľogľamját,
valamint a szęry ęzeti é s mfü tld ési szabźův zattú.

Felelős: polgármester
Határidó : a 20 17 . októberi képviselő -testĺileti ülés

11) megbízza a lőzsefuáľosi Gazdálkodási KözpoŃ Zrt.-t a Családok Átmeneti otthona
(Budapest VIII. kerület, Koszorú u. 14-16.) kialakításával kapcsolatos valamennyi feladat
ellátásával, 50.000,0 e Ft összegben és felkéri a polgáľmesteľt az etľe vonatkozó
me gál l ap o d ás a|áir ásr a.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|7. május 11.

l2)felkéri a Jőzsefvźrosi Naprafoľgó Egyesített óvoda ővođaigazgatőját és a Józsefurírosi
Szociális Szolgáltató és Családsegítő Központ intézményvezetojét a Budapest VIII.
keriilet, Koszorú utca 14-16. szátm alatti ingatlanvagyon 2017. augusztus 1. napjával
történő źLtadás-átvételének lebonyolítására.

Felelos: polgármester
Határidő: 2017 .július 31.

l3)felhatalmazza a polgáľmestert a hatźtrozat ?) és 7) pontjában meghattľozott
dokumentumok a|áírásáĺa és a Magyar Allamkincstáľ esetleges hianypótlási
felszólításanak teljesítéséte azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozaIĺa| nem
lehet ellentétes és az alapítő okiratot lényegi _he|yreigazítási kéľdésnek nem minősülő -
kérdésekben nem módosíthati a.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2017. május 11.

A 123|2017. (v.11.) számú határozat mellékleteit a jegyzőkiinyv
tartalmazza

7. szálmű mellék|ete

Tájékoztatók

1. Polgármesteri tá'jékoztatő
végrehajtásáľĺil, az e|őző

a lejárt hatáľidejű testĺileti határozatok
ülés őta tett fontosabb intézkedésekről, a

jelentősebb eseményekről és az iinkormányzati pénzeszköziik átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
(írásb e l i táj éko ztatő)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M.áté
A napirend vitájátmegnyitja. Kérdés, hozzźszőItls hiányában \ezáĺja, Szavazni nem kell róla.

Felviláeosítás kérés
(s z ó szerint i I e iľ atb an)

Dr. Kocsis Máté
Ülestint végén a megszokott ľendben kérdések következhetnek. Erőss Gáboľé a sző,

parancsoljon, és esetleg, ha most megisméte|né azt a kérdését, amit oda a napirendhez nem

illően feltett, akkor tudnánk is érdemben effe válaszolni.

Dr. Erőss Gábor
Éppen eľľe készültem, köszöncim a szőt. Ha ugyanarra gondolunk, a tiszťviselőtelepi

kömyezetszeltrlyezés kapcsán, hogy a múlt hónapban elfogađott, elózo testületi ülésen

elfogadott hatźrozat éľtelmében milyen konkľét lépések történtek. Elég rejtélyes ez az ugy.

Van egy szemyezésĺink, amit már a Parlamentben egy államtitkár elismeľt, a Főváľosi

Csatomźzási Mrĺvek maľ elismert, viszont a Katasztrófavédelem meg tagad, és egyeIőre

konkľét. .. tagad, a közérdekű ađatigénylésľe adott vttlaszában tagad, de most nem ez az

éľdekes, hanem az aZ érdekes' hogy az a hattrozat, amit hoztunk a múlt havi ülésen, azt

milyen formában, és milyen konkĺét lépések révén valósítja meg az Önkoľmanyzat. Ezvo|t az

egyik kérdésem, és a másik kérđésem, ha feltehetem, szintén a Tiszťviselőtelep. Annak idején

hoztunk egy határozatot, amikor a Rezső tér átnevęzéséről volt szó, én eń. máĺ egyszer

kérdeztem, végül itt Feľencz orsolya képviselőtársamnak az ülésen benyújtott módosítója

alapjźn módosult az eređeti előterjesztés. A*' szeretném kérdezni, hogy annak tudatában,

hogy kétezer-valahányszźn aláirźs kérte a Rezső tér egészének Szenes Ivrĺn téľré ĺy1|vánitását,

illewe a Rezső téri lakók kĺjzül is haľmincv a\ahźnyan, tehát a tér lakóinak tĺibbsége, tervezi-ę

az Önkormźnyzat vezetése, hogy a lakók, a helyiek akaratának megfelelően a Rezső téľ

egészét, esetleg a templomot magát, a templomot lesztnnítva... (A háttérből beszéd

haĺlatszik)... nem' magát a templomot leszámítva, .'. (A háttérbőĺ beszéd és hangielzés

hallatszik)... a lakók akaratánakmegfelelően Szenes Iván téné nyilvánítja. Ktjszonĺjm.
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Dr. Kocsis M.áté
Na, Tisztelt Képviselő-testület! Nyugalom! Hadd kezdjem a másodikka| és az elsőre Jegyző
Asszony fog onnek válaszolni, mert ő folytatta le ezeket a hatósági felhatalmazású
tárgyalásokat. Ugye, 6 évvel később becsatlakozni egy ügyben' majd aktuális népszerűnek
gondolt hullámait meglovagolni, hullámvolgyeiből pedig eltúnni, eZ nem túl ferfias
magatartás. 20l1-ben, vagy 'IT.ben én magam voltam annak az ot\etgazdája, büszkén
felvállalom, hogy a térnek azon részét, ahol Iván lakott, azt hivjuk Szenes Iván térnek. Ez
egyébként ma is, meggyőzőđésem szeľint jó döntés. Na de, itt vannak ugye más szempontok
is, mint mindenben, nem lehet tokostul rugni az ajtót, ebben az ügyben sem javaslom onnek
sem' nem is külonösebben kampányolnék ezze| az Andľea helyében sem' mert most kialakult
egy kényes egyensúly, egy nagyon kényes' nagyon töľékeny egyensúly, amivel sikerÍilt magát
belelavíroznia minđen félnek, és ezt készülnek most megvá|toztatni. En nem tenném, ugyanis
a Magyar Katolikus Egyháznak is vannak szempontjai, és ezeket a szempontokat éppen

annyira tiszteletben kell taĺani, mint bárki másnak a szempontjait. Az okérésükĺe' Bíboros úr
kérésére került a tér Magyarok Nagyasszonya tér átnevezésre, ha már a tér egyik felét
átnevezttĺk. Ha nem csak Bíboros úr kéľésére, de az o eróte|jes jóváhagyásával. ott kialakult
egy roppant méltánýalan vita, hogy egy hĺilgy, egy tita|am is jól ismert hölgy egyébként,
pont a hatáľvonalon lakik, az mośt melyik téren lakjon. o nagyon szeretett volna a Szenes
Iván téľen lakni, és végülis, ha jól tudom, ott is lakik Katalin, akkor ezt elrendeztük. Andrea,
Ivan lanya, akit egyébként éĺ nagyra becsiilök és mondhatom, hogy baráti viszonyban
vagyunk, egy picit most megprőbáIja még kijjebb tolni ezt ahatárvonalat. En azt kérem, és

nyílván on is valami ilyesmi vonalról szedi az információit, ań. szeretném kéľni, hogy ne
tegyék, meľt össze fog roppanni ez a törékeny egyensúly. Jő ez így. Elneveztiink Szenes
Ivánĺól egy teret, ráadásul azt ateret, ahol ő élt, és munkásságának ajelentős részét alkotta.
ott lakik alźnya, aLányán.ak a lakcímkáĺtyájában az édesapjanevé áll. Szerintem ez egy rragy

dolog. Ezen tu| ne akarjunk menni, meľt másnak a ľovására fog menni. Ez egy nagyon
érzékeny ügy. Én ľégi Rezső téri haľcosnak számítok a csaláđi vállalkozásunk okán,95 őta,
de még mindig Rezső téľnek hívja egyébként mindenki. Majd ez tĺtáII, majd' ez átszokik, de

szeľintem, én ań. kéľem onöktől a leg|obb szándékkal, hogy most ezt ne bolygassuk. Nagyon
bonyolult volt odáig is eljutni, hogy egyáltalan hol legyen a fe|ezővona\' de az egész tér
átnevezését azthattlrozottarl nem javaslom. Ezen feliil, én |áttarn ezt akétezer aláírźst, azért
abban megállapodhatunk a nyilvánosság előtt is, hogy ennek a jelentős részę azért nem VIII.
kęľtileti lakos, hanem minden más. Egyébként ktiztiszteletben á11ó személyek is vannak az
a\áirők köztitt kétségtelen, csak ezekęt a szempontokat, amikot én ismerek, azt nem biztos,
hogy ők ismerik. Ezért a békesség okan én aztkétem,hogy ezt egyelőľe ne bolygassuk. A tér
egyik fele a katolikus egyhźz erőteljes jóvahagyásźtva| a plébania templom, Magyarok
Nagyasszonya plébania templomra való figyelemmel is, a gyülekezetre, a hívők közösségére
való figyelemmel is átnevezésre került, a másik tér pedig lván emlékének adőzása előtt, még
egyszer mondom büszkén vállalom' az én személyes ĺitletem volt, biiszkén vállalom, ott is
van a konceľt. En arrabiztatom Andľeát is' meg a Plébanos urat is, hogy a lehető legnagyobb
békében és szeretetben próbáljfü megoldani azokat az esetleges együttélési problémĺĺkat,
amiket a tér ktjztis hasznáIata okoz. Mind a kettőjiikkel én személy szeľint jó viszoný ápolok,
ezen nem is változtat semmilyen vitás ügyiink, csak aztkéręmontjktől, hogy ebből kiilĺjnösen
mát nagy mozga|mat már ne indítsanak, mert tényleg kényes. Másik iigyben legyzó Asszony
lépett fel hatóságokkal szemben, úgyhogy meghallgatjuk a beszámolóját.
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Danada-Rimán Edina
Kĺjszöncjm szépen. Természetesen aZ illetékes hatóságok, úgymint aKatasztrőfavédelem, a
rendőrség és a Pest Megyei Kormányhivatal Kĺirnyezetvédelmi Főosztálya, melynél folynak
az e\jtĺrások, melyľől tájékoztatźlst is fogok kérni' Az tnkormányzat Észéro| szakember

kirendeléséről dĺjntött a Képviselő-testület. ott tartunk most, hogy az összes budapesti

bejegyzett igazságngyi szakértót megkerestük, nagyon sokan nem vállaltźi< a feladatot.

Ketten, vagy hárman írtak vissza, hogy egyá|ta|án szőba állnak veltink egy ilyen
magźłnszakértői vélemény elkészítésével kapcsolatbaĺ. Azt már sikerült kiderítentink, hogy

tciitilueltil egy millió forint lesz egy ilyen szakéľtői anyagnak a kcjltsége, most folyamatban

van, hogy közjegyző jelöljön ki inkább szakértőt, és így egy igazságügyi szakértő keľüljön

kijelölésre, mert a későbbiekben, esetleg ha perľe kerülne sor' akkoľ sokkal nagyobb súlya

van egy igazságigyi szakértónek, mint egy magźnszakértői véleménynek. Tehát, most íľtuk

*"g u levelet a kozjegyzőnek kérve az ígazságügyi szakértő kijelölését, úgyhogy remélem,

hogy az elkövetkezó |-f hétben már meg is lesz a szakéĺ1ő és elkezdőđhet a munka.

Kĺjszĺjnĺjm.

Dr. Kocsĺs lIáté
Az ülést 1 1 óľa 9 perckor bezárom,további szép napot, és jó munkát kívánok mindenkinek!

A jegyzőkö nyv az Mötv-ben foglatt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testület 2017 .

május 11-ei ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.
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