Budapest Főváros VIII. keľĹiletJőzsefváros onkormźnyzatKépviselő-testületének
V aľo s gazdálkodási és Pénztĺgyi Bízottsttga

ELOTERJESZTES
a Váľosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság 2014. november 10-i üléséľe

Tárgy: Javaslat Gyenge Zsolt Attila tanácsadói tevékenységének2014. július, augusztus

és

szeptember havi telj esítés igazol'ź.sźra

Előterjesztő: Pintér Attila, képviselő
Készítette:P áIka Dóra, képviselői referens

A napirendet nyilvános tilésen kell tĺĺľgyalni.
A dönté s el fo g adásĺáh o z e gy szeru szav azattobb

sé g

szĹik sé ge s.

Melléklet: 1 db július, augusztus és szeptember havi beszámoló

Tisztelt Városgazdálkodásĺ és PénzĺĺgyiBĺzottság!

I. Tényállás és a dtintés tzrta|mának ľészletes ismeľtetése

A

Budapest Főváros VIII. KerĹilet Józsefraľos onkormźnyzata a Városgazdálkodási és
Pénzngyi Bizottság 34012011' (III. 02,) számű hattrozatában megfogaImazotl javaslata
a\apjánmegbízta Gyenge Zso|t Attillát (továbbiakbanMegbízott), hogy aYáĺosgazdálkodási
és Pénztigyi Bizottság tagsa' Pintér Attila részéretöľténő tanácsadói feladatokat ellássa, és
vele egyedi ügyekben egyeztessen. Tekintette| ana, hogy a Megbizottal kötött szerzőđés
2013' februar 28-tľ' megszúnt, de a Megbízott kozręmúködésére továbbra is sztikség volt
javasolható volt a megbizási szerződés módosítása. A szerződés módosítását a
Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a I44I|20I3. (xII. 20,) szźnrÍĺhatározatának 4'
pontjában hagyta jővá 2014. febľuáľ 28-íg. Tekintettel arra, hogy a Megbízott tanácsadói
tevékenység&e2014. februar 28-át követően is sziikség volt, a Yérosgazdálkodási és
PénzĹigyi Bizottság 18Il20I4. (II.24') sz. határozatźnak 4. poĺtjában jőváhagyta a Megbízott
tanácsadói szerzo désénekmeghosszabbítását 20 I 4. szeptember
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szerzőđésta Megbizott a jelen előteľjesztés mellékletétképező dokumentumok alapján
20|4. július I. és 2014. szeptember 30. közötti időszakban megfelelően teljesítette, ezért
j avas lom az e|oteq e szté s me l lékletétképező b e számo l ók elfo gad ását.

Nevezett szerződés 4. poĺtja értelmébena teljesítésigazolásćra a Yárosgazdálkodási és
Pénzngyi Bizottsźlg javas|ata alapjan a polgĺĺrmester jogosult, erre való tekintettel javaslom,
hogy a polgármester írja alá a teljesítésigazolást.

II. A beteľjesztés indoka

A

Megbízott feladatköľébe tartozik a bizottság feladat-, és hatáskörébe tartozó döntések

előkészítéséhez és vógrehajtásĺíhoz sztikséges szakmai tanácsadás.

III. A dtintés célja' pénzügyi |ratása
Amennyiben a VárosgazdźÄkodźsi és Pénztigyi Bizottság elfogadja az eIótetjesztés mellékletét
képezo beszámolókat, nevezett szerzodés alapjan a Megbízott az e|végzeÍt tanácsadói
tevékenységéľtbruttó 56.300,. Ft/hó, azaz otvenhatezer-háromszźz forint/hó megbízási díjban
részesül, átutalással a teljesítés-igazo|ást kĺjvető 15 napon belül a Megbízott által megadott
bankszámlaszámĺa.

Amegbízási díj fedezete a 11101cím VPB keret e|óirźnyzaton biztosított.
IV. Jo gszabályi kiirny ezet

A

Budapest Fővĺíros VIII. keľĹilet Józsefuáľosi Önkormźnyzat Képvisető-testületének a
Józsefuáľosi onkormányzat2014. évi költségvetésľől sző|ő 3l20I4. (II. 13.) önkoľmźnyzati
,'(3)
rendelete 17' $ (3) bekezdés a) pontja szerint:
A képviselő-testület áIlandó bizottságainak
rendelkezésére ólló keret havi bruttó ôsszege:
a) a VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottsóg ].088 e Ft
(4)

A (3) bekezdés szerinti

keret kizárólag

el ő s e gítés éhez s züla ége s t anác s adói

t ev é ke

a

bizottság munkájához,
a for dítható',,

a

döntéshozatal

ny s ég díj azás ár

A Képviselő-testĹilet és Szervei Szervęzęti és Múködési SzabźiyzattlrőI sző|ő 3612014. (XI.
06.) önkormányzati renđelet7, szź.ĺľrűmellékletének1.4.6. pontja szerint: ,,Ónkormányzati
érdekbőĺ, rendkíviili siirgősség esetén glakorolhatja a Képviselő-testület ĺ)sszes nem
kizáróIagos _ átruházható _ hątás körĺźt,,
A Váľosgazdá|kođásiés Pénzügyi Bizottság I8I|20I4. (II,24.) sz.hatźrozatanak 4. pontjában
hagýa j óvá Gyen ge Zso|t Attila tanác sadó i szer zó désénekmó do s ítását.

Kérem aTiszte|t Bizottságot, hogy

a

mellékelt hatźrozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!

Határozati javaslat
','

. . .l

20 l 4. (XI.

1

0'

). számu bizottságí hatźr ozat:

A Váľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. javasolja elfogadásra Gyenge Zso|t Attilával kötött
igazolźłsát201 4. j úlius 1 .j étől 20I 4. szeptember

3

megbízási szerzőďés teljesítés

0-ig teľj ed ő időszakca.

2. fe|k&i a polgármestert a hatátozat 1. pontjában foglalt teljesítés ígazo|ás a|áirására'

Felelős: polgármesteľ
Határiđo: 20I 4. novembeľ 25.

A

dontés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

A lakosság széles korét érintő döntések

esetén az e|őterjesaés előkészítőjének javaslata a

kozzététe|módjara: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. november 5.
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Józsefuáľosi Onkormányzat Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bĺzottságánakvégzett
tanácsadói tevékenységről

zo|4.július 1. . július 31. ktiziitti időszakban
Előzmények:
Józsefuiíros onkormányzatamegbizási szerződést kötött ajelen beszĺĺmoló készítójével,
amelyben,,a Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság elnöke részére történő tanácsadói
feladatok ellátásával a bizottság elnökével egyeúetettegyedi ügyekben'' felađatelvégzésével
biztameg.

A bizottság elnökével, Soós Gyorgy únal, szóban töľtént ,,egyeztetett egyedi ügyként'' Pintér

Attila önkormányzati képviselő úr bizottsági munkájáva| összefüggő tanácsadói tevékenység
ellátása lett részemre kijelölve.
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Pintéľképviselő ur a képviselő-testület, valamint a szakbizottság elé teľjesztett alábbi táľgyu
előterj esztésekben kéľte tanácsadói közľeműködésemet:
Javaslat az MNPIII' program lęreĺében T5/I FiDo projeh keretében 4/ő megbízósára
He

lyi
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osb
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Véleményemet a képviselő úrĺólegyľésztelektronikus úton kapott két előterjesztés, valamint
szóbeli tźtjékoztatás a|apjćn konzultáció keretében fejtettem ki, melynek összefoglalóját az
alábbiakban rcigzítem.
Jąvaslat az MNPIII. program ĺrcretébenT5/l FiDo projeh keretében 4fő megbízósdra

A Magdolna Negyed Pľogram

és általában a keľÍileti váľosľehabilitációs progľamok kapcsan
többsztlr kifejtettem, hogy a műszaki beavatkozĺísokönmagukban nem fogják,'élhetőbbé'.
tenni Józsefuĺĺľost.Kifejtettem, hogy aztlgynevezett,,szocitllis'' pľogľamok, vagyis a
társadalmi fe|zárkőztatást, illetve beilleszkedést segítő projektelemekľe foĺdított<isszegek
nem elégségesek a|<ltuzött cél maľadéktalan megvalósításához. Jelen előterjesztésben
mindezen felvetésęk köszönnek vissza. A ',FiDo projekt keľetében4 fő megbízása'' hangzatos
vállalás, ĺám kidertil, hogy csupan 10 hónapľa szól, heti 20 órźlban. Az sem mellékes
szempont, hogy bruttó 177 ezer forint/fti dijazálsérĺ, ami köľiilbeliil nettó 75 ezet foľintot
jelent' Eľľemondjĺík,hogy mega|ěnőan kevés. A '.szociális munkás'' ugyanis nem egyenlő a
szociális rászorulóval. Elvileg. Az előteľjesztés alapvető hiányossága,hogy egyrészt nem
mutatja be a projektidöszakban végzettmunka elvéĺrt|várhatő eľedményeit, másľésztnem tér
ki a|ezárźst követő idoszakĺa, A projekt eredményeinek megőrzéséľe,a proglam

folyatlásának biztosításfua.Lehet, hogy minderre az MNP III. alap pá'lyćnati dokumentációja
admagyarázatot,azonban nem elviĺrható, hogy ene báľki is maľadéktalanul em|ékezzen.
Fontos lenne ugyanakkor elkerĹilni a ''mellébeszé|ést,,,vagyis a politikai koľrektség olyan
szintű fokozását, amelynek következtében végül mindenfajta eľőfeszítéshiábavaló lesz. Intő
jel az olyan megfogalmazás, hogy: ''de veszélyeket is rejtö projektnek a
sikęľes eiinĺ]ításáho z,,, vagyi ,,Ét'zékenyés zźrttáľsadalmi csopoľtok esetében''. Mik ezek a
veszélyek? Kik ezek a csoportok? Amennyiben ugyanis már most egyfajta tabuként, vagyis
nem őszintén és nyíltan állunk a problémĺ{hoz,milyen eľedménytvárunk a megoldásábarl?
Továbbá - tekintettel arta,hogy nem a Humánszolgáltatási Bizottságban vagyunk . Képviselo

úrnak javasoltam, hogy két vonatkozó törvény érvényesüléséreés a|ka|mazásźra
mindenképpenkérđezzenĺá. Ezek az úgynevezett ,'szociĺílis''törvény (1993 ' III' tv'), illetve a

''gyeľmekvédelmi'' törvény 1997.X){XI' tv'). Nyilvanvaló, hogy a JSzSzGyK.val
''együttműködik'' és ''kapcsolatot tart'., de mégis, egy.egy konkrét, megoldandó pľobléma
esetén milyen lépésekmegtételétváľjulďváľhatjuk el a megbízottaktól és amegbizőtő|
egyaränt?
Mindezekkel egyiitt az előterj es ztés támogatását javasoltam.

Helyi népszavązdsi kezdeményezés Józsefióľosban
Képviselő úľfelvetette, hogy helyi népszavazástkezdeményezne augusztus hónap folyamán,
akar tĺibb olyan témában is, melyek hatékony megoldása évek óta húzódik Józsefuaľosban' A
konzultáció soľán felvetődött a kcizrend/közbinonsárymegerősítésével, illetve az źitalrános
iskolai oktatas színvonalának növelésével kapcsolatos kérdésekmegfogalmazásénak igénye.
A kéľdés-tervezeteka hajléktďanellátás mennyiségi méľséklése,a drogfogyasztas
visszaszorítása és egy tehetség kutató/gondoző alapítványi iskola létľehozása tfugyźlban
születtek meg. A három kéľdésjogszabá|yo|aakmegfelelő taľtalmi ellenőrzéséľe szakéľtő
jogźlsz bevonását tanácsoltam. A többfoľdulós megbeszélés eređményeként
végül is két
témakörben, a hajléktalanellátással, il|etve a drogfogyasztłĺssal összefiiggő kéľdések
benyujtlĺsára tettem javaslatot. Az a|apitványi iskolĺíravonatkozó kérdésugyanis a
közrend/kcizbinonságközismeľt,
és minden töľvénýtisztelő polgáľt érintő problematikájáról
elvonta volna a figyelmet. De legalábbis megosztotta volna azt,Ezen kíviil felmeľült, hogy a
jelentós költségvetési vonzata miatt is ez a kérdéskeriilt volna fokuszba és a másik két kérdés
éľdemi tćltgyallěsźÍháttéľbeszorítja. Végeľedményben tehź.ŕ-azalábbi két kérdésbenyújtasát
javasoltam:
Egyetéľt-e on azza|, hogy Józsefuáros ÖnkormlínyzatánakKépviselő.testiilete alkosson
ľendeletet, ami szerint a kábítószeľ használat elősegítése ttĺcseľévelvagy helyiség
(belövőszoba) biztosításával a közösségi együttélés szabéiyamegszegésének minősĺil és
ezćůta| szankcionálható legyen?
Egyetéľt-e oĺ azza|, hogy Józsefuáľos Önkormányzatának Képviselĺĺ-testülete
kezdeményezze aJózsęfváľos teľtileténmiĺköđő hajléktalanellátó intézményekszźtménak
csökkentését, hogy Józsefuiárosban csak annyi hajléktalanellátó kapacitás maľadjon, ami a
VIII. keľület lakosságszĺímával arányos?

Budapest, 2014. oktiber 25.
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Józsefváľosi Önkormányzat Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bĺzottságánakvégzett
tanácsadói tevékenységről
2014, augusztus 1. _ augusztus 31. közöttĺ időszakban

Előzmények:
jelen beszámoló készítőjével,
amelyben ,,a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke részéretöľténő tanácsadói
feladatok e||źtělsávala bizottság elnökével egyeztetettegyedi ügyekben'' feladat elvégzésével
Józsefuaľos onkormányzatamegbízasi szeľződést kötött

a

bíztameg.

A bizottság elnökével, Soós Gyöľgy úľral,szóban töľtént ,,egyeztetett egyedi ügyként'' Pintér
Attila cĺnkormányzati képviselő úr bizottsági munkájával összefüggő tanácsadói tevékenység
ellátása lett részemľekiielölve.
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Pintér képviselő ur a képviselő-testíilet, valamint a szakbizottság elé terjesztett alábbi
előterj eszté sekben kéľtetanácsadói közľeműktidésemet :

tárgý

Nyilvónos, egłfordulós páIyózat kiírása a Budapest VIII, keľület, Futó utcą 5-9. szdm alątti,
összefi)ggésben
35576/] hrsz-li önkormányzati tulajdonú telekingatlan értékesítésére,
a Javaslat nyilvános, eg,łfoľdulós pdlyázat kiírdsóra a Budapest VIII. kerület, Balassa utca 3címíĺelőterjesztéssel
5. szóm alatti, önkormónyzati tulajdonú telekingatlanok értékesítésére

Javasląt üľes helyiségek és lakasok elidegenítésére
Véleményemet a képviselő úrtól egyrészt elektľonikus úton kapott két előteľjesztés, valamint
szóbeli tćĄékoztatás ďapján konzultació keretében fejtettem ki, melynek ĺisszefoglalőjátaz
alábbiakban rögzitem.
Nyilvános, egłfordulós pályózat kiíľósa a Budapest IĺIII' keriilet, Futó utcą 5-9. szdm ąlątti,
összefüggésben
35576/] hrsz-ú onkormányzati tutajdonútelekingatlan éľtékesítésére,
a Javaslat nyilvános, egłfordulós pdlyózat kiírósóra a Budapest VIII' lrerüIet, Balassa utca 3címíielőterjesztéssel
5' szám alatti, onkormónyzati tulajdonťł telekingatlanok értékesítésére
Nem Íigyelmen kívül hagyvaa Balassa utcai ingatlanokkal kapcsolatos fejlesztési célt, a két
előteľjesztés általános indoklásrínak visszásságaľa hívtam fel képviselő ur figyelmét.,,Az
önkormányzat bęvételre tehet szeľt'', olvasható az előteľjesztésekben. Ez a fordulat immáron
24 éve szerepel azi|yentípusú előterjesztésekben. Peľsze, a valódi szětndékmindig más és
młĺsvolt, azonban a végeľedményugyanaz, Az tinkoľmćnyzatok felélték, felélik a
vagyonukat' Amennyiben a múlt történéseivel mar nem is foglalkozuĺ|k,az önkormányzatok

fr

{1

pénzĺlgyi/gazdasági jelenét mindenképpen góľcső alá kellveĺuri. A jelenlegi kormány által
végrehajtott önkoľmanyzati ľeform egyik kiemelkedő hatásaként, eredményeként említik a
helyhatóságok pénziigyi helyzetének stabilizĺílását. Elviekben az önkoľm źnyzatok
adósságanak áwállalása' illetve az új feladatflnanszirozási ľendszer . továbbá az źilLam
közvetlen támogatása és a különfe|e páLyźaatok - az önkoľmanyzatok pľoblémamentes
műkodéséthivatottak szolgálni. Teľmészetęsen ettől ftlggetlenĹil minden ölrkoľnrárryzalnak
sziiksége van és lehet saját bevételre. Viszont amennyiben ez a bevétel egyszeń'vagyis a
jáľ, akkor elmondható, hogy
különfele vagyonelemek - tĺimeges és rutinszenĺ - értékesítésével
az önkormányzati gazdá|kodtslgazdźikodási szęmlélet reformja elmaradt. A Bďassa utcai
ingatlanok esetében -|átva a kitrĺzött konkľét cél, a Bionikai központ megvalósulá,sát - az
nyomós érvekkel tźĺnaszthatő alá,Itt a bevételre hivatkozás tulajdonképpen
értékesítés
másodlagos szempont a ''kutató tömb'' megvalósulása mellett' Sot', az onkormanyzat akélr
ingyen is átadhatta volna aziĺgat\ulokat (ahogy erne akórhazak és a kormányhivatali
helyiségek esetében volt példa). A Futó utcai ingatlan esete azonban a vagyonfeléléstipikus
példája. Természetęsen źV önkoľmanyzatnaknem szükséges minden ingatlanát ĺinmagrínak
beépítenie, egy iiľes telek pedig ronthatja a váľosképet. Viszont egy tiľes telek enyhíti a
zsúfoltságot, csökkenti a népsűnĺséget,ami emęli a környező ingatlanok éľtékét'igy az
ĺĺnkormányzatpresztizsét. Természetesen nem azza), hogy üľes, hanem azza\, hogy ott alapos tervek részeként- paľk, díszkert, játszótéľ valósul meg. Mindezekalrapjźna Balassa
utcai előteľjesztés támogatását, a FutT utcai előterjesztés ellenzését javasoltam.

Javaslat üres heIyiségek és lalrasok elidegenítésére

Az önkorm źnyzati ingatlanok hasznosítĺísával, de inkább hasznosíthatatlanságával

kapcsolatos pľoblémakévek, évtizedęk óta bonyolítjĺíkaz önkormiínyzat miĺködését. Ennek
egyik alapvető oka az a tulajdonosi, illetve kezelői hozzáźú|ćs,melynek hatásfua - főként a
lakások esetében - aza|źhbimegjegyzésekkel találkozhatunk: ''A lakás jelentősen lelakott.',
''berendęzési taľgyak pótlása is szükséges'', ''szabál5rtďan füľdőszoba keľült kialakításľa'', '.a
jelentős kĺírtokozott''. FelmeľĹil a kéľdés,kinek a felelőssége (lett volna) a
béľlĺĺ
lakóingatlanok rendeltetésszenĺ haszná|atrĺnak betaľtatĺísa, az ingat|anjókarbantartásrának
a tulajdonosé éslvagy akezęlőé. Vagyis a jelen
biztosítása? Avźůaszegyéĺelmtĺ:
előteľjesztésben leírt megállapítĺĺsokegyértelmű, 'Jegyzőkönyvezett'. bizonýtékai annak,
hogy azönkormányzativezetésnem tartotta be a vagyongazdalkodas alapvető szabályait. De
még a kialakult helyzetben sem köriiltekintő vagyongazdrílkodást folytat, pusztán éĺtékesítiaz
ingatlanokat, raadásul nyomott árakon. Pedig ezeket a lakásokat éppen akként hasznosíthatná,
ahogy a leendő új fulajdonosai tenni fogiák. Felújítják, rnajd haszonnal eladjak, vôBY
albérletbe kiadják a lakásokat. A koľmanyzatiszintenhangoztatott fiatalok támogatasi
programjának egyik alappilléľelehetne az <inkormányzati tulajdonban lévó lakások
(kedvezményes) béľbeadása. Természetesen azoknak a fiata]oknak arészére, akik tanulnak,
vagy adőtfizetnek és betartjfü a közösségi együttélésďapvető szabá|yut. Kiilön felhívtam a
figyelmet a Csokonai u' 8-ban tďálható I. emeleti ''üzlethelyiségre,,, ani T79 négyzetméteľ
ďapterületĺĺ és a Blaha Lujzatértől körtilbelüt 3 perc gyaloglásľa talĺĺlható. Mindezek alapJán
az előteľj es ztés me gszav azźstúnem j avasoltam.
Budapest, 2014. október 25.

Beszámoló
a

JózseÍvárasĺ onkorm ányzat Váľosgazdá|kodásĺ és Pénzügyi Bizottságánakvégzett
tanácsadĺói tevékenységľől
20Ĺ4, szeptembeľ 1.

- szeptembeľ

30. kiizłitti ĺdőszakban

El.őzmények:
Józsefuáros onkormányzatamegbizási szerződést kötött a jelen beszámoló készítőjével,
amelyben,,a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke részéretöľténő tanácsadói
feladatok ellátásával a bizottság elnökével egyeztetett egyedi ügyekben'' feladat elvégzésével

bíztameg,

A bizottság elnökével, Soós Gyöľgy úľral,szóban tĺiľtént,,egyeztetett egyedi iigyként'' Pintér
Atti]a önkormanyzati képviselő úr bizottsági munkájávalĺisszefi'iggö knácsadói tevékenység
ellátása lett ľészemľekijelölve.

A tandcsadós

keretében végzett tevékenységľészletezése:

Pintér képviselő úr a képviselő-testtilęt, valamint a szakbizottság elé teľjesztett alábbi taľgyu
el őterj esztésekben kéľtetanácsadói közremĹiködésemet :

Javaslat kÓzbiztonsđgi feladatok támogatására
J av as I at

c iv

il

sz e

ľv e z e t e kkB

l

ka

n

t

me

gáll ap o dá

so

k fe lulv i z s gźlatár

a

Véleményemet a képviselő úrtól egyrészt elektľonikus úton kapott két előterjesztés, valamint
szóbeli táljékoztatěs a|apjétn konzultáció keretében fejtettem ki, melynek összefoglalőját az
alábbiakban rögzítem.

Javaslat kazbiztonsági feladatok támogatásóra

Az <inkormźnyzati választĺĺsokközeledtével szinte teľmészetes,hogy bizonyos |tfiłěny
intézkedésekvalósulnak meg Józsefuaľosban. Ilyen a kt5zbinonság fokozott fenntartása
érdekébena rendőrség és a polgłĺrőrségaktivitásának ösztö'nzése, az adőťtzetok pénzén.
Nyilvanvaló, hogy egy olyan döntésről van szó, amí ellen egy jogkcĺvető állampolgáľnak,
illetve egy ľendpárti képviselĺĺneknem lehet - alapvetó - kifogása. Azintézkedés tehát
támogatandő, azonban a támogatás összege, a ráfordítás arányossága, megkérdőjelezhető.
Még akkor is, ha a rendfenntartás amúgy ''tabutéma'', amit egyébkéntkľitikátlanul illik
tłámogatni. A kľitika pedig éppen azért sa:kséges, hogy az egységnyi összeg a lehető
leghatékonyabban keľüljön ťę|használásľa. 45 nap ''fokozott,' játőtözésľe majd 10 millió foľint
- jőtészt egy társadalmi szervez et részére . igenis felveti az aľányosság kérdését. F őként azért,
mert a ľendőrség napszakonként csupán I pár jźrőrt, a polgłírőľségnappal 2 fót, éjszaka 4 fő

'+

jfuort biztosít. igy a ráfordítás még akkoľ is túlzónak tiĺnik, haa jźrorözés gépkocsival
történik. Hiszen a polgárőľség esetében egyértelműen megtudható: gépkocsinként 200 ezeľ

forintot foľdítanak iizemanyag vásarlásľa' TegyĹik fel, a rendőrségtészérolhasonló a
fogyasztás, akkoľ mindösszesen 600 ezeľ forint üzemanyag köItséggel számolhatunk. Ez
amúgy vélhetően nem is lesz magasabb <!sszeg, hiszen a gépkocsik nem folyamatosarr
haladnak, például intézkedések, illetve pihenöidő esetén állnak, nem fogyasztanak. Az
.Jogséľtocselekmények fenyképes rögzítése''
okostelefon vásárlás is lelret indokolt, bár a
nehezen értelmezhető, amikoľ 1: a ľendoľségetkell hívni, 2: mindenhol mtĺködik térfigyelő
kamera, 3: a megtortént cselekméný a rendöľségi helyszínel<ĺrogzíti.,'A kapcsolattaĺtás
folyanratos biztosítása'' pedig úgy lehet a leghatékonyabb, ha a polgárőrök eleve a
illetve aszo|gá|at idejére lehetőség van rendőrségi rádió
ľendőrökkel közösenjáľóröznek,
(EDR) tltadésźlrais. Mindezektol fiiggetlenül a',fokozott jáľotozés,,eľedményességének
mega||apításćlta a képviselőtestiiletnek célszerii letl volna egy-egy beszámoló bekéľésérőlis
hattxoz,nia,hogy az ilyen típusúakciók jövőbeli támogatásźnő|mega|apozottan dö'nthessen.

Javaslat c ivil szervezetekke l katau
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A mindenki által ismert Kék Pont Alapítvany tevékenységévelkapcsolatos visszásságok,
valamint oľszágos szinten a Norvég Alap múkcĺdése,rávilágított a Magyaľoľszágon működő
civil szervezetek ténykedésénekvalódi szándékźra. Tekintettel aľľa, hogy Józsefuáros
onkormányzatapé|dálll a MNP III. kapcsán - Uniós elváľásoknak megfelelően - különfele
kapcsolati
civil szervezetekke] köt megállapodást, javaslom ezen szersĺęzetek ćľĺvilágitäsźú,
Képviselő úr figyelmét felhívtam egy egészen más esetben, illefue
Irálójĺínak fe|téĺképezését.
megkcizelítésben az önkormányzatot érinto ügyľe, ami jól péLdázza" hogy nem megfelelő
odafigyeléssel a kormiínyző erő saját maga ťtnanszírozzaaze||enzéki civilek műkĺjdését.
Nevezetesen a Monitor - Kľitikai platfoľm és nyitott múhely tevékenységéről van szó. A
szervęzodés ''a Magyar Képzőművészeti Egyetem képzőmúvészet-elmélettanszék
hamradéves hallgatói csoportjának kezdeményezése, amely a koľtaľs ľoma múvészet és
kulfiľa művészetelméleti,kultúrpolitikai és szociokulfuráIis kéľdéseitvizsgálja'.' A
szewezodés még anyár folyamán egy nyílt levelet tettkozze a Cigányság reprezentćrciőja a
tankönyvekben címmel' A Képzoművészeti Egyetem honlapja szeľint aképzómuvészetelmélet a|apképzésébena hallgatők az alábbi szakmai kompetenciákra tesznek szert:
''A képzéscélja olyan elméleti szakemberęk képzése,akik a művészetelmélet, a
művészettöľténet és az esńétika alapveto kérdéseinek és kihívásainak isrneľetében képesek
differencirá]t, kľitikai reflexióľa a kortárs képzőmĺĺvészetikultuľa egészérenézve. A'
múhelygyakorlatok sorrĺn elsajátított ismereteik biľtokában a miĺvészętimunka gyakorlati
kérdéseit és pľoblémáit is tudjak kezelni' Alkalmasak a művészet elméleti kérdéseinek
éľtelmezéséreés szakmai véleményekkompetens megfoga|mazásźlta. Megfelelő
felkészültséggel ľendelkeznek tanulmányaik mesteľképzéskeretében töľténő folýatasához'''
Felvetődik a kéľdés,hogy ezenszakhaIlgatói miként tekinthetik magukat
szakemberneUszakértőnek a tankönyvek világában, azoktaltalmćnakkĺitizállrásában?
Józsefuáľos onkormányzatatpedigannyiban érinti a mrĺködésük, hogy a tłĺmogatóik között a
Kesztyűgyáľ Közĺisségi Hazis megtalálható' További támogatóik: eea grants' norvay grants,
studió fkse, Magy ar Képzőmuvészeti Egyetem, Nemzeti Kulturális Alap.
Ezentámogatók tĺímogatói: Studió FKSE (Fiatal Képzőművészek Sfudiója Egyestilet)
támogatók: Emberi Erőfonások Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti
EgyüttmiĺkcidésiAlap, VII. ker. onkorm., Emory and llona E' Ladany Fundation. Partnerek:
Amadeus MiĺvészetiAlapítvány, Roland Beľger Stľategi Consultant. Az Amadeus Mtĺvészeti

Alapítvĺĺnytámogatói: Vontobel, Euro Consult Rg, Edge Communicatíons, Magyaľ Nemzeti
Bank, Intemationď Alliance of Law Fiľms.
Nýlvánvďi, hogy minden potitikai párt működtet civil szervezeteketasajáúmaga
legitimitásának megerősítésére.Azonban ennek a foľdítottja nehezen,vagy inkább sehogyan
sem éľtelmezhető. A konkluziót a képviselő-testiilet tagiainak kell levonni.
Budapest, 2014. októbet 25.

