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ELOTERJESZTES

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. szeptembeľ 30-ai iilésére

Táľgy: Javaslat Gyenge Zsolt Attila megbízási szeľződésének 2013. július és augusztus havi

teljesítés igazo|źsfua

Előterjesztő: Pintér Attila, képviselő
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A napirendet nyilvános ülésen lehet tríľgyalni.
A dönté s e lfo gadás áh o z e gy szera szav azattobb s é g s ztiks é ge s.

Melléklet: 1 db július havi bęszámoló
1 db augusztus havi beszámoló

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest Fővaĺos VIII. KerĹilet Józsefuáľos onkormtnyzata a Yáĺosgazdálkodási és

Péĺwugy.l Bĺzottság 34Ol2O|t, (III. O2,) számí hatźrozatźlban megfogalmazott javaslata

alapjáň megbínaGyenge Zsolt Attitát (továbbiakban Megbízott), hogy aYátosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság tagsa, Pintér Attila részére történő tanácsadói feladatokat ellássa, és

vele egyedi ügyekben egyeztessen. Tekiĺrtettel arra, hogy a Megbizottal kötött szerzódés

2OI3. februaľ 28-an megsziint, de a MegbízoÍtkozremfüödéséľe továbbľa is szükség volt
javasolható volt a megbizási szerzođés módosítása. A szerződés módosítását a

Varosgazdátkodási és PénzügyíBizottság a |78l20I3' (II. 25.) számíhatźrozatźtbanhagýa
jővá 2013. decembeľ 3 1 -ig'

II. A beterjesztés indoka

A Megbízott feladatkorébe tartoz1k a bizottság feladat-, és hatáskorébe tartozó döntések

előkészítés éhez és vé gľehaj tásahoz szüksé ges szakmai tanácsadás.



III. Tényállási adatok

A szerződést a Megbízott ajelen előterjesztés mellékletét képező dokumentum a|apjáĺ2013.
július 1. és 2013. augusztus 31' kĺjzötti időszakban megfelelően teljesítette, ezértjavaslom a
telj esítés igazo|ás elfo gađását.

Iv. A dłintés tartalmának részletes ismeľtetése

Javaslom, hogy a Vĺĺrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság fogadja eI az előterjesztés
mellékletét képezo beszámolót,tovźtbbá Gyenge Zso|t Atti|af013. maľcius l-jén módosított
szerzođés, és a fent hivatkozott önkormányzati rende|kezés a|apjan a polgármester írja a|á a
teljesítés ígazolást.

Nevezett szerzodés 4. pontja tekintetében a teljesítés igazo|tlsára a Vĺíľosgazdálkodási és
Pénzngyi Bizottság javaslata alapjtn a polgármesteľ jogosult.

V. A diĺntés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben a Vaľos gazđáIkoďási és Pénziigyi Bizottság elfogadj a az e\oterjesztés mellékletét
képező beszámolót, nevezett szerzódés alapján a Megbízott az e|végzett tanácsadói
tevékenységéľt bruttó 56.300,- Ft/hó, azaz ötvenhatęzer-háromszźn foľint/hó megbízási díjban
részesiil, átutalással a teljesítésígazolást kĺivető 15 napon beltil a Megbízott által megadott
bankszámlaszámľa.

Amegbízási díj fedezete a 1l 101cím VPB kereten e|őirányzaton biztosított.

VI. Jogszabályi ľendelkezések

A Budapest Fővĺíĺos VIII. keľület Józsefuaľosi Önkormźnyzat Képviselő-testületének a
Jőzsefvtlĺosi onkormźnyzat 2013. évi kciltségvetésľől sző|ő 912013. (II. 22.) önkoľmányzati
rendelete 16' $ (3) bekezdés a) pontja szeľint: ,'A képviselő-testület állandó bizottsógainak
rendelkezésére álló keľet havi bruttó összege.,

a) Városgazdáĺkodĺźsi és Pénzügłi Bizottság 932,3 e Ft ',

A Képviselő-testtilet és Szervei Szęwezeti és Műkc'désí SzabáIyzatźlrőI szőIő 2512013. (V.
27 .) öllkotmźnyzati ľendelet 4. szźmÍs' mellékletének 1 .3 . 1 5 . pontj a szerint ,j avaslatot tesz -a kĺilan ľendeletben meghatórozott összeg erejéig _ a feladat- és hatáskörébe tąrtozó dontések
eĺőkészítéséhez és végrehajtásához szülrséges esetenhźnti vagy az adott koltségvetési év végéig
terjedő tanócsadási tevékenység ellótósára és eg,,éb tevékenységek díjazására, társadalmi
(civil) szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának és
támogatások elszómolásónak elfu gadásóľa.,,

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság I78l20I3. (II. 25.) szźtm,űhattlrozatábanhagyta
jóvá Gyenge Zso|t Attila tanácsadói szerződésének módosításźú.

Kéľem a Tisztęlt Bizottságot, hogy a mellékelt hatáĺozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

. ., . . . l20l3, (Ix. 3 0.). szźtmú' bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Gyenge Zso|t Attilával kötött megbízásí szeruódés teljesítés
igazo|ésátz}I3.július 1-jétől 2013 ' augusztus 31-ig teľjedo idősza\<ra.

2. felkéľi a polgáľmestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazo|ás a|áírásźra'

Felelős: polgármester
Hatáĺiđó: 2013. októbeľ 1 5.

A döntés végrehajtásátvégzó szewezeti egység: Szervezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjénekjavaslataa
kozzététe|mőđjáľa: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2013. szeptember 19.

Pintér AttiIa+ 'L.
képviselő
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Beszámoló

a

Józsefváľosĺ onkoľmányzatVárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságánakvégzett
tanácsadĺíĺ tevékenys égľőI

2013. július 1. . jr'ilius 3l. ktĺztĺttí időszakban

Előzměnyek:

.Józsefuaros onkormányzatamegbízásí szerződést kötött a jelen beszámoló készítőjével,
amelyben ,,aYtrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság eln<ike ľészére történő tanácsadói
feladatok ellátásával a bizottság elnökével egyeztetett egyedí ĺigyekben'' feladat elvégzésével
biztameg.

A bizottság elnökével, Soós Gyĺirgy,Úrra|, szóban tĺjrtént ,,egyeztetett egyedi iigyként'' Pintéľ
Attila ĺinkormanyzati képviselő úr bizottsági munkájával összefiiggő tanácsadói tevékenység
ellátása lett részemre kijelölve'

A tandcs adós keretében věgzett tevékenység ľészletezése:

Pintér képviselő úr a képviselötestĺilet, valamint a szakbizottság elé terjesztett alábbi tárgyu
el őte{ esztés ekben kérte tanácsadói közreműködésemet :

Javaslat a Corvin Sétány Progľ,am áltaĺ értntett eg,les közteriiletek építésénekfolytatására,
Ósszefiiggésben a Jąvaslat a TER-K2Z ,,A,' jelíi pályázaton való résnételre, a Javaslat a
TER-KOZ ,,B,, jelű pdlyázaton való résnételre és a DÓntések a Magdolna Negyed Program
II I l e b ony o I ítĺź s dv al Imp c s ól atb an címĺi e I ő t erj e s z t é ś e kke l

Javaslat a 16/2010. (III, 8,) önkormónyzati rendelet módosítósára' vąlamint ehhez
kapcsolódóan a deviząhitelesek és a jogcím néIWli lalrashasználókmegsegítěséł,e,
Ósszefi)ggésben a Jąvąslat a Budapest'VIil' kertileĺ, Jĺizsefvúrosi on|<ormányzalt ĺuĺajdonában
ólló ląląźsok bérlői óltal meg nemfizetett tóufűtés szolgáĺtatási díjalrert való heIytdllási
kôtelezeuséýől adódó hátralékok egl részének rendezés ére _ pereket megelőző
eglezségkÓtłćsre _ a DHK hátralékkezelő és Pénzügli Szolgdĺtató Zrt-vel címĺi
eIőterjesztéssel

Véleményemet a képviselő úrtól egyrészt elekhonikus úton kapott két előterjesztés, valamint
szóbelí tájékoztatäs a|apjan konzultáció keretében fejtettem ki, melynek összefoglalőját az
al ábbi akban ň gzíterrl.

őr,



Javaslaĺ a Corvin Sétány Progľam által éľintett eĐ/es közterületek építésénekfolyĺatására,
t)sszefi)ggésben a Jąvaslat a rnn-l<oz ,,A,,ielű pályózatonvaló réimételre, á Javaslaĺ ą
TER-KOZ ,,B,, jelű pályázaĺon való ľészvételre és ą Dtjntések a Magdolna Negled Progranl
II I l e b o ny o l í t ó s áv al kap c s o ĺ atb an c ímű e l ő t erj e s z t é s e kke l

A több' mint egy évtizede tartó józsefuáľosi varosľehabilitáció mínden kétséget kizárćlan
látvanyos vá|tozásokat eredményezett a keľületben. Á jelenlegi kormrínyzati7s
ĺJnkormányzati ciklusban a folyamat felgyorsult. Tény, hogy a - j&ésil. - kti|ső fonásból
beindított progľamok nagy szrímú közösségi és/vagy szociális fejlesztési íntézkedést céloznak
meg, azonban nagyobb részt leginkább a közterĹiletek és a lakóingatlanok megujítását
tarta|mazzźl<. Kétségtelen, hogy a fóváros ezen belvárosi kerülete az elmúlt jó néhány
évtizedben - vélhetően szándékosan - kimaradt Budapest fejlesztéséből. A lemaradásibehozni
nagyon nehéz, azonban csak ajelen kor társadalmi/gazdaságtr,kihívásaira is figyelemmel
szabadna aproblémát keze|ni. Tekintettel ar'ra,hogy akiiIső forrásokrenđelkězésľeállnak,
nem tulzás állítani; áramlik apénzJózsefuárosba. A ľehabititáció szükségességét a|źtámasztő
dokumentumolďtanulmĺínyok természetesen rendelkezésre állnak, de elegendďcsak
végigutazni a keľületen, a tények önmagukért beszélnek. Józsefoáros rendelkezik elfogadott
Integrált Városfejlesztesi Stratégiával (IVs), amit 2008-ban fogadott el a képviselő-teštrilet,
így akészítői logikusan az ezt megelőző időszak adatait és köľülményeit vették figyelembe a
megalkotásakor. Csakhogy bekövetkezett egy gazdaságs vá|ság, demográfiai mélyponton van
az orczág és óĺiási mértékiĺ a kivándorlás. Az IVS általmegalapozott városrehabilitáció
azonban mindezen tényekkel nem számol. Így viszont megvalósulhat - sőt nagy
valószínúséggel most is zajlik - az aforgatókönyv, miszerint aIőzsefvźrosba fektetett
szźu;miLliők, illetve milliaľdok nem érik el a kívánt hatást. Teľmészetesen még véletleniil sem
akarom azt sugallni, hogy például a ľÉR-roz ''B'' je!ű ptiytnatra -jźúszőtérés park építésre -
nem leĺĺre szfüség, de a több milliárd forintos beruházások ''megtérülése'' hossżabb távon
már kétséges lehet. Csupán egyetlen egyszerúpélda: a megujutt építmények fenntartĺísa és
karbantartása megnövekedett költségekkel jár, mikĺizben az önkorm ányzatadóeró-képessége
stagnál, vagy romlik. Ugyanakkor tény, hogy a Magdolna Negyed Program III. elfogädása
kapcsĺłn az tVS felülvizsgálata megtörtént, bár a tartalmĺĺról nincs ísmeretem. A Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség G'iFo Városfejlesztési kézikönyve szerint azonban az IVS jelentősebb
konekciójára 3.5 évenként lehet szĺikség. (Fonás: 2Ol2. oktőber 4-i sürg<ĺsségi előierjesztés.)
Véleményem szerínt a korrekció - sőt inkább egy új alapokľól induló és új szemléletĺĺ tVS
ruegalkotása - teljes mértékben időszerű. Ez a dokumentum váiasztadhatna arra is, |logy az,
eddig befektetett fonások milyen hatékonysággal járultak hozzá az öĺlkormźnyzat
fejlődéséhez. Mindezekkel egyĹitt az előteľjesztések támogatását javasoltam.

Javaslat ą 16/20Ia. (Iil, s.) önknrmányzati rendelet módosítására, valamint ehhez
lcapcsolóđóan a devizahitelesek és a jogcím néIkt)Ii lakáshasznólók megsegítéséľe,
ósszeJiliggésben a Jąyaslat a Budapest I4II. kerŕ)let, Józsefváľosi Önknrmányzati tulajdonában
álIó laląźsok bérlői által meg nemfizetett táuJűtés szolgáltatási díjakert valő helytállĺźsi
katelezettségből adódó hátralékok egl részének rendezéséľe _perelcet megelőző
eglezségkôtésre _ a DHR hátľalékkezelő és Pénz.Ĺigli Szolgźltató Zrt-vel címli
eIőteľjesztésseI

A június 5.i képviselő-testĺileti iilésen egy hasonló taľtalmťl elóterjesztést tárgyalt a testtilet,
Beszámoló a Kisfalu Kft. által nýlvrántartott jogcím nélktili lakáshasználók helyzetének
felméréséről, és javaslat a jogcím nélkĺili lakáshasználók helyzetének rendezésére címmel. A

í,-.



most tárgyalt két előterjesztés egyrészt a korábbí szerves folytatása, másrészt egy újabb
csoport - a távhődíj elmaradást felhalmozók - problémźĘáĺak ''renđezésére'' tesz javaslatot. A
devizahitelesek ügyét javasoltam a másik kettő csoporttól ktilon vźůasztlĺakezelni, mert nern
összekeverhetőek a jogcím nélkiili lakáshasználókkal, de még a távhődíj hátralékosokkal sem.
Ugyanakkor a júniusi előterjesztésben foglaltakhozképest, miszeńnt',azokban az esetekben,
ahol megállapítható, hogy a jogcím nélktili lakó kirívóan súlyosan, ľendszeresen sértí az
e.gyüttélés normáit, zavaqa a haz lakóinak nyugalmát, akkoľ ellene a lakás kiiirítésę és
taĺtozźs esetén ahasnźiati dij megfizetése iľánt meg kell indítani a peľes eljárást'' abszolúte
visszalépés érzékelhető. A jogcím nélktili lakáshasználókkal foglalkozó előterjesztésben némi
utalás még van eľre vonatkozőan, de a távhődíj hátľalékosok esetében már semmi. Holott a
hajléktalanná válás megakadályozásáratett ĺinkormźnyzati erőfeszítések mellett valamiféle - a
ttibbségi társadalom éľdekét szo|gźlő - intézkedési is szĺikségeltetik' Főként azért,meĺt a
hátralékok kiegyenlítése az adőfizető polgĺírok adójából töľténik. Ezért' is javasoltarn máľ
korábban, hogy az önkormrĺnyzat a Közérdekrĺ ĺinkéntes tevékenységről szóló törvény a7apjźn
ďkosson helyí szabá|yozást és kössön szetződést a hátralékosokkal. Minđezek újbóli felvetése
mellett az előterjesztések támogatását javasoltam.

Budapest, 2073. szeptember 17.

l,.- GyengeZśo|t
Tanácsad<i



Bcszámoló

a

Józsefvárosi Onkorm ányzatVáľosgazdá|kodásĺ és Pónzĺigyĺ Bizottságánakvégzett
tanácsadóĺ tevékenységľől

7at3, augusztus 1. . augusztus 31. közötti időszakban

ElőzměnJĺek:

Józsefuaros onkormán1zatamegbizćlsi szerződést kotött a jelen beszámoló készítőjével,
amelyben ,,aYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság elntike részéretörténő tanácsađói
feladatok ellátásával abizotságelnökével egyeztetettegyedi tigyekben'' feladat elvégzésével
bíztameg.

A bizottság elnökével, Soós Gyöľgy úrral, szóban történt ,,egyeztetett egyedi ügyként'' Pintér
Attila önkoľmányzati képviselő rir bizottsági munkájával összefüggő tanácsadói tevékenység
ellátása lett ľészemre kijelölve.

A tandcs adós keretében végzett tevékenys ég ľészletezése :

Pintér képviselő úr a képviselőtestĹilet, valamint aszakbizottság elé teľjesztett alábbi táľgý
előterjesztésekben k&te taĺácsadói közremiiködésemet:

Javaslat a Ganz-Máva7 teľĺjleten válĺoztatĺźsi tilalom elrendelésére összefi)ggésben a A 20 ] 9.
évi W, Nyáľi Universiade megrendezésének támogatása című előterjesztéssel

Javaslat ą Fővárosi Kt)zterüIet-fenntąrtó Zrt. illegáIis hulladékkezeltźsre vonatkozó
szolgáltatás i ker e ts zerző dé s é nek me glöt é s ére

Véleményemet a képviselő úľtóI egyrészt elektronikus úton kapott két előterjesztés' valamint
szóbeli tájékoztatás a|apjźn konzultáció keretében fejtettem ki, melynek összefoglalóját az
alábbiakban rogzítem.

Javaslat a Ganz-Mávag területenváltoztatási tilalom elrendelésére osszefliggésben a Á 20]9.
év i W. Ny ár i Univ er s i a de me gr end e z é s én e k t ám o gatás a c ímű el őt erj e s z t é s s eI

Ép,pen e.gy hónapp a! ezelőtt, a júliusi testÍileti üléshez kapcsolódóan - a Corvin Programmal' a
TER.KOZ pőůyőnatta| es a Magdolna Negyeddel összefüggésben - fejtettem ki azon
véleményemet, ameiy a '.józsefuiĺrosi piac'' teriiletének hasznosításával összefiiggésben is
aktuálisak. Nevezetesen, hogy azIntegrźitVrárosfejlesaési Stratégia (rVS)
szaknailtudományos alapú koľekcíója .'sőt inkább egy új alapokról induló és új szemléletiĺ
IVS megalkotása'. mindenképpen sztikséges lenne. Az Universiade-val foglalkozó
előterjesztés ugyanis egyéľtelmĺĺen - de inkább egysíhian - azza| érvel, hogy t<jbb ezer lakás,
több ezer embeľ életvitelszeľíĺ ott élése valósulhat meg a teľületen, miután a rendezvény véget
ér. Mindez igy öĺtĺnagźhan, jó esetben, egy szigetszetú fejlesztést/fejlődést fog eredményezni,



aminek a végkimenetele még akkor is kétséges,lra szocíális alapon ťogzaj|ani. Egyszerűbben
megfogalmazva: honnan kertil ide 6.700 új lakó? Kik lesznek ezeka ''szociális alapon''
kiválasztottak és milyen egzisztenciával fognak rendelkezni? Mennyire terheli mega
városrész kömyezetét, uthálőzattú az ó köz|ekedésfü, illetve közrnĹĺ igényt.ik? Természetesen
atervezett fejlesztés pozítív hatású is lehet, például aW , dJózsefuárosonbelül lezaj|ó
migrációval. A belső teľületek lakosság sztmźnakmérséklésével, épületek bontásával, új
parkok és teľek kialakításával. Egyszóval a belső városrész humanizációs átalakításával. A
'Józsefuarosi piac'' területén megvalósuló lakások hasznosításánál ennek a lehetőségnek a
kíhasználásźrya|, - ezzel a projekttel tlsszekapcsolva - így a szigetszeni fejlődés kilniszöb<jlhető
és Józsefuáros nagyobb területére is kiterjeszthető. Mindezekkel egyĹitt az e|őterjesztések
tárnogatását j avasoltam.

Javaslal ą Fővárosi Közterület.fenntartó Zrt. illegóĺis hulladékkeze|ésre vonaĺkozó
s zo I gáltatós i ker et szerző dćs éne k m egkot és,!re

Javaslatom nem közvetleniil az előterjesztéshez, hanem annak tartalmálioz kapcsolódik. Több
éves tapasztalat, hogy a fovárosi hulladékgazdálkodással összefiiggő közszolgáltatások
peÍmanensenhozzźĄárulnak a város közterĺileteinek beszennyezéséhez, Két konkrét dolgot
említek: a szelektív hulladékgyĺjtő szigetek üzemeltetését, illetve az évenkénti lomtalanítást.
Véleményem szerínt mindkét szolgáltatást meg kell szüntetni, legalábbis ebben a formájában.
Ismereteim szerint ene vonatkoző e|képzelések már vannak, azonban a megvalósításuk
meglehetősen elhúzóđik. A szelektív hulladékgyíjtés átalakításávalkapcsolatban a Fővárosi
onkorman)uat EU-s támogatást nyeľt, hogy lépcsőhazanként üzemeltethesse a ľendszert.
Ezze| a megoldással felszámolhatók a gyrĺjtőszigetek, de csak ľészben! Az tiveghullađék
gytijtése továbbra is itt töténne. Józsefuáľosnak - és természetesen Budapestnek - ez azonban
nem jelent megoldást. Sőt, a gyűjtőtaľtályok majd felének köztertileten hagyásával, semmiféle
javulás nem érhető el a köľnyezeťiktisztźntartása érdekében. Nem is beszélve a guberálás
jelenségének fennmaradásáľól. A szelektív gy(4tőszigetek napjainkban peimanens lomtalanító
helyként miĺködnek, ami a kevesebb gyújtőeđény közterületen hagyásával semmilyen
mértékben nem csökkenne. Az évenkénti lomtalanítási rend megvźitoztatása ís nagy
mértékben hozzájźlralhataközrend és a köznyugalom megszilĺírdításáthoz, A lomtalanításkor
tapasztalható ''oskom'' állapotot nem részletezgÍÍl) eztmźtr mindenki megfapasztalhatta. Ennek
felszámolása logisztikai probléma. Egy olyan ľendszer bevezetésére van szükség, ami
lehetővé teszi a lakóházankénti lomtalanítást' Ez a gyakorlatban úgymfücidhetne, hogy a
társasház közösségek rendelikmeg az ingyenes szolgáltat{ĺst, a köztertilet-fenntartó fulajánl
több időpontot, a közös képvíselő kiválaszt ezek közül egyet és meghirdeti atársashźnban. Az
adott napon / felnapon pedig közvetlenül aszái|rtőjźtrmiĺbe történik a lomok rakodása és nem
a közterületre. Meglátásom szerint a fövaľost alkotó kerületi önkormán1zatoknak közvetlen
érdeke, hogy a hulladékĺ<ezelés, . ártalmatlanítás terén felsorolt változásokat minél hamarabb
bevezessék, amit aktív lobbizással tudnĺĺnak az illetékes szewezete|<rléi elémi. Mindezekkel
egyutt az el ő terj es ztés tźmlo gatás át j avas o ltam.

Budapest, 2013. szeptember 17.


