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Készült Budapest Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testtilet 2013.március 27-én 15.00
órakor aJózsefvtrosi onkormányzatPolgĺírmesteri Hivatal III. em.300-as tárgya|őjábaĺ

megtartott 4. rendkívüli üIéséről

Jelen vannak: dľ. Dénes Maľgit, Dudás Istvánné, dr. Ferencz oľsolya, .Eg.y Attilu,
Guzs Gyula, Jakabs Tamás, Kaiser Jőzsef, Komássy Akos, Pintér
Attila, Santha Pétemé, Soós György, Szilágyi Demeteľ, Vörcis Tamás,
Zentai oszkaľ,

(tisszesen: 14 képviselő)

Távolm ar adását b ej elentette : Dr. Kocsis Maté - polgáľmester
Balogh István - képviselő
dr. Révész Máĺta - képviselő
Szili Balazs - képviselő

valamint a meghívottak:

Dľ. Sáľa Botond - alpolgáľmesteľ, Rĺmán Edina jegyző, dr. Mészáľ Erika a|jegyző,
Andľási-Kovács Dĺíľa dľ. - Polgármesteri Kabinet vezetője, dr. Sánta Zsőfia _ Jegyzői
Kabinet vezetője, dľ. Sommeľ János _ Tclrvényességi és Perképviseleti Iroda vezetoje,
l{.átraházi Judit _ SzemélyĹigyi Iroda vezetoje, Fábián Márta - Belső Ellátási Iľoda
vezetője, Szedliczlĺyné Pekári Kaľolina. Szervezési és Képviselői Iľoda vezetője,Majerné
Bokoľ Emese . Belső Ellenőrzési Iroda vezetóje, dr. Bojsza Kľisztĺna - Humánszolgáltatási
ÜgyosnáIy vezetője, dľ. Kovács Gabriella - Hatósági LJgyosztá|y vezetoje, Páris Gyutáné.
Pénztigyi Ügyosĺály vezetője, Szĺĺcs Tamás Yagyongazdálkodási és Üzemęltetési
IJgyosná|y vezetője, dľ. Hencz Adrĺenn . Gazdá|kodási Iroda vezetője,Iványi Gyiingyvéľ -
Főépítészi lroda vezetője, Danada János ľ. alezredes - VIII. ker. Rendőľkapitányság
vezetóje, Szendreiné Eľős Hajnalka - JIK mb. vezetője, Váradi Gżella - Józsefuaľosi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője, Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezető
igazgatőja, Mach József _ Jőzsefvźrosi Kulturális és Spoľt Kft. igyvezet(5 ígazgatőja, Acs
Péter - Józsefuaĺosi Városüzemeltetési Szo|gá|at vezetĺ|je, Becskei.Kovács Barbaľa .
Józsefuaľosi Közösségi Hźnak Kft. igyvezető igazgatőja, Biál Csaba . Józsefuaľosi
Közteriilet-feliigyelet igazgatőja, dľ. Koroknaĺ András - Józsefuárosi Egészségügyi
Szol.géůat főígazgatőja, Camara-Bereczkĺ Ferenc Mĺk|ós _ HB külsős tag, dľ. Maryar
Adrienn _ Esz-Ker Kft. képviseletében

Egry Attila
Köszcjnti a Hívata| munkataľsait, az intézmény- és cégvezetőket, és valamennyi kedves
vendégeket. A Képviselő-testület 2013. évi 4. rendkíviili iilését, me|y az \ZMSZ 11-14. $-
aibanfoglaltak alapjánkerült összehívásra, megnyitja. Távolmarudáséúbejelentette dr. Kocsis
lv4.áté - polgármester, Balogh István, dr. Révész Márta és Szili Ba|ázs képviselők. Megkéri a
Képviselő-társait, hogy kapcsolják be a szavazógépeiket. Megállapítja, hogy jelen van 14



képviselő, így a minősített és szótöbbséghez 10, az egyszeru szótöbbséghez 8 egybehaĺgző
szavazat szfüséges. Tájékońatja a Képviselő-táľsait, hogy a következő rendkívüli képviselő-
testületi ülés várható időpontja f0I3. április 03. szerda, 15,00 óra.

Az SZMSZ 18' $-ának (1) bekezdése értęlmében tájékońatja a képviselőket, hogy 1

süľgősségi inđítvany érkezett, melyet az a|ábbi számon javasol a napirendre venni, és

szavazásra bocsátani:

3/3. Javaslat a 3675012 helyrajzi számú kiĺzteľůilettel kapcsolatos intézkedések

1ĺľaśbeľ előterjesztés, HELYSZÍN rroszTÁS)
Előterjesĺő: Dr. Saĺa Botond - alpolgáľmesteľ

Egry Attila
14 igeĺ,O nem, 0 hrtőzkodással a Képviselő.testület elfogadta az a|ábbi sürgősségeket.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATAR jZATHjZ AT ALH)Z EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
105/2013. (III.27.) 14IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy indokoltnak |átja a stirgősség okát a stirgősségi
indítvanyként beterj esztett alábbi előterj eszésnél :

3t3. Javaslat a3675012 helyľajzi szálmű kłizterülettel kapcsolatos intézkedések

(ĺrašbęľ előteľj esĺés, HELYSZÍM ruo szľÁs;
Előterjesztő: Dr. Sara Botond - alpolgáľmester

Egry Attila
AZ\ZMSZ 18.$ (1) és (7) bekęzdése értelmében a meghívóban kiküldött _ és az elmondottak
szeľint módosított _ napirendi javaslat szavaztsa ktjvetkezik.

Napiľend:

1. Pénzü gyi / ktiltségvetéssel kapcsolatos e|őteľj esztések

1. Javaslat kőzbeszerzési eljárás megindÍtásáľa a váitő áta|akÍtása miatti
hitel felvét e| tár gy áb an,
(írásbeli előterjesaés' POTKEZBESITES)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté- polgármester



2. Váľosrehabilitációval kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a Magdolna Negyed Progľam III. Támogatási Szerződésének
módosÍtására
(írásbeli előterjesztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egľy Attila - alpolgármester
Balogh Isfuán - képviselő
Kaiser Jőzsef - képviselő

3. Va gyo n kezel éss el, vá ros ůi zemeltetéss el kapcs olatos előteľj esztés ek

1. Jzvas|at az ideiglenes Telekĺ téľi piaccal kapcsolatos fejlesztések és
javítások kiiltségeinek bĺztosítására, valamint káľeseménnyel kapcsolatos
r ész|etťwetési kedvezmény biztosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis iľl4.źúé _ polgármester

2. Javaslat a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. szám a|atti ĺngatlanok
vagyonkezelésbe adására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ll;4láté - polgármester

3. Javaslat a 3675012 helyľajzi számú kiizteľülettel kapcsolatos intézkedések

(ĺrašbeľ előterjesztés' HELYSZÍM zuoszTÁS)
Előterjesztő: Dr. Sára Botond - alpolgármester

4. Egy éb előteľj esztések

1. Javaslat a Jőzsefvárosi Kiizbiztonsági Polgáľőľség és Katasztrófavédelmi
onkéntes Túzo|tő EgyesüIet részére ktizfeladat ellátása céIjából helyiség és

feladatellátáshoz szĺikséges eszkiizök biztosításáľa, valamint
eryüttműködési megállapodás megkiitésére
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

2. Javaslat a2013.évi közbeszerzésiteľv jóváhagyására
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester



Egry Attila
14 igen, 0 nem, 0 tartóZkodással a Képviselő-testĹilet elfogadta az a|ábbi napirendet.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 14 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
106/2013. (III.27.) 14IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képvíselő-testiilet az alábbí napircndct fogadja el:

Napiľend:

ĺ.. Pénzügyi / kiiltségvetéssel kapcsolatos előteľj esztések

1. Javaslat kijzbeszerzési eljárás megindítására a vá,Jltő átalakítása miatti
hitel felvét el tár gy áh an,
(írásbeli előteľjesĺés, POTK-EZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

2. Városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a Magdolna Negyed Progľam III. Támogatási Szeľződésének
módosításáľa
(írásbeli előterj esztés, póIKÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Egry Attila _ alpolgármesteľ
Balogh István _ képviselő
Kaiser I őzsef _ képviselő

3. Va gyo n kezeléss eI, vá ľos ii zemeltetés s el ka pcs olatos e lőte rj esztés ek

1. Javaslat az ideiglenes Teleki téľi piaccal kapcsolatos fejlesztések és
javítások ktiltségeinek biztosítására, va|amĺnt káreseménnyel kapcsolatos
r ész|etťuetési kedvezm ény biztosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis MtLté - polgármester

2. Javaslat a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. szám a|atti ingatlanok
va gyonkezelésb e adásár a
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesaő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester



Javaslat a 3675012 helyrajzi számú közterülettel kapcsolatos intézkedések
megtételéľ
(írásbeli előteľj esztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Dr. Sara Botond - alpolgármesteľ

4. Egy éb előteľj esztések

t. Javaslat a JőzseÍvárosi Közbiztonsági Polgáľőrség és Katasztľófavédelmi
onkéntes Ttizolrtól Egyesület részére ktizfeladat ellátása céljából helyiség és

feladatellátáshoz szükséges eszkiiztik bĺztosításáľa, valamint
együttműkłidési megállapodás megkiitéséľe
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis iľi4źńé _ polgármester

2. Javaslat a20Í3. évi kiizbeszerzési terv jĺiváhagyására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺ4źńé _ polgármester

1.. Pénzü gyi / kiiltségvetéssel kapcsolatos előterj esztések

Napiľend 1/l. pontja
Javaslat kőzbeszerzési eljáľás megindítására a váitő átalakítása miatti
hitel felvét e| tár gy áh an,
(írásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Egry Attila
Az irásbeli előterjesztés előteľjesztője a polgarmester. A TestÍilet tagai cseľe mellékletet
kaptak helyszíni kiosztással. A napirendet bizottság nem tárgyalta. A napirenđ vitájat
megnyitja és megadja aszőtJakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Elég vastag anyagot kaptak helyszíni kézbesítéssel. Megkérdezi, mi vá|tozott abban az ercdeti
arlyaghoz képest?

Egry Attila
Y á|aszadásr a me gadj a a szőt dr. Magy aľ Adri enn r észét e.

Dr. Magyar Adrienn
Yá|tozott a hitel összege, a tor|esńo részlętek és a futamidő, továbbá a bírźióbizottság
javas|atáta csak az arbevétel lesz pénzigyi alkalmasság, a mérlegszerinti eredmény nem. A
refeľencia tekintetében önkormányzati hite|szolgáltatás helyett sima hitelszolgtitatás |ett.
Ezze| bővítették az aján|attevők kĺjrét. Abírá''ati rész szempontváItozott annyiban,hogy a2.
tész szempont kĺjtelező feltétel.

3.



Egry Attila
Megadja a szőt Pintér Attila tészére.

Pintér Attila
Megkérdezi, most arról van szó, hogy a váItőt előtcjrleszti az Önkormtnyzat, ami egyfajta
hitel, éS ezt az łllam átfogsavállalni. Aztteĺvezi az onkormányzat.,hogy ezt a későbbiekben
bęszerzenđő hitelt az AIIaĺn elviszi. Megkérdezi, gondolkodtak-e azon, hogy időközben,
ugyan olyan feltételekkel kell egy hitelt kérni, mint a váItő. A váltó helyett kell egy hitelt
kéľni, csak közben a piaci köľnyezet megvźitozott. Az onkormanyzat eń. a vźitőt 2007-ben
vagy 2008-ban adta ki. A kamatkörnyezet, azőta milyen iľányban változott? Lehetne-e
kedvezőbb feltétęlekkel ekkora hitelhez jutni? Ha nem' akkoľ egyźitaltn fog-e az
onkormányzathitelt kapni? Végeztek-e erľe clsszehasonlítást, hogy a piaci kÓrnyezethogyan
v á|tozott a v á|tő kibocsátásához képest?

Egry Attila
Yá|aszađásramegađja a szőt dt.iľ;/:észáĺ Erika aljegyzőnek.

Dľ. Mészár Erika
A kĺĺltségvetési törvény íľja elő, hogy Árr abban az esetben fogja a váItőt átváIIa|ĺĺ,
amennyiben az onkotmányzat áta|akítja hitellé ugyan azon fe|tételek mellett. Meg kellętt
vizsgźůni,jelenleg milyen futamidejti aváItő. Ugyanúgy 2027-ig kell a hitelt felvenni. Milyen
a tĺjrlesztő tészlet, ami mind a kamatot, mind pedig a tőkét magában foglalja. A kamat
tekintetében nem lehet előnyösebb feltételeket kémi, hiszen az Llgyanazon feltételek kitétel
benne foglaltatik a költségvetési törvényben. Az hogy lesz-e jelentkező vagy sem' aÍTa

teľmészetesen most nem tudnak vá|aszolní, azért írjtk ki a beszeľzésí eljarást, hogy a piaci
s zerep l őke t me gkér đezzék.

Egry Attĺla
Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Az azonos feltételekkel töľténő átvá|tást a tĺiľvény szabtiyozza. Az egy éľdekes kérdés, mi
töľténik, ha egyik bank sem hajlandó erľe. Ha mégis valamelyik bank kivásźrolja a váItőt,
akkor az A||am a hitel teljes összegét fogja źttrállralni, és másik hitelek egy részét, vagy
minden hitelnek a 40 yo-ár?

Egry Attila
Jelen pillanatban ez a kérdés még nem tisztźzott. Ahogy a jogszabźlly fogalmaz, íIIeNe az a
szerzođés, amelyet az A\Ia,ĺrnal megkötött az Önkotmányzat, nem téľ ki ilyen részletelľe. A
háttéregyeztetéseken mĺár t<jbb szempont elhangzott, aní alapján a megźl|apodásban rogzitett
4,4 mil|iard forint átvéte|re kerül. Elképzelhető, hogy valamilyen szempontot érvényesíteni
fog azÁrr. Ifi ők azok, akik majd tudnak vźůasztani,hogy milyen hiteleket gondol az ĺ|Iarĺ
áĺvá||a\nĹ Ugy ggndolja, hogy az fuazást és a devizanemet fogjfü nézĺi, és annak mentén
fognak dönteni, hogy milyen típusú hiteleket kívrínnak átvźi|alní. Az onkormźnyzat hite|
poľtfotiójában van MFB refinanszírozott hitel. Valószíntĺsíti, hogy ezek a hitelek nem
kerülnek konszolidá|ásra. Ezek egyébként nagyon kedv ező hitelek.
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.



Pintér Attila
Azért kérdeńe, mert jómaga nem pénzngyi szakértő. Emlékezete szerint 2008 őta a Svájci
Jegybank kamatai jelentősen csĺjkkentek. Most kb, 0 % köľiil van. A hitelek kányadő kamatźi
a Svájci Jegybank karnata határozza meg kĺĺzvetett módon. Egy összehasonlítás érdekes
lehetne. Lehetséges, hogy egyá|ta\ánnem fognak ajźn|atotkapni, vagy fognak ajánlatotkapni,
de jó lenne tudni, hogy áll az onkormáĺyzat a kamatok tekintetében.

Egľy Attila
Mivel a jogszabály kimondja, hogy vá|tozatlan feltételekkel kell a vá|tőt áta|akítani hitellé,
ezért ez ań. jelenti, hogy a vá|tozat|an feltétel a törlesztő ľészletben fog megtestesülni, hiszen
a vá|tőnti csak ez az egy fix pont van. A váltóban nem fudják pontosan megmondani, hogy
mennyi a tőke része, illetve a kamatésze. Egyfajta kimutatás itt szerepel, de az
onkormanyzat szempontjából, a kiírásnál is a tĺjrlesztő részletekľe helyezik a hangsúlyt. Az
Önkormányzat szempontjából az a vtitozat|aĺĺ feItétel, hogyha az elkövetkezendő évek
maľciusi däť.finán, amikor ezt avtitőt ťĺzetni kell, akkor egy ugyan ilyen osszegti _ csak már
nem váltónak nevezett, hanem hitelnek nevezett - tételjelenik meg, mint teher. Illefue ez a
rész majd csökkentve lesz annyiban, amennyit az Al|arn' a konszolidáció soľán áŃesz,
Megállapítja, hogy a napirend tárgyábaltovábbi kérdés, hozzászőIźls nincs. A napirend vitájat
Lezárj a, é s a kcjvetk ezo hatźtĺ o zati j avasl atot bo c s átj a szav azást a.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1) Magyarorszétgz}|3. évi központi k<iltségvetéséről szőIő 2012. évi CCIV. torvény 72.

$ (5) bekezđése alapjrĺn a20I4-2027. évben|ejárő 17.57I.484 CHF névértékű váltót -
|5.832.242 CHF tőke, 1.739.242 CHF kamat - áta|alł'ltjafejlesztési célú hitellé.

2) a határozat 1. pontja szeľinti źúa|akitás érdekében kozbeszerzési eljaĺást indít
1 5 .832.242 CHF fej lesztési célú hitel felvételéľe.

3) jóvahagyja azelőterjeszté s 4. szźlmtĺmęllékletét képező,,Hitel nýjtása Józsefuaľosi
onkormányzat szźmźra váItő áta|akitźsźrď, tárgyű ajánlattéteIi felhívást és

dokumentációt.

Felelős: polgáľmester
Hataľiđő: 2013. mźltcius 27 .

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület |2 igen,0 nem szavazatta|, 2 taÍtőzkodás mellett
elfo gadta az a|ábbi hatźt ozatot.

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATH)Z AT ALH)Z MINo S ÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
107ĺ2013. (III.27.) l2IGEN 0 NEM

A Képviselő-testület úgy dcint

2 TARTOZKODASSAL



Magyarország20|3. évi központi koltségvetéséről szőIő 2012. évi CCIV. towény 72.

$ (5) bekezdése alapján a2014-2027. évben lejáró 17.571.484 CHF névértékű váltót -
15.83f.24f CHF tőke, I.739.242 CHF kamat - tta|akítja fejlesztési célú hitellé.

a határozat 1. pontja szerinti źtalakítás érdekében kozbeszetzési eljĺírást indít
15.832.242 CHF fejlesztési célú hitel felvételére.

jőváhagyja az elóterjesztés 4. számu mellékletét képező,,Hitel nyújtása Józsefuárosi
Oĺlkormáĺyzat szźtmáĺa váItő áta|akiÍźsáĺa,, tareyn ajánLattételi felhívást és

dokumentációt.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20T3. mfucias 27.

2. Váľosľehabilitációval kapcsolatos előteľjesztések

Napĺrend 2ĺ|. pontja
Javaslat a Magdolna Negyed Program III. Támogatási Szerződésének
mĺódosításáľa
(írásbeli előterj eszté s, p orĺ<ÉzBE S ÍTÉ S )
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Maté - polgármester

Egry Attila _ alpolgáľmester
Balogh István - képviselő
Kaiser József _ képviselő

Egry Attila
Az ításbe|i előterjesztést bizottság nem táľgyalta. Megnyitja a napirend vitáját, és megadja a
szót Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A pótkézbesítéssel kiildött arlyagban a hatásköri szabźllyozáts kiegészült egy szabá||ya|, ahhoz
képest, ahogy ań, abízottságban tárgya|tźlk. Ez a passzus kovetelésľől való lemondásról szól.
Megkérdezi, rossz előterjesĺésről beszél?

Egry Attila
Képviselő Uľ! A 2lI. e\őterjesztést tárgyaljaa Képviselő-testület. Magdolna Negyed III.

Jakabfy Tamás
Elnézést kér, akövetkezo napirendnél teszi fel kérdését.
A Magdolna Negyednél található .gy zźlradék, amellyel kiegésziĺl a szerződés, amelyet
szigorrinak talá|. Ha az egyik program elem teljesítése megcsúszik, akkor az okot ađ arľa - a
ztnadék a|apjźn - , hogy a teljes szerzőďést felmondja az iigynokség. Szeľetne kérni erről
tájékoztatźlst, hogy ezva|őban így van-e.

Egry Attila
YáIaszadźsra megadja aszőt dľ. Alft'ldi György részérę.

r)

2)

3)



Dr. Atfiildi Gyiiľgy
A rendelkezés igy szól, de az onkormtnyzatnak lehetősége vaÍ| a hatándo lejarta e|ott 20
nappal bejelenteni a vá|tozást. Ebben az esetbęn Támogatási szerzőđésmódosítással lehet
módosítani.

Egry Attĺla
Visszaadja aszőt dr. Alfi'ldi Gyöľgynek.

Dr. Alfäldi Gyärgy
Az előterjesztést és annak mellékleteit Leegyeztették a Pro-Régió Kft-vel. A II. számu
mellékletnek az első két oszlopában az e|számolható kĺjltségek felmerülése oszlopokban 1.-
Ft-tal kell megeme|ni az összeget 3.287.060.205.- Ft-ra.

Egry Attĺla
További kérdés, hozzászo|ás hianyában a napirend vitáját lezźĄa. Szavazźsta bocsátja a
kö vetkező hatźx o zati i avaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés I. számu mellékletét képezo tartalommal, a KMOP-5.1.1/B-
I2-k-20|2-000 1 proj ektazonosító, Budapest -J őzsefv áľos, Magdolna-negyed pľogram
III - KMOP-5. 1 . 1 /B- 1 2-k-20 12-000 1 azonos ítő szźlmű _ Támogat ási Szęrzođés

- 1. sz. mellékletétképezo,,A Projekt elszámolható költségei'',
- 10. sz. mellékletétképező a 

',Projekt 
tevékenységeinek ütemezése',,

- l l. sz. mellékletétképező,,A Projekt kifizetési ütemezése''

módosítasát és felhatalmazza a polgármestert azok a|źirásfua.

Felelős: polgiírmester
Hatfuidő: 2013. márciusZ7.

2. elfogadja azI.pont szeľinti Támogatási Szerződés zźlraďéI&al történő kjegészítésétaz
alábbi taľtalommal:

,,A keđvezményezett a jelen Zaradék alźlírásáva| tudomásul veszi, hogy amennyiben a
Támogatási Szęrzőďésben vállalt kifizetési igénylések és előleg-elszámolások
benýjtásának ütemezése tekintetében - a negyedéves bontásban váLIaIt teljes <isszeg

igényléséhezviszonyítottan -20 napot meghaladó késedelembe esik, akkoľ az ASZF
7.6. a) pontjal a|apjźnaTźlmogató eláll aSzerzőđéstő|.

A kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a havi bontású
cselekvési ütemtervben megjelenített tevékenységek késedelme a|apján egyértelműen
megállapítható, hogy a cselekvési ütemteľv teljesítésének havi szintii elmaradása a
negyedéves pénziigyi váI|alás teljesítését veszé|yeńeti, a Támogató annak
bekĺjvetkezt ét me ge|ő ző en i s elál lhat a S zetző déstóI.

' Úrvn esetében az aszr 9.2.5. a) pontja alapján.



A keđvezményezett a Szerződésben vállaltak érdekkörén kíviil töľténő
ellehetetlentilése esetén a negyedéves kifizetési ütemezésben vá||alt határiďőt
megeIózoen legkésőbb 10 nappal kdteles ezt a ténfi a Közreműköđő Szervezet felé
írásban, dokumentációval a|źttámasńottan amennyiben indokolt, módosított
ĺitemezés benffi tás ával e gyidej űleg - bej elenteni.

A kedvezményezett a jelen Zárađék a|źirásźxa| kijelenti, hogy a Támogató
rendelkezésére áll havi szinten legfeljebb egy alkalommal, hogy a TSZ 10. számú
mellékletéb en ro gzítettek végrehaj tása ellenő rzésr e keriilhessen.''

Felelős: polgármester
Hattrido: 2013. mźrciusZ7.

3. ahatátozat 2. pontja alapjarl fe|hata|mazza a polgármestert a Támogatási Szerződés
kie g é szíté s ének a|źir ásźr a.

Felelős: polgármester
Határidő: aTttmosattlsi Szeľződés onkormánvzathozéľkezésétkĺjvetően.

Egry Attila
Megállapítj a, hogy a Képviselő-testiĺlet 14 igen, 0 nem szavazatta|, tartőzkođás nélkiil
elfo gađta az a|ábbi határ ozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELENVAN 14 KÉPuSELo
A HATAR o Z ATH)Z AT ALH}Z lĺľlĺo s ÍľpTT SZóToľ g sÉc SZÜKSÉGE S
FIATÁRoZAT:
108/2013. (IlI.27.) 14IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előteqesztés I. szálĺlű mellékletét képező taľtalommal, a KMOP-5.1.1/B-
l2-k-20|2-0001 projektazonositő, Budapest-Józsefuáľos, Magdolna-negyed pľogľam
III - KMOP-S. 1 . 1 /B- 1 2-k-20 12-000 1 azonos ítő számű - Támogatási Szerződés

- 1. sz. mellékletétképezó,,A Projekt elszámolható költségei'',
- 10. sz. mellékletétképező a 

',Projekt 
tevékenységeinek titemezése'',

- 1 1. sz. mellékletét képező ,,A Pľojekt kifizetési ütęmezése''

mó do sítás át é s felhatalm azza a p o l gárme st ert azok a|áir ásár a.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2013.március27.

2. elfogadja az I. port' szerinti Tĺímogatási Szerzőđés zźradékkal történő kíegészítését az
a|ábbi taĺtalommal:
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,,A kedvezményezett a jelen Zaradék aláirásáva| tudomásul veszi, hogy amennyiben a

Támogatási Szerzőđésben vállalt kifizetési igénylések és előleg-elszrímolások
benýjtásĺĺnak iitemezése tekintetében - a negyedéves bontásban vállalt teljes összeg
igényléséhezvĺszonyítottan - 20 napot meghaladó késedelembe esik, akkor az ASZF
7.6. a)pontja, aIapján a Támogatő eIá|| aSzerződéstő|.

A kedvezményezeIt tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a havi bontású
cselekvési iitemteľvben megjelenített tevékenységek késedelme alapján egyéľtelmuen
megállapítható, hogy a cselekvési titemterv teljesítésének havi sziĺtj e|maładása a
negyedéves pénziigyi vállalás teljesítését veszéIyeńeti, a Tĺámogató annak
bekövetkeztét mege|ozően is elállhat a Szerződéstő|.

A kedvezméĺyezelĺ a Szetződésben vállaltak érdekkörén kívĺil töľténő
ellehetetlenülése esetén a negyedéves kifizetési ütemezésben vá||a|t határidőt
megelőzően legkésőbb 10 nappal kciteles eń" aténfi a Közreműkĺjdő Szervezetfe|é
írásban, dokumentációval alźÍámasztottan amennyiben indokolt, módosított
iitemezés benýj tásával egyidej űle g _ bej elenteni.

A keđvezméĺyezett a jelen Záradék a|źlírásával kijelenti, hogy a Támogatő
rendelkezésére áll havi szinten legfeljebb egy alkalommal, hogy a TSZ 10. számú
mellékletében ľögzítettek végrehajtása ellenőľzésre kęrĹilhessen.''

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március27.

a hattrozat 2. pontja a|apján feIhatalmazza a polgármesteľt a Támogatási Szerződés
ki e gé szíté s éĺek alź.ŕ.r źsár a.

Felelős: polgármester
Hatźriď(5: aTámosatźsí Szeruőďés onkoľmtnyzathoz érkezésétkcjvetően.

a1

' Úvn esetében az ĺszr 9'f '5, a) pontja a|apján.
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3. Va gyonkezeléssel, váľos ĺi zemeltetéssel ka pcsolatos előterj esztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat az ideiglenes Teleki téri piaccal kapcsolatos fejlesztések és
javítások kiiltségeinek bizÍosításáľa, valarrrirrt káľeseľrénnyel kapcsolatos
r ész|etťuetési kedvezm ény b izto sítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Egry Attila
Csere előterjesztés pótkézbesítéssel érkezett. Az előterjesztést az illetékes bizotIság
me g!étr gy alta. N ap iľen d v itáj át me gnyitj a. Jakab fy Tamás képvi s elő é a sző .

Jakabff Tamás
Kiegészült a hatásköri szabźiy egy ľenđelet hivatkozással, amiben a követelésről való
lemondásról van szó. Megkétdezi, milyen követelésről mondanak le, mert a határozatí
j avaslatsorb an eń, nem találta meg.

Egry Attila
Yźiaszađásra megadja a szőt A|jegyzó Asszonynak.

Dľ. Mészár Erika
A TestĹilet a hatźrozat szerint rész|etťlzetést enged a bérlőnek, akinek kamatot is
kiköthetnének. Ettől tekintenek el, ezt jelenti ahivatkozás az e|őterjesztésben.

Egry Attĺla
Megadj a a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
2012. augusztus 30-an törtéÍIt meg a munkavédelmi ellenőrzés. Eľdeklődik, hogy mitortént az
elmúlt felévben, hogy most keľültek a képviselők eIé az ennek kapcsán ftjlmerĹilt problémrík
renđezése, javítása. Taľtós esőzéssel kapcsolatban kérđęzi, hogy az ideiglenes piac
|étrehozásénál nem keľült felméľésre ennek megoldási lehetősége? Mikorra várhatő ennek
orvo s lás aľa v árhatő j avas lat az lgazgatő Urtó 1 ?

Egry Attila
Előszĺir Sziics Tamás tigyosztályvezetó, majd Acs Péter válaszol.

Szűcs Tamás
AZ elmúlt időszakban egyeztetés folyt a Munkavédelmi Főfeltigyelőséggel, meľt az
észrevételek, amiket tettek a helyiség hőméľsékletével, kJimatizźitsźryáva| kapcsolatban
vitatott volt. Ez a helyiség nem egy állanđó tartőzkodásra szo|gáIő helyiség, ezért
egyeztetések voltak ennek a jogszabályi ételmezésével és a kivitelezés szfüségességével
kapcsolatosan. A második kérdésre vá|aszo|va elmondja, az volt a t<iľekvés, hogy egy szilźnd
burkolatu, és olyan műszaki kialakítással késztiljön víze|vezetés, vizIevezetéssel a teľĹilet,
hogy az ideiglenes mfüödés a|att a vásaĺlók és eladók részére megfelelő körülméný
biztosítson. Amikor a konténerek elhelyezésľe keriiltek, akkor maĺadtak olyan részek, ahol
nem megfeleIően lett kialakítra avize|vezetés. A konténer, mint egy mesterséges gát tereli és

összegýj ti a csapadékot.
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Acs Péter
A munkavédelmi ellenőrzéssel kapcsolatbarl vitatja
annyival egészítené ki, hogy ez 6 konténeľt érint,
megoldását keresni.

Egry Attila
Megadj a a szőt Alpolgrármester Urnak.

a megáIlapításokat. A víze|vezetést
ennek kellene a vízelvezetésének a

Dľ. Sára Botond
Intézményvezetótol kérdezí, a kialakult túzeset alkalmával feIfedezett szabálýa|aĺtságokat
je|eńe-e korábban a piacvezetó? A piacvezető ellen indult-e eljárás felelősségre vonás miatt,
és ha igen, akkor ennek volt-e bĺĺľmilyen munkáltatói lépése?

Ęg.y,tttĺla
Acs Péteľ válaszol.

Ács Péter
Jelen pillanatban vizsgáIjźt< a felelős kérdését. Nehéz megállapítaru a tíiz okát, hiszen nem
volt semmilyen a tlzo|tőság részérőI kiállított dokumenfum, amely támpontot képezhetne a
felelős megźl|apitásaĺa. Vizsgá|ják, hogyha felmerĺil a bérlő részéről egy hiányosság, ami
miaĹt a túz keletkezhetett, akkoľ arrő| apiacvezetőség tuđhatott-e. Most nézetlk át jogilag is a
bérleti szeruődéseket, másrésń. a hasznźiatba vételi engedélyeket, és az ezzeI kapcsolatos
kötelezettségeket.

Egry Attila
Megadja aszőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiser József
Nem volt tllzo|tő felmérés a kfu utĺĺn, meľt beismeľte a bérlo, hogy ő okozta a kárt. An.
szeretné, ha minden hasonló esetben ki lenne aTuzo|tősághíwa, és lenne hivatalos szakértői
vélemény. Bĺáľmikoľ lehet ilyen úz, alní az egész piacot elégetheti. Ha felmérik a konténemél,
hogy mi okoztamost a tlizet, akkor lehet, hogy a többinél maľ ki tudnfü ezeket javítani, hogy
ne forduljon elő még egyszer tlizeset. Ugy tudja, hogy a szerződésbe nincs beleírva, hogy
kötelező minden trĺzesetnél szakvélemény. Kéri, hogy ez legyen beírva a szerződésekbe.

Egry Attila
Megadja a szőtKomássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
A bérlő á|tal |eírt probléma és annak a megoldása számáta nem teljesen lgyaÍIaz. Kérdez|
hogy a bér|ő részéről is jó-e az amego|dás, ami most előterjesztésre került?

Egty Attila
Yźiaszađásra megadja a szőt Aljegyző Asszonynak.

Dr. Mészáľ Erika
A bérlővel le lett egyeztetve, hogy rész|etťlzetési kedvezméný kap, és egy haIasztott
konstrukci őban egy eńek me g.

13



Egry Attila
Napirend vitájátlezárja. Szavazásra bocsátja az a|źhbíhatźľozati javaslatsort:

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy azMötv. 23. $ (5) bekezdés 16. pontja alapjtln

l. felkéľi a Jőzsefvźtrosi Városüzemeltetési Szolgálatot, hogy végezze el az ideiglenes
piac vize|vezeto rendszeľének teljes könĺ felmérését és készítse el a vizelvezetés
biĺosításanak teljes költségvetését, és a költségvetési fedezet biztosítása érdekébęn a
következő testiileti ülésľe terjessze be

2. a) hozzájáru| althoz, hogy a Mobilbox Kft. a mobilkonténer tulajdonosa számára a
szeruódés a\apján jfuő káľtérítési összeg megfizetésľe keľĺiljön azza|, hogy ezzel
pźrhuzamosan Frena Józseffel, az 1. sorszámú mobilkonténer béľlőjével szemben aZ
onkormĺányzat érvéĺyesítse a 2013. februaľ 14. napjtĺn történt kiáľeseménybő| száĺmaző
megtérítési igéĺyét' melynek <isszege 567.500,- Ft + AFA, azazbrutĺő 720.725.-Ft.

b) a 2.a) pontban meghatźrozott tartozás megfizetése tekintetébęn hozzájáruI 12 havi
rész|etťĺzetési kedvezmény megadásźůloz Frena József béflő részére, mely havi 60.06| Ft, az
utolsó tészIet összege 60.054.-Ft, azza|, hogy az első részlet a konténer ismételt
birtokbavételét kĺjvető haľom hónapon belül esedékes, és a továbbiakbantaryyhő 5. ĺapjáig
kell teljesítenie, egy részlet elmaradásával abe nem ťlzetett részletek egy összegben azonnal
esedékessé válnak.

c) felkéri a polgármestert a 2.b) pontban foglalt részIetťĺzetési kedvezményről szőIő
me g ál l ap o d źs a|źir ástr a.

3. felkéri a JYSZ igazgatőjźń, hogy a Budapest Fővĺíros Kormanyhivatala Munkavédęlmi
és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve ź/rtal eIőírt kĺjtelezések megtételéről készítsen
beszámoIót a Képviselő-testĹilet részéte.

4. a2. pontbarl foglaltak miat| az onkormanyzatbevéte|i II407 cím - kötelęző feladat _
intézményi múködési bevétel e|ófuźnyzattú 360,4 e Ft-tal megemeli, a kiadás dologi
előkźnyzatát 360,4 e Ft-tal megemeli, ezze| egyiďejűleg a kiadás 1 1107-01 cím működési cél
és általanos tartalék e|őirźnyzatan belül az á|ta|ános tartalék e|óirźnyzatárő| 360,4 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás II407 cím dologi e|őiĺźnyzatára'

5. a) az ideiglenes piac előtető megépítésével egyetért, és az 572,0 e Ft kivite|ezési
kĺiltség fedezetéül az onkormźnyzat20|3. évi eredeti k<iltségvetésben nem tervezett2012. éví
szab ađ p énzmar advanyát j elö l i meg.

b) a költségvetési fedezetet az onkormźnyzat2013. évi It407 cím - kötelező feladat - đologi
előhányzatárabiztosítjaaza)pontbanfoglaltaka|apján.

c) felkéri a polgármestert, hogy az onkormányzat f0I2. évi péĺ:z,matadvźny e|számo|ásáná|
és felhaszná|ásźná|, valamint af013. évi költségvetésről szóló ľendelet módosításánáI vegye
figyelembe az a) -b) pontban fo glaltakat.
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Felelos:

Hatáľidő:

2.,4.,5. pont esetén polgármester
1., 3. pont esetén JVSZ igazgatőja

1. pont esetén 2013. ápľilis 10.

2. a),b),4.,5. a), b) pĺ.lnt esc[én 2013. máraíus27.
2. c) pont esetében 20|3. április 10.

3. pont esetén 2013. május 2. képviselő-testiileti ülése
5. c) pont esetén a költségvetési rendelet kĺivetkező módosítása

14IGEN

Egry Attĺla
Megállapí$a' hogy |4
következő határ ozatot..

0 nem' 0 taftőzkodással a Képviselő-testiilet elfogadta a

SZAVAZASNAL JELEN VAN 14 KEPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT AL:ľrI Z MtNo S ÍTETT SZóToBB SÉG sZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
|09ĺ2013. (III.27.) O NEM O TARTOZKODASSAL

lgen,

A Képviselő-testÍ.ilet úgy dönt, hogy az MöťV. 23. $ (5) bekezdés 16. ponda a|apján

1. felkéri a Jőzsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálatot, hogy végezze el az ideiglenes piac
vízelvezető rendszerének teljes kĺiní felmérését és készítse e| a vízelvezetés biztosításának
teljes kĺiltségvetését, és a kĺiltségvetési fedezet biĺosítása érdekében a k<jvetkező testületi
ülésre terjessze be

2. a) hozzájtru| ahhoz, hogy a Mobilbox Kft. a mobilkonténer fulajdonosa számára a
szerződés a|apjarl jáłć' káľtérítési összeg megfizetésre keriiljön azzal, hogy ezze|
paľhuzamosan Fľena Józseffel, az 1. sorszámú mobilkonténeľ béľlőjével szembeĺ az
Önkormanyzat érvényesítse a 20t3. februaľ 14. napján történt kaľeseménybő| szźrmaző
megtérítési igényét,melynekösszege 567.500,- Ft+AFA, azazbruttő720.725.-Ft.

b) a 2.a) pontban meghatźtrozott tartozás megf,tzetésę tekintetében hozzźĄáĺul 12 havi
részletťlzętési kedvezmény megadásźűloz Frena József bérlő részéľe, mely havi 60.06I Ft, az
utolsó rész|et ĺisszege 60.054'-Ft, azzaL, hogy az első részlet a konténer ismételt
birtokbavételét kĺjvető haľom hónapon belĹil esedékes, és a továbbiakban tĺíľgyhó 5. napjáig
kell teljesítenie, egy részlet elmaĺadásáva| abe nem Íizetett részletek egy tisszegben azonnal
esedékessé válnak.

c) felkéľi a polgĺĺľmesteľt a 2.b) pontban foglalt ľészletfizetési kedvezményről szőIő
me gál lapo d źs a|áir ásár a.

3. felkéri a JYSZ igazgatőját, hogy a Budapest Fővaros Kormanyhivata|a Munkavédelmi
és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve á|taI e|oírt kĺjtelezések megtételéről készítsen
beszámolót a Képviselő-testület tészéte.

4. a2. poĺtban foglaltak mialĺaz Önkormányzatbevételi |1407 cím - kötelező feladat_
intézményí miĺkĺjdési bevétęl e|oirtnyzatát 360,4 e Ft-tal megemeli, a kiadás dologi
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előirányzatát 360,4 e Ft-tal megemeli, ezze| egyidejűleg a kiadás 11 107-01 cím műktjdési cél
és általĺínos tartalék előírányzatán beltil az áItalźnos taľtalék eloirtnyzatáÍőI 360,4 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11407 cím dologi e|őirányzatźra'

5. a) az ideiglenes piac előtető megépítésével egyetéľt, és az 572,0 e Ft kiviteIezési
költség fedezetéül az onkorm,ányzatz}L3. évi eredeti költségvetésben nem teÍýezett}}|2. évi
szab ad' p énzmar aďvanyát j elöl i me g.

b) a költségvetési feďezętet az onkormányzat2013. évi 11407 cím _ kötelező feladat - dologi
eLoirányzatarabińosítjaaza)pontbanfoglaltakalapján.

c) felkéri a polgármestert, hogy az onkormtnyzat 2012. évi péĺzmaradvány e\számolástnáI
és felhaszná|ásánźi, valamint a2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosításźnál Vegye
figyelembe az a)-b) pontban foglaltakat.

Felelős:

Hataľidő:

2.,4.,5. pont esetén polgármesteľ
1., 3. pont esetén JVSZ igazgatoja

1. pont esetén 2013. április 10.

2. a),b),4.,5. a), b) pont esetén 2013. mfucils27.
2. c)porltesetében f0I3. április 10.

3. pont esetén 2013. május 2. képviselő-testtileti tilése
5. c) pont esetén a költségvetési rendelet következő módosítása

Napĺrend 3l2. pontja
Javaslat a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. szám alatti ingatlanok
vagyonkezelésbe adásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila
Az illetékes bizottság meg!árgyaIta. A napirendi pont táĺgya|ását megnyitja. Megadja a szőt
Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Köszöni, hogy źúvizsgáltfü az igyet, és ilyen formában tánogathatónak tartja. Yź,,Ja, hogy a
spoľtudvaľ szakmaítartalmźnak minimumáról egy dontéshozatallal sor keľüljön. Tudja, hogy
kozbeszerzési eljaľás volt, és szabźtlyosan lezajIott, de szakértők véleménye szerint - a

személyes észrevéte|ei szerint is - honibilisnak ttĺnnek ezek az 50 milliós összegek mindkét
esetben. Ezeknek a szabá|yos átvételére soľ kerĹilt? Van-e rá lehetőség, hogy valamilyen
összevetésľe kerüljtin sor a felújítás-renđezés k<iltségei, és az ennek kapcsán előźiIt
éľtéknövekedésről, mert ott például nincsenek komoly értékű ingatlanok sem.

Egry Attila
Dr. Alft'ldi Gyorgy vźiaszol.
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Dr. AlÍłildi Gytĺrgy
A Homok utca7. a lebontott hazhelyén van, és feltehetőleg a bontási költség is benne van a
költségben. Egyébként a költségek 90 %o-a európai uniós fonásból fedezett. A ,,világ összes''
szervezete á|ta| vizsgá|t és elfogadott hely ez, teĺgeteg dokumentum tźlmasztja alá,Ilogy ez
miért került ennyibe. Kéri a Képviselő Urat, hogy eztfogadja e|!

Egry Attila
Pintér Attila képviselőé a sző.

Pintér Attila
Nyilvan,,Eu-S árakon,, kellett itt elszámolni és ezéľt került ennyibe.

Egry Attila
A napiľend vitáját lezźrja további hozzászőIás, kérdés hiányábarl. Szavazásra bocsátja az
a|źlbbi hatźr o zati j avas latot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

1. a Budapest VIII. kerĹilęti, az ingatlarl-nyilvántaľtásban 35094 hĺsz. a|att felvett,
Budapest, VIII. keľület Homok u.7. szám alatti, és a 35315 hĺsz. alatt felvett,
Budapest, Dankó u. 18. szám a|atti tinkormányzati tulajdonú ingatlanokat aZ
egészséges életmód segítését céIző szolgáltatások, a kerületi sport és szabadidősport
támogatása, ifiúsági iigyek, mint önkormźnyzati közfelađat ęIlátźsa érdekében a
Józsefu lĺľo si Közö ssé gi Hazak Nonprofit Kft . kezelésébe átadj a.

2. a hatźrozat 1. pontjában megjelölt ingatlanokľa vonatkozóan vagyonkezęIőí jogot
létesít a J őzsefv áro si Kĺjzö ss égi Hazak Nonprofit Kft . j avaľa.
A vagyonkezelésbe adź.s avagyonkezelésí szerzódés aláírásanak napjától,határozatlart
időtartamĺa, ingyenesen történik a lőzsefvárosi Ktjzĺjsségi Hźzak Nonprofit Kft.
részérę.

a hatźtrozat 2. pontja a|apjźn felkéri a polgáľmestert az előterjesztés I. szźlmtl
melléklete szerinti tartalmi elemekkel készült vagyonkeze|ési szerződés aláírásáĺa.

ahattrozat |-2. pontja alapjźn az ingat|an funkciójrĺnak megfelelő mfüödtetéséľe és a
szakmai feladatok e||átásáĺa előzetes és tartós kötelezettségetvźilal a KMOP-5.1.1/B-
2008-0001 azonosító szźtmű támogatási szerzőďésben vállalt öt éves fenntaľtási
k<jtelezettség időszakźtta,2.000.000 Ft/év ĺisszegben az cjnkoľményzat saját bevételei
terhéľe.

a
J.

4.

Felelős:
Határidő:

polgármester
1., 4. pont esetén 2013. március2J.
2.,3.pont esetén 2013. április 10.
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Egry Attila
Megállapítja, hogy 12 igen, 0 nem, 2 tartőzkodással a Képviselő-testiilet elfogadta a

kĺjvetkező határ ozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 14 rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ ľĺnqo sÍrpTT SZóToBB SÉG szÜrsÉcps
HATAROZAT:
Í10ĺ20|3. (III.27.) 12IGEN O NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. keľĹileti, az ingatlarl-nyilvantartásban 35094 hrsz. alatt felvett,
Budapest, VIII. kerület Homok u.7. szźtm alatrĺ' és a 35315 hľsz. alatt felvett,
Budapest, Dankó u. 18. szźtm alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanokat az
egészséges életmód segítését cé|ző szolgáltatások' a keľtileti sport és szabadidőspoľt
támogatása, ifiúsági ügyek, mint önkormźnyzati kozfe|adat eIlźtása érdekében a
Józsefu áľo si Közö s ség i Házak NonproÍit Kft . kezelésébe átadj a.

2. a hatátozat 1. pontjában megjelölt ingatIanokľa vonatkozóan vagyonkezę|ői jogot
létesít a J őzsefv áro si Kĺjzĺis s égi Hazak Nonprofit Kft . j avĺĺľa.
A vagyonkezelésbe adás avagyonkezeIési szerződés a|áirásánaknapjátő|,határozat|an
ídotartamta, ingyenesen tcjrténik a Jőzsefvárosi Közĺjsségi Hazak Nonpľoťrt Kft.
tészére.

a hatźĺrozat 2. pontja a|apjźn felkéri a polgármesteľt az előterjesztés 1. számu
melléklete szęrintí tartalmi elemekkel készült vagyonkeze|ési szetzóďés a|áírásfua.

ahatźrozat |-2. pontja alapjan az iĺgatlan funkciójának megfelelő múködtetésére és a
szakmai feladatok eLLéttásźra előzetęs és tartós kĺjtelezettséget vállal a KMoP-5.1 .1lB-
2008-0001 azonosító szźlmí támogatási szerződésben vállalt öt éves fenntaľtási
kĺjtelezettségidőszakźtĺa,2.000.000 Ftlév összegben az önkormźnyzat saját bevételei
terhéľe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 1., 4. pont esetén 20|3. máĺcius27.

2',3. poĺt esetén 2013. április 10.

Egry Attila
Szav azást a bo c sátj a a rendelet-t erv ezetet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 14 KÉPuSELo
A RENDELETALKoľÁsHoz MINo SÍTETT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rozspľ.vÁnos rÉpvĺsBro-ľpsľÜrpľp 12 IGEN, 0 NEM, 2
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPESľ ľovÁnos VIII.
KERÜLET JóZsľFvÁnosr oľronľĺÁľyzaľ xn,pvrsnLo _ TESTt]LETENEK

a

4.
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I7t2013. (Iv.03.) oľronľĺÁľyzĺ.ľr npľnľr-pľÉľ A BUDAPEST
ĺozsrr.vÁnosr oľronuÁľyzĺ.ľ YAGYoNÁnol És a VAGYoN FELETTI
TULAJDoNosI JoGoK GYAKoRLÁsÁnól szoĺo 66t2012. (KI.13.)
oľronľĺÁľyza.ľr RENDELEľ ľĺonosÍľÁsÁnól

Egry Attila
Megállapítja, hogy 12 igen,0 nem, 2 tartőzkođással a TestÍilet megalkotta a rendeletet.

Napiľend 3/3. pontja

megtételére
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI zuoszTÁS)
Előterjesĺő: Dr. Sara Botond - alpolgármester

Egry Attita
Helyszíni kiosztással érkezett az aÍ|yag. Bizottság nem tárgyalta. Alpolgáľmester Ur szóbęli
kiegészítéssel él.

Dľ. Sáľa Botond
A stiľgősséget az indokolja, hogy az információk tegnap jutottak a bitokukba. Felháboľítónak
tartja, ami megvalósult itt. A tiltott kĺizösségellenes magatntásrő| szóló rende|etet az
Alkotmány Bíróság közvetten hatályon kíviil helyezte, ezért van egy kis jogi bonyodalom e

köriil. Valószínűleg lehet eztmás módon kezelni, mert mi van akkor, ha aBizottság megadja
a köĺeľĹilet-foglalási engedélý. Azért kezdeményęztę az e|őteqesztést' hogy a képviselők
tájékoződjarlak aľról, hogy mi folyik a keriiletben, és hogy hany ilyen lehet még. Másľészt,
hogy egy kicsit megstirgetni, hogy erre legyen megoldás, így a 2. következő ülésre jĺin egy
előterjesztés, amely ennek a jogi szankcionálását, és a jogellenes közteľiilet-foglalás kérdését
tudja az onkormanyzat szabáIyozni. Ajelenlegi tulajdonost, a Fővaľost _ tájékoztatni kell,
hogy milyen illegális tevékenység folyik az ő tu|ajdonában lévő területen. Aú. kéri a
képviselőktől' hogy támogassák döntéstikkel, és sziilessen egy olyan hatékony jogszabá|y,

amivel fel lehet lépĺi az ilyen jellegrĺ magatartásokkal szemben.

Egry Attila
A napirendi pont tárgyalrásźú megnyitja. Kétdezi, hogy szükséges-e olvasási sziinet
elrendelése?
Megadj a a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Aztkérdęzi, tudjak-e hogy ez azĹI|egél|is tevékenység mióta folyik ott?

Egry Attila
YáIaszađásľa megadja a szőt az előterjesztőnek.

Dľ. Sára Botond
Nem tudják, hogy mióta, és hĺíny folyhat mégezen tul. Azon vannak, hogy ezt kivizsgáljak.
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Egry Attila
Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
A köZterĹilet-felügyelők tudnak ellenőrizni a legjobban, hogy hany ilyen illegális közteriilet-
foglalás van, és jelenteni az llletékes szerveknek, ami alapjźn kapnának egy képet, hogy
kĺjriilbelül hány ilyen van.

Egry Attila
Yá|aszađásra megadja a szőt az előteľjesztőnek.

Dľ. Sára Botond
Ugyanerľe a felađatra kérte ma meg a KözterĹilet-feliigyeletet vezetojét, aki havi
rendszerességgel fog beszámolni, hogy hány klnerület-foglalási engedély lett kiadva, amiről
a képviselők i s kaphat nának tájékoztatőt.

Egry Attila
További kérdés, hozzásző|ás hiányában a napiľenđi pontot |ezárja. Szavazásra bocsátja a

határ o zati j avas lats oľt.

A Képviselő-testĹilet ťrgy dĺint, hogy

1. felkéri a polgáľmestert, hogy hivatalos megkeresésben tájékoztassa a Fővaľosi
onkormányzatot aFővárosi onkormanyzattu|ajdonátképező 367s\lzhelyrajzi számu
kö Zteľül et j o gel lene s haszná|atźr őI.

2. felkéri a polgármestert, hogy a jogellenes köĺerĹilet-hasznáIatjogkövetkezményeinek
szabá|y ait do|gozza ki.

Felelős: polgármesteľ
Hatźndő: 1. pont esetében 2013. mźncius27.

2.pont esetében 20t3. május 3l.

Egry Attĺla
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 l'artőzkođással a Testiilet elfogadta az alábbihatározatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYSZERŰ szóľo g g sÉc szÜrs ÉcB s
HATÁRoZAT:
1|tt20Í3. (III.27.) 14 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. felkéri a polgármesteľt, hogy hivatalos megkeľesésben tájékoztassa a Főváľosi
onkormányzatot aFővárosi Önkormanyzattu|ajđonátképező 3675012he|ytajzi sztllĺl,Ú

közterĺilet j o gellenes hasznáIatfu ő|.
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2. felkéri a polgármestert, hogy a jogellenes köĺertilet-haszná|atjogkövetkezményeinek
szab ály ait dolgo zza ki.

Felelős: polgármester
Határiđő: 1. pont esetében 2013. mźlrcius2J.

2.pont esetében 2013. május 31.

4. Egy éb előterj esztések

Napiľend 4/1. pontja
Javaslat a Jőzsefvźlrosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztľĺófavédelmi
Onkéntes Tí:ľlolltől Egyesiilet részéľe ktizfeladat ellátása céljából helyiség és

feladatellátáshoz szükséges eszköztik biztosításáľa' valamint
együttműktidési megállapodás megkłitésére
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgĺármester

Egry Attila
Előterjesĺő apolgtlrmester. Csere előterjesĺés pótkézbesítéssel érkezeĹt.
Előterjesztés címe megvá|tozott. Az illetékes bizottság megtaľgyalta. A hatérozati pontok
szźrnozásźhan elírás töľtént. Az utolsó pont száma helyesen: 7.
A napirenđ vitájatmegnyitja. Megadja aszőtKomássy Akos képviselő Uľnak.

Komássy Ákos
,,Akedvezményes bérleti dij megađásának előzetes feltétele' hogy az onkormanyzat illetékes
Bizottsága ígazoIja, hogy a legalább egy éve bejegyzett és múködő civiltevékenységet végző
szewezet Jőzsefváros lakossága érdekébeĺ |átja el a tevékenységét, ane|yhez a civil
tevékenysé get végző szervezetnęk be kell csatolni a sza]<ĺnai beszámolót és a szakmai tewet.,,
Képviselő-testiiletiink 2012. július 5-ei Ĺilésen meghozott saját hatatozatábő| idézett, amely
úgy tűnik neki, hogy a Polgaľőľ Egyesületre nem vonatkozik, illetve pontosabban k&dezi,
hogy vonatkozík-e, és ha nem, akkor miéľt más kategóľiájú egyestilet, miĺt az <isszes ttjbbi, és

aztánmég vaĺľrak további kérdései is.

Egry Attila
Y á|aszađásr a megadja a szőt đr. }i4észőł Eľika aljegy ző asszonynak.

Dľ. Mészár Eľika
Jelen esetben egy kĺizfeladat átadźsárő| varl sző, amiről pedig a Képviselő IJt iđézętt, ott a
civil szervezeteknek a támogatásźrő|, ahol nem közfeladatot rendeliink hozzá. Ingyenes
helyiséghaszná|atrő| van szó. Az ingyenes helyiséghaszntiat egyetlen egy esetben lehetséges
a nemzeti vagyonĺól szóló ttirvény esetében, hogy ha közfeladatot rendel hozzá, és ebben az
esetben eń. a jogintézméný alka|mazzák.

Egry Attil
Jakabfy Tamás képviselő Uré a sző.
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Jakabfy Tamás
Messziről neki is rémlenek Kaiser Urtól olyan hozzźszőIttsok a képviselő-testületi ülésen,
hogy nem fog az onkormanyzattő| semmifele hozzájtlľulźtst kérni a tevékenységéhez, de egy
helyiséghasznźĺIatot ő elfogadhatónak taľt, hogy kapjon ez az egyesület.
K<jvetkező két kérdése van az eIőterjesńéssel kapcsolatban. Ahattrozati pontban berme van
az,hogy módosul az 5812008. szźlmuhatározat, és nem sikerĹĺlt a Megaportálról kiderítenie'
hogy ez mifele határozat, miről szőI? A második kérdése peđig az, hogy miért kell három
paľkolóhely' ha csak két autó van?

Egry Attila
4łIj egy zo As szony v áIaszo|'

Dľ. Mészár Erika
A paľkolásról ľendelkezett a 2008-as képviselő-testületi hatátozat, amelynek értelmében a
Magdolna utca 33-ban Iévő háziorvosok és asszisztenseik ľészére biztosított ingyenes
parkolási lehetőséget, és most ĺissáangba kell hozni, hogy a parkolóhelyeknek az ingyenes
hasznáIata mind a háziorvosok, mind pedig a Polgaľőr Egyesület részére biztosított legyen.
Felmérte a Hivatal. Tekintettel ana,hogy váltott múszakban dolgoznak az orvosok, így mind
aPo|gźr& Egyesületnek, mind aházíorvosoknak elegendő parkolóhely fog a ľendelkezésére
állni.

Egry Attila
Jakabfy képviselő úr másik kérdésére Jegyző Asszony vál'aszo|.

Rimán Edina
A jáľmű-előterjesztésben két autót adnak át aPoIgárőľségnek, a haľmadik altőt az országos
Polgárőrség biztosítj a ennek az egyesületnek.

Egry Attila
Pintér Attila képviselő úr következik.

Pintér Attila
A Jobbik mindig is a renđ pártjan volt és fontos feladatnak tekintik, hogy az országban rendet

teremtsenek sokfelę eszkozze|. Annak ellenére, hogy ez a Testtilet mar megakadáIyozot1 egy
másfajta szęrvezésben tĺjrténő Polgaľőľ Egyesület alakulását, ő ar. gondolja, hogy ennek
ellenére ő nem fog gĺíncsoskodni ebben a kérdésben, hogy az egyesület hozzźi1usson a
helyiséghaszná|athoz. Csak arra szeretné kéľni Kaiseľ Urat, hogy vigytnzon a polgarőrökre,
hogy ne vigye bele őket tűIzotĺan kemény akciókba. A rendőľségnek hagyják meg a nehéz
feladatokat, mégiscsak civilekkel dolgoznak. En, az utolsó megsegyzést csak azérttettehozzá,
mert ęz egy kĺizfeladat, a ktjzbiztonság megletemtésének egy részfe|adatát adjźk át a
Polgaľőľségnek, és adnak elégjelentős eľőforľásokat is, tehát helyiséget és autókat is résztikľe.

Egry Attila
Komássy Akos képviselő uľé asző.

Komássy Ákos
Nem támo gatják ań", hogy ftilösleges, vagy nem feltétleniĺl Íöltĺsleges, de szi'ikségtelen
biztonsági küldetésű szervezetekmúkĺidjenek Józsefuarosban. Meggyőződésük szeľint azza| a

múltkor hozott döntésiikkel, hogy a Jófiúk megszűnt, és az ezze| kapcsolatos feladatok
átkerültek a Końeru|et-felügyelethez, előállt az a he|yzet, amelyben egy teljes mfücidő
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képességű hivatásos biaonsági szetvezettęl a Rendőľséggel, ami tőltik függetlenüI végzi a
dolgát és egy civilekből áIIő szervezette|, a Kozterilet-felügyelettęl. Józsefrĺaros
közbiĺonsźlga,ha minđenki jó munkát végez, akkor javítható a jelenlegi heLyzet. Az pedig,
hogy egy egy hónappal eze|ottbejegyzett egyesületnek, amit az onkormźnyzat bemondásos
alapon a Magdolna negyed egyetlen új épületének száz négyzetméterét ingyenes használatba
átađja és még mellé ad két autót, biztos fognak töľekeđni arľa, hogy jő szolgźiatot tegyenek
Józsefuĺĺľos ktizbiztonságáért a polgarőrtlk, de mindenképpen azttartaftk célszerűnek, hogy
előszöľ lássák meg, mire képesek. Szükségesnek taltják, hogy keriiljön sor az ominózus
egyiittmfü<idési megállapodásra, amely az előteľjesztésben eredetileg nem Szerepelt, a cseľe

előteľjesztésbe már bekeľĹilt. Bármiféle ingatlan-, vagy gépjármuátadásra azt követően
keľĹiljĺin sor, ha meggyozódtek róla, hogy ez a polgárőľ szęrvezet a frissen bejegyzetí
egyestiletnél tclbbre is képes. Bíznak benne, hogy így lesz, azza| egyitt nem taľtjfü
szükségesnek feltétlentil a harmadik biĺonsági szervezet műkĺldését Józsefuarosban. Ezt az
előterjesztést ennek megfelelően koľainak és indokolatlannak taĄak.Ügyrendi javas|ata az,

hogy keľülj<in sor az eIőterjesztés elnapolásźra. Elősz<jľ kĺjttessen meg a megállapodás a
polgárőr egyestilet és az onkormányzat kĺjzĺjtt, amelyben kidolgozásra kerülnek az
egyÍittmúk<jdés részleteí. Bízĺak abban, hogy a rendőľség és a polgárőr egyesület kcizött is
kialakulnak a jó együttmfüĺjdés napi szabźiyai, meľt volt maľ feszültség a keľiiletben a civil
biztonsági szeruezetek és a rendőrség nem megfelelő együttműk<jdéséből fakadőan. Ezt
kc}vetően, ha egyébként jól mfüödik az egyÍittmfüödés és meglapasztalták an, hogy a
Polgaľőľ Egyesület hozzéftesz Józsefuaľos kĺjzbiĺonságźůloz, akkor nyitottak lesznek arľa,

hogy támogassák iroda és gépjtrmíivek biĺosítasát, de egyelőľe nem érzik úgy, hogy erľe

me gfelelő tap asztalat szo|gá|na alap ul.

Egry Attila.
Képviselő Ur felvetésére, hogy ĺigyrendben halasszĺík el a napiľendet, és így kĺjssenek
egyĹittmúködési megállapodást, foľmai akađáIyát lźtja, hiszen az eLőteqesztés szőI maga az
egyiĺttmúködési megállapodásról. Amennyiben nem fogadják el' úgy nincs felhata|mazás
ennek az együttmúködési megállapodásnak a megkötésére. Előterjesztés nélkül nem lehet
megállapodást kcitni. Vöľös Tamás képviselő iné a sző.

Viirłis Tamás
Szeretné megerősíteni, amit Komássy Úr mondott, ők sem szeretnének felesleges
szervezetekkel egyiittmfüödési megállapodásokat kötni. Újszerűnek nevezni a Po|gárőr

Egyesületet, ez érdekes, mert huszonkét éve miikcidik az oľszágos Polgĺíľőr Szĺivetség
Magyarországon, keľiiletben is volt mźlt tá példa. Az,hogy a jogszabá|yi környezet ilyetén
rcndezi a dolgokat az más kéľdés, annak idején komoly szerepet és súlyt szánt ennek a
jogalkotó. Aĺra bínatná, hogy tanulmányozza behatóbban az orszźlgos Polgaľőľ Szĺĺvetség
történetét, akkoľ nem lepődik meg ennyire azoĺ, hogy ilyen és ellhez hasonló szervezetek
működnęk az országban.

Egry AttÍIa
Pintér Attila Képviselőé asző.

Pintér Attila
Tekintettel arra, hogy a Polgárőr Egyestiletnek a mfüödésével kapcsolatban kevés dolgot
tudnak, itt ugyan az szerepel, hogy minden év április 30-ig legyen egy íľásos beszámoló, ők
azt szerctnék kéľni, hogy negyedévente számoljanak be az első évben arról, hogy mit
csináltak és ezt hogyan csinálták. Ugy gondo|ja, ez nem tril nehéz feladat, hogy folyamatttbarl

23



lássák, hogy valóban megfelelő hatékonysággal múködik ez aPolgárőr Egyesület, hogy méltó
az ĺjnkoľmétnyzattttmogatásćlta.Ez egyben egy módosító javaslat az előterjesztéshez.

Egry Attila
Mivel a Polgáľmester Uľ nincs itt, nevére veszi az előterjesztést és előterjesztőként befogadja
a módosítást, amit Pintér Attila képviselő ur megtett.
Kaiser József képviselő uré asző.

Kaiseľ József
Nagyon ĺlrĹil annak, hogy az el|enzék ennyit ttjrődik a Polgaĺőľséggel, ez is jelzi azt, hogy
milyen fajsúlyos egyesiiletrőlvan szó, amit ők létrehoztak és most maľ jogerőľe is emelkedett.
Nem mondta, hogy nem fogadnak el tźlmogatást az onkoľmányzattőI, aŻ. mondta, hogy a
polgarőrök önkéntesen, mindenféle anyagí szolgáItatás nélkül vesznek részt a kęrület
közbiztonsági életében. Mind a koľmány, mind az önkoľmtlnyzatok, bĺáľmilyen egyesĹilet
támogathatj a a po|gźr,őľséget, mivel civil egyesi|et, ezért elfogadnak minden tźlmogatást,
ezuton is kéri mind a szocialista, mínď az LMP-s, mind a Jobbikos képviselőt, ha esetleg
anyagi|ag is tudják őket támogatni, elfogadjak. A haľom gépkocsi beállóval kapcsolatban
megegyzí, hogy nem aľľól van sző, hány autőja van a polgárőrségnek, hanem arról, hogy
jöhetnek a polgárőrséghez olyan emberek, akiknek autójuk van és beállnak ebbe a parkolóba,
ezért ke||enek. Jövő hónap végén kapnak az oPSZ-től egy Foľdot, így háĺom autőja Lesz a
polgarőľségnek, plusz kaptak még 250.000 Ft-ot támogatásként, amit elfogadtak és ľeméli,
hogy a képviselők is kcjvetik a példájukat A Józsefuárosi Polgárőrség a Szászotszáz
Progľamban vett részt, amelynek a hétvégén volt konferenciája az országos
Rendőrfőkapitányságon, ahol a Belügyminiszter Ur bejelentette , hogy 750 millió foľintról 1

milliaľd foľintľa emeli a po|gttrőtség támogatását. A Szászszorszáz Program keretében
Józsefuaros több segítséget fog kapni mind a ľendőrségtől' mind a BelügyminisztéľiumtőI. Az
itt jelenlevő 8. kerĹileti rendőrkapitánytól nagy támogattst kapnak most is. Képviselőtaľsa
szavaitareagźlva elmondja, milyen,,bemondások'' voltak eddig. Tobb száz jarőrőrát tettek a
14. keľiileti polgaĺőrség 8. kerĹileti szekciójaként itt a kerületben, ľendőrökkel práľosban jártak,
részt vettek mind a mindenszenteki, mind a karácsonyi jźtrorszolgźlatban, bármilyen probléma
vaÍ\ az önkoľmanyzat sző| nekik, máľ most is részt vettek a tlizriadőnál, bombaÍiadőnźi, a
hajléktalanszállók kiiiľítésében is. Pélđául öt drogterj esztőt segítettek elfogni a rendőrségnek.
A polgaľőrség ezt mind úgy csinálta, hogy semmilyen infrastrukturája nem volt, nem is
lehetett, mert nem voltak bejegyezve, de most már be vaĺnak. orul, hogy abejegyzés után az
ĺlnkoľmányzat egyittmÍĺkcjdési megállapodást köt veltik' kb. 35-40 vizsgázott polgaľőrtik van
és egyre többen jelentkeznek. Megkĺiszoní a segítséget az onkormányzatnak és a Képviselő-
testĹiletnek. Hangsúlyozza,hogy aPolgźlrorség nem eroszakszetvezet, hanem erőszak elleni
szervezet, a tertilet védése a fe|adata. A törvény e|őíqa, hogy mik a polgarőrök feladata,
kötelessége, jogai. Nyilvanvalóan nem keľgetheti be őket erőszakos cselekedetekbe, mint
ahogy a Jófĺfüat kergették be ilyesmikbe. Nem szabađ előre prédikálni, hogy ők ilyeneket
fognak csinálni, meľt nem is fognak ilyet csinálni, de a joga és kötelessége, hogy ha
bűncselekméný vesz észre, hogy visszatartsa az elkövetőt. Ennyi erőszakot alka|mazhatĺak,
de semmi mást. E*' meg fogiák tenni és segíteni fognak az önkormźnyzat teľĹiletén élő
lakosságnak.

Egry Attila
Dr. Sara Botond alpolgármester tľé a sző.
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Dr. Sára Botond
Reagál Komássy Úr kijelentésére, hogy gyakorlatilag múlt nélkiili polgáľőr egyesületnek
tekinti a poIgtrorséget, legalább két előterjesztés szerepelt mar ,ezzel kapcsolatban, és a
testtilet támogatta, tehát nem az elsővel találkozik a Képviselő Ur. Másik megjegyzésére,
mely szerint tegyen Ie az asńa|ľa valamit, utźnakciveteljen bármit, kifejti, hogy a Józsefuĺĺrosi
Ujságban legalább három hírre emlékszik, hogy a Magdolna utcában összedőlt házná|
kimentették az embereket, a kľízislakásokba a polgárőrség közremfüöđésével kerültek át. A
másik, hogy bűnözoket Í.ogtak el. Említésľe méltó, hogy polgáľőrség a kertilet diákjainak
renđezvényeket és oktatásokat szervez, eń onrĺan tudja, hogy ő is meghívott volt. Nem egy
múlt nélküIi, elozmény nélküli polgárőrségről van sző. Bár elvarásaik valamennyitiknek
vannak a polgĺĺrőľséggel kapcsolatban, ezért egyetéľt Pintér Attila Úľ módosító javaslatával,
hogy legyen jelentés negyedévente arról, hogy mit végez. Azt gondolja, hogy miír tett le
annyit az asztaLra, hogy az önkoľmźnyzat tttmogatását ilyen módon é|vęzzę a polgaľőrség.
Arra bińatja az aggállyal ľendelkező képviselőket, hogy támogassák a po|gárőrséget és

később kérjék számon, ha esetleg valami rLemaz elvaĺásoknak megfelelően teljesül.

Egry Attila
Komássy Akos Képviselő Uré asző.

Komássy Ákos
Nem szeretné tovább bonyolítani a vitát, bízik benne, hogy egy sikeres polgłárőrség fog
kifejlődni Józsefuaľosban. Annyit szeretne rogzíteni,hogy az egyesületet egy hónappal eze|ott
jegyezte be bíľóság, ennek szőIt a megegyzése. Bíznak benne, hogy sikeresen dolgozik.
Miutlán az igyrenđi kérését nem tette fę| szavazźtsra a Polgármesteľ Ur' így azt kérné, hogy
pontonkénti szavazást taľtsanak a hatźrozati javaslat pontjairól. A Polgárőrséggel való
egytittműködést természetesen támogatják, de a Magdolna utca legszebb,ti hazában egy száz
négyzetméteres ingatlan és két autő túadásátmég az ercđmények ismeretének hianyában nem.
Megköszöni atájékońatást a polgáľmesteľnek és képviselő úrnak a polgáľőrség eddigi sikeres
tevékenységéro|. Javasolja, hogy legkoze|ebb az előterjesztés indoklásába eztirjákbe|e.

Egry Attila
Megnyugtatja a Képviselő Urat, amennyiben fenntartj a az igyrendi javas|atźú, igy eľĺő|
tudnak szavazni, a szókéľésnél nem jeLeńe, hogy ügyrendben szeretne szót kérni egyrészrol,
másrészről pedig je|ezte, hogy van benne egy logikai bukfenc, amelyet esetleg korľigálhatott
volna, és ekképpen fogja az ügyľendi javasIatát szavazásra bocsátani. Amennyiben van
ügyrendi javas|ata,kén, azttegye meg, ha nincs' akkor a pontonkénti szavazźlsľa a lehetőséget
bizosítani fogjrák.
Kaiser József Képviselő ,Űré a sző.

Kaiser József
Megkclszcini Komássy ur támogatását a polgárőľség felé' meg fogiák szolgálni a biza|mat,
amit a Komássy Ur kér. Ielzi, hogy mivel ĺjsszeférhetetlenség á11 fenn, ő a szavazásbő|
kimaľad.

Eg.y Attila
A napiľenđ vitájátleztrja, szavazásrabocsátja a következőhattrozati javaslatot.
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A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 18. pontja alapján felkéri a
polgármestert a Jőzsefuárosi Közbiztonsági Po|gárőrség és Katasztrőfavédelmi onkéntes
Tíizoltő Egyesülettel együttműktjdési szerzőďés megkötéséľe) az előterjesztés 1. számu
mellékletét képezó tartalmi elemeknek me gfelelő en.

Felelő s : polgĺĺrmester
Hataridő: 2013. ápľilis 5.

Egry Attila
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a
következő hatttr o zatot..

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 13 rÉpvlsplo
A HATAR ]ZATH)ZAT ALH)Z EGYSZERÚ szóľogg sÉc szÜrSÉGES
HATAROZAT:
tr2t20r3. (rrr.27.) 13 IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Mĺjtv. 23. $ (5) bekezdés 18. pontja a|apjźln felkéri a
polgármestert a Jőzsefuáľosi Kĺjzbiĺonsági Po|garőrség és Katasńrőfavédelmi onkéntes
Tuzo|tő Egyesülettel együttmfücjdési szerzodés megkotéséľe. az előterjesztés 1. számu
mellékletét képezo tartalmi elemeknek megfelelő en.

Felelős: polgármester
Határidő : 20|3. április 5.

Egry Attila
S zav azásr a b o c sátj a a következ ő hattlr o zati j avasl atot

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy az MötV. 23. $ (5) bekezdés 18. pontja a|apján a
Józsefuĺáľosi Kĺjzbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Trĺzoltó Egyesĺilet
részéte kozfelađat ellźtź.sa céljából határozat|an időre térítésmentesen hasznźiatba adja az
onkormányzat tulajđonában lévo, 35469l0lV29 he|yrajzi számű, természetben a VIII.
kerület Magdolna utca 33. szám alattí ftjldszinti 349 nn, alapterĹiletű helyiségbőI 52,|9 nrl
alapteľĹiletű elkiilonített részt, valamint a 35469l0lV30 helyrajzi számu, természetben
ugyanott taláIhatő 197 nm-es alapterĹiletti pincehelyiségből elkiilönített 38'48nm alapterĹiletű
részt azza|, hogy a helyiségek ktjziizemi és egyéb kĺiltségeit a hasznáIat időtartama a|att
hasznáIatb a vevő köte l e s me gfizetni.

Felelős: polgármester
Hatźriđő: 2013 . április 5.

Egry Attila
1 1 igen, 1 nem, I tartőzkođással a Képviselő-testiilet elfogadta az a|ábbihatźltozatot:
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SZAVAZASNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELo
A HATÁR o ZATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
l13l20Í3. (III.27.) 1 NEM 1 TARTóZKoDÁSSALTl IGEN

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy az Möfu. 23. $ (5) bekezdés 18. pontja a|apjźtn a
Józsefuarosi Közbiaonsági Polgáľőľség és Katasztrófavéđelmi onkéntes Tűzoltó Egyesület
tészére közfeladat ellátása céljából hatáĺozat|an időre térítésmentesen hasznáIatba ađja az
onkoľmanyzat tulajdonźlbarl Iévő, 35469l0lV29 he|yrajzí sztlmu, természetben a VIII.
kerület Magdolna utca 33. szźm a|atti ftildszinti 349 tm alapterületrĺ helyiségbőI 52,79 rlm
alapterületű elkülönített részt, valałĺlint a 35469l0ĺN30 he|yrajzi szźlmu, természetben
ugyanott taltihatő 197 nm-es alapteľülehĺ pincehelyiségből elkülönített 38,48nm alapterületű
tészt azzal, hogy a helyiségek közĹizemi és egyéb kĺiltségeit a haszná|at iđótartama alaÍt
haszná|atb a vevő kötel e s me sf,lzetni.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. ápľilis 5.

Egry Attila
S zav azásr a b o c s átj a a kö vetkez ő hatźr ozati j avas latot

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy az Mcĺtv. 23. $ (5) bekezdés 18. pontja a|apjźn a
Józsefuáľosi Közbiztonsági Polgarőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzoltő Egyesület
részére feladatellátása céIjábő| hatálrozatIan időre térítésmentesęn haszná|atba adja a
II3|20I3.(III.27.9 sz. hatźrozatában megjelölt ingatlan haszná|atźůloz kapcsolódó, az
előterjesĺés 2. szám,Ú mellékletét képezo leltári lista szerinti berendezési taľgyakat azzal,
hogy az eszközĺjkkelkapcsolatos kaĺbantaľtási költségekahasznéiatba vevőt terhelik.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. április 5.

Egry Attila
12 igen,1 nem, 0 tartőzkođással a Képviselő-testiilet elfogadta akovetkezőhatźrozatot,

9ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERŰ szoroBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
114t20r3. (rrr.27.) 12IGEN 1 NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 18. pontja a|apjtn a
Jőzsefvźtosi Közbiĺonsági Polgárőrség és Katasńrőfavéđe|mi onkéntes Tűzoltó EgyesĹilet
részére feladatellátása céljából hatźrozat|an időre térítésmentesen hasznáIatba adja a
II3|2013.(III.27.9 sz. hatáĺozatában megjelölt ingatlan hasznźiatźlhoz kapcsolódó, az
előterjesztés 2. szźlmll' mellékletét képező |e|tári lista szerinti berendezési trĺrgyakat azzal,
hogy az eszközökkel kapcsolatos karbantaľtási költségek ahaszná|atba vevőt terhelik.
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Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2013. április 5.

Egry Attila
S zav azźsr a bo csátj a a következ ő hatźĺ o zati j avas l atot

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Mĺjtv. 23. $ (5) bekezdés 18. pontja alapjźn a
Józsefuarosi Polgárőrség és Katasńrőfavédelmi onkéntes Ttlzo|tő Egyesület részére
feladatęllátása érdekében hatarozatlarĺ időre téľítésmentesen haszĺá|atba adja a KHT-790
forgalmi rendszámú Suzuki Ignis 1.3 típusú, valamint IXK-950 forgalmi rendszámú
Volkswagen Bora típusú személygépjármúveket akként, hogy felkéľi a Józsefuríľosi
KöZteľĹilet-felügyelet vezetojét, hogy a Józsefuarosi Kĺizbiztonsági Polgĺírőrség és

Katasztrőfavédelmi onkéntes Ttlzo|tő Egyesület részére kĺjzvetlenüI átadja a gépjáľműveket.
A gépjáľrnűvek üzemeltetési és biztosítási költségeit, a gépjźlrmuvekkel kapcsolatos adókat és

adó jellegrĺ kiadásokat ahasznáIat iđőtartama a|att a Józsefuárosi K<jzbiztonsági Polgárőrség
és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tuzo|tő Egyesület köteles megfizetni.

Felelős: polgáľmesteľ, Józsefuarosi Közteriilet-felügy e|et igazgatőja
Hataridő : 2013. április 5.

Egry Attila
11 igen, 1 nem, I tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a kĺjvetkezőhatározatot.

1ZAVAZÄSNÁL JELEN VAN 13 rÉpvIsprŐ
A HATÁR )ZATH)ZAT ALH)Z EGYSZERŰ SZoToBB sÉc szÜrSÉGES
HATAROZAT:
tIst2013. (rrr.27.) 11 rGEN 1 NEM

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 18. pontja a|apjźn a
Józsefuiĺľosi Polgárőrség és Kataszftőfavédelmi onkéntes Tuzoltő Egyesület tészéte
feladatellátása érdekében hataľozat|an időre térítésmentesen haszná|atba adja a KHT-790
foľgalmi rendszámú Suzuki Ignis 1.3 típusú, valamint IXK-950 forgalmi rendsziímú
Volkswagen Bora típusú személygépjárműveket akként, hogy felkéri a Józsefuĺáľosi
KöáeľĹilet-felügyelet vezetőjét, hogy a Józsefuaľosi Kozbińonsźryi Polgĺáľőľség és

KataszÚőfavédelmi Önkéntes Tuzoltő Egyesület részére kĺjzvetlenüI átađja a gépjĺĺľműveket.
A gépjáľművek tizemeltetési és biztosítási költségeit, a gépjármllvekkelkapcsolatos adókat és

adó jellegű kiadásokat ahaszná|at időtartama aIatt a Józsefuaľosi Kĺjzbiztonsági Polgárőrség
és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzoltő Egyesület köteles megťrzetni.

Felelős : polgármester, Józsefuárosi Közterület-felügy e|et igazgatőja
Határidő: 2013. ápľilis 5.

1 TARTOZKODASSAL
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Egry Attila
S zav azásr a b o c s átj a a kö vetkez ő hattn o zati j avas l atot
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 18. pontja alapjáĺ felkéri a
polgármestert, a Józsefuaľosi KöZterĹilet-felügyelet vezetojét, valamint a Józsefuiíĺosi
K<jzbiztonsági Polgárőrség és Katasztľófavédelmi onkéntes TuzoItő Egyesiilet vezetojét,
lrogy gorrdoskodjon a II5|20I3.(III.27 ') sz' határozatában megnevezett gépjánrrűvek foľgalnri
engedélyeiben a változások źttvezetésérő|.

Felelős: polgáľmester, Józsefuárosi Kozterület-felügyelet igazgatőja, Józsefuaľosi
,Kozbíztoĺsági Polgaľőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egyesiilet elnöke

Hatfuidó: az túadástől számított tizenot napon belül

Egry Attila
12 igen,l nem, 0 taľtózkodással a Képviselő-testĹilet elfogadta a következőhattnozatot.

1ZAYAZ^SNAL JELEN VAN 13 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
116t2013. (rrr.27.)

A Képviselő-testület rigy d<int, hogy az Motv. 23. $ (5) bekezdés 18. pontja alapján felkéri a
polgármestert, a Józsefuáľosi Közteľület-felügyelet vezetójét, valamint a Józsefuaľosi
Közbiztonsági Po\gárőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Ttuo|tő Egyesület vezetojét,
hogy gondoskodjon al|5l20I3.(xl.z7.) sz.hatźrozatában megnevezett gépjárművek forgalmi
engedélyeiben a változások átvezetésérő|.

Felelős: polgármester, Józsefuarosi KözterĹilet-felügyelet igazgatőja, Józsefuárosi
K<jzbiĺonsági Polgríľőrség és Katasztrőfavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egyestilet elnöke

Hatźniđő az źiadástő| számítotttizenot napon beliil

Egry Attila
Szavazásra bocsátja a következő hatźlrozati javaslatot

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy az Mcitv. 23. $ (5) bekezdés 18. pontja a|apjźn felkéľi a
Kisfalu Kft-t, hogy a Józsefuárosi Kĺjzbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes
Tuzoltő Egyesület részéte hasznáIatra részben átađott 35469 llĺsz-tl, teľmészetben a Budapest
VIII. kertilet Magdolna u. 33. sztlm a|atti ingat|anhoz kapcsolódó haľom darab gépkocsi-
beálló hasznźl|atát biĺosítsa a lőzsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi
onkéntes Túzo|tő EgyesĹilet tészére térítésmentesen. Jelen hatźrozat a Képviselő-testiilet
58i2008. (II.06.) számű hatáĺozatźi értelemszerűen módositja azza|, hogy jelen hattlrozat
végrehajtása sorĺĺn a házioľvosok paľkolásának binositásźra is figyelemmelkell lenni.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatáľidő : 2013. ápr1lis 25.

12IGEN 1 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL
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Egry Attila
12 igeĺ,1 nem, 0 taľtózkodással a Képviselő-testület elfogadta a következohattrozatot.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 13 rÉpvIsBro
A HATÁR oZ ATH)ZAT ALH)Z EGYSZERÚ SZoToBB sÉc szÜrsÉcBs
HATÁRoZAT:
1|7t2013. (I||.27.) 12IGEN 1 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 18. pontja alapjtn felkéri a
Kisfalu Kft-t, hogy a JózsefuaĺosiKozbiztonsági Polgaľőrség és Katasńrőfavédelmi onkéntes
TuzoItő Egyesület tészére hasznźiatra részben átadott 35469 hľsz-ú, természetben a Budapest
VIII. kerület Magdolna u. 33. szám a|atti ingatlanhoz kapcsolódó haľom daľab gépkocsi-
beálló haszná|atát biztosítsa aJőzsefvźrosiKozbinonsági Polgaľőrség és Katasztrófavédelmi
onkéntes Tuzo|tő Egyesület tészére térítésmentesen. Jelen határozat. a Képviselő-testiilet
5812008. (II.06.) sztrnú hatźrozatát éľtelemszerűen módosítja azzal, hogy jelen hatáĺozat
végrehajtása során aháziowosok parkolásának binositására is f,rgyelemmel kell lenni.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hatáľidő: 2013. ápri|is 25.

Egry Attila
S zav azást a b o c sátj a a kcj vetkez ó hatáľ o zati j avas latot

A Képviselő-tęstĺĺlet úgy dĺint, hogy az Mĺjtv. 23. $ (5) bekezdés 18. pontja alapján felkéri a
Polgáľmesteľi Hivatalt, hogy biztosítsa a Józsefuarosi Klzbinoĺsági Polgárőrség és

Katasztrófavédelmi onkéntes Tűzo|tő Egyesület részére a polgaľoľseg@jozsefuaľos.hu e-mail
címhasznźlatát.

Felelős: jegyző
Hataĺidő: 2013. április 5.

Egry Attila
13 igen, 0 nem, 0 hrtőzkodással a Képviselő-testĺilet elfogadta a kĺjvetkezőhatźlrozatot.

1ZAVAZÁSNAL JELEN VAN 13 KÉPuSELŐ
A HATÁR IZATH>Z AT ALHIZ EGYSZERÚ SZoToBB sÉc szÜrsÉcps
H.q.ľÁRozA.ľ:
118t2013. (III.27.) t3 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 18. pontja a|apjtn felkéľi a
Polgármesteľi Hivatalt, hogy biztosítsa a Józsefuaľosi Kozbinonsági Polgárőrség és

Katasztrőfavédelmi onkéntes Tuzoltő Egyesület részére a polgarorseg@jozsefuaros.hu e-mail
címhasznáIatźú..

Felelős: jegyzó
Hatáĺíđo: 2013 . április 5.
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Napirend 4l2.pontja
Javaslat a20|3. évi kiizbeszerzési teľv jĺóváhagsására
(íľásbeli előterj esĺés)

' Előterjesńő: Dr. Kocsis Mtlté_polgármesteľ

Egry Attila
A napirend vitáját megnyitja. A napirend vitaját|ezźĄa, és szavazásľa bocsátja a kĺivetkező
hatźnozatijavaslatot

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

7. jőváhagyja az előterjesztés mellékletétképező 2013. évi közbeszerzési tervet és felkéri a
polgármestert annak aIáír źsár a.

2. fe|kéri a jegyzót, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti terv honlapon történő
megjelentetéséről.

Felelős: 1. pont esetén polgármester
2. pont esetén jegyzo

Hatráľidő: 1. pont esetén 2013. mźrcius27.
2. pont esetén 2013. marcius 28.

Egry Attila
14 igen,0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta a ktivetkezőhatározatot.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALlľrIZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrsÉcps
HATÁRoZAT:
119t2013. (III.27.) ĺ4 IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

3. jőváhagyja u előterjesztés mellékletétképezo 2013. évi kĺjzbeszerzési tervet és felkéri a
polgármesteľt annak a|áírástra.

4. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon aZ 1. pont szeľinti tęrv honlapon torténő
megielentetéséľől.

Felelős: 1. pont esetén polgármester
2. pont esetén jegyző

Hatźxiđo: 1. pont esetén 2013. március27.
2. pont esetén 20|3. március 28.
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Egry Attila
Napirendek végéhez érkeztek. sZMsZ szerint kérdések feltételére van lehetőség. Kaiseľ
József képviselő uľé asző.

Kaiseľ József
IgazábőI nem kéľdést szeretnék feltenni. A napirend szavazástlná| nem volt módom
megköszönni a Képviselő-testületnek a támogatásćlt a Po|gźrőrség felé, ezért ezen ,tÍon

szeretné megköszönni a Képviselő-testiiletnek a Testttlet támogatását. Köszönöm szépen.

Egry Attila
Pintér Attila képviselő ,űré a sző.

Pintéľ Attila
Március |6-án feltettem egy kéľdést a Roma Paľlament á|ta| használt helyiség tigyével
kapcsolatban. Eľre megkaptam a váIasń. időben, köszönöm szépen. És ezzeI kapcsolatban
lennének további kérđéseim. Iđézĺék ebből a levélből, amit kaptam a Hivataltól. Lényegében
arľól van szó, hogy aľra vaľunk, hogy a Roma Parlament tegyen egy nyilatkozatot arľól, hogy
amerľryiben, hogyha bárki meg akarja ĺézni ezt a helyiséget, mert az onkormányzat ki akar
írni egy pźtlyázatot, hogy milyen civil szervezetek haszná|jźlk, akkoľ a civil páIyázőkat
beengedi a helyiségbe. Jelenleg a Roma Parlament jogcímnélkĹili helyiséghaszná|ő. Az
onkormanyzat azért nem ír I<l pá|yźzatot' meľt aÍTa várunk, hogy egy jogcímnélküli
helyiséghasznáIő arĺ.ő| nyllatkozzon, hogy ő hajlandó beengedni a leendő bérlőket a
helyiségbe. Eú. aváIasń, kaptam. Azt gondolom, hogy eZ egy nagyon felháboľító dolog, hogy
ilyen ügyek előfordulnak. Azt gondolom, hogy e mĺigött az \ehet, hogy az oĺlkormányzat
ilyen módon pľóbálja meg esetleg aztbiztosítani' hogy ez a szewezęt' úgymond tovább tudja
használni ezt a helyiséget. Másképp nem találok eÍTe magyarázatot, hogy hogyan lehetséges
az' hogy vaľunk egy nyilatkozatta, és azért nem tesz semmit. Kéľdésem az leme, nyilvan
vannak más jogcímnélküli helyiséghasználók is itt Józsefuaľosban. Az lenne a kérdésem,
hogy őveliik hogyan jár e| az onkormtnyzat ebben az esetben. Ha mondjuk, őket ki akarja
tenni, vagy ki akat:a adĺĺ ań' a helyiséget bérbe, amit ők jogcím nélkül hasznźinak.
Kciszönöm szépen.

Egry Attila
Képviselő Ur kérdésére Kovács ottó tigyvezető Íľ váIaszoI.

Kovács ottó
Ktiszönöm szépen a szőt. Az a heIyzet, hogy ez egy különleges eset. Természetesen egy
írásbeli vtiaszbantźljékońatnĺínk ont aľľól, hogy mi az álláspontunk. Azzal egyutt ez egy 25
millió forint éľtéket meghaladó ingatlan. Ezt az íngatlant csak nyíIt páIyázatra lehet kiírni.
Ilyen esetben viszont biztosítani keII azt, hogy a páIytuő - amennyiben nyer, és ez nem a
Roma Parlament _ akkoľ be is tudjon kĺiltözni a bérleménybe. A tĺjbbi esetben a jogcímnélkĺili
helyiséghasználóknál nincs ilyen típusú problémánk, AzoknáI, akiknél miáľ peres viszonyban
állunk, előbb-utóbb a per le fog záru|nĹ ltt, ha egy perbe megytink bele, a|<kot az
egyértelmúen megakadá|yozza a helyiség további haszntlattlval kapcsolatos intézkedéseket.
De meg fogiuk írásban is válaszolni oľrnek a kérdést.

Egry Attila
Komássy Akos képviselő úré a sző.
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Komássy Akos
Köszönđm szépen. Tisztelt Képviselő-testiilet! Tisaelt Alpolgĺíľmester Úr! Ań.hiszemjanuár
végén, vagy febľuár végén volt egy előteľjesztés a képviselő-testĺileti tilés on-line
közvetítésére. Amikor útkérdeńem, hogy miért kerül sor a visszavonásźtra, akkoľ ań. avźiaszt
kaptam Polgármester Uľtól, hogy a fedezetet majd a költségvetés fogia rá binosítaru' és a
költségvetés elfogadása után kerülhet sor ismétęlten ennek a meg!źrgyalástna. Azőta mźr
látfunk kĺjzvélemény-kutatást is a Józsefuáľosi tévéľől, amiről tĺjbbet nem tudok sajnos, de

érdeklődni szeretnék, hogy a képviselő-testületi ülés inteľnetalapú k<jzvetítése, vagy az eLlhez
kapcsolódó más típusú fejlesztés hogy áll, és mikorra vaľhatunk ilyen előterjesztést ez
ügyben? Köszöncim

Egry Attĺla
A kérdésrę Aljegyző Asszony váIaszo|.

Dr. Mészár Erĺka
Köszönöm a szőt. A héten dĺintött a VPB az eljáĺás eredményéről, épp a testiileti iilés előtt
írtarn aIźĺ a szerzođést. A következő képviselő-testületi ülésen maľ on-line k<jzvetítés lesz.
Köszönĺjm.

Egľy Attila
Pintér Attila képviselő iľé a sző,

Pintér Attila
Kĺjszönom szépen a szőt. Rĺjviden. Én azt gondolom, hogy akkor ki kell kĺjltĺjaetni a
jogcímnélküli használót, hogy ha ő nem akat hozzájarulni ahlhoz, hogy egy leendő bérlő
megnézze a helyiséget. Ez hihetetlen, hogy azon gondolkodunk, hogy azért nem merjfü kiíľni
apá|yázatot, mert esetleg a jelenlegi jogcímnélküli használó nem fog kikcjltözni. Miközben itt
pĺáľ perccel korábban arrőI szavazixlk, hogy önkormźnyzati területet _ az oMV kútra
gondolok - jogcím nélkiil hasznáI. ott a Testület egyhangllanszavazott aľról, hogy bizony fel
ketl lépni azért,hogy az onkormányzattuđja éľvényesíteni a jogait. Nem éľtem, hogy mi ez a
pozitív điszkrimináció ebben az ťlgyben? Miért tźlmogatja ilyen módoÍL az Önkormĺányzat'
hogy ez ahe|yzet fennmaľadjon? Kĺjszöniim szépen.
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Egry Attila
Megköszĺini a Képvise|ő IJr hozzásző|źsát.
perckor bezárja.

Kérdést nem fogalmazottmeg. Az ülést 16 őra28

Budapest, 2013. április

/ ).
\ď-

Rimdn
I

dr. Kocsís Mdté
polgórmester

A jegyzőkönyy..ru M<iw-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testĺilet f0I3.
marcius27;ĺ1a!éĺśénelfu angzottakathitelesentanúsítja.

A j egyzőkĺĺnyvet készítętték:
n tr | |

b\śJ',.:^t.,ťľ.ĺ
S zedl iczkyn é P ektniÄar o|ina
Szervezési és Kép(5/1ői Irodavezető

U o,tgot fuarluł
YargaZsanetl
Szervezési és Képviselői Iľoda - ugyintéző

', , I fi ń . J, |ń l*or4c4
Vidźíkné Csébi Tímea
Szeľvezési és Képviselői Iroda - ngyintéző

A Képviselő-testiilet iegvzőkiinwének mellékletei:

1. számrĺ melléklet - név szerinti szavazási lista
2. számű melléklet - jelenléti ív
3. számú melléklet - meghívó és előterjesztések

W

ffi3
aľä'jtď
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Melléklet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. március 27. 15:22
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma: 105; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Sürgősség :

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 14 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 14 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 4 22.22

Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser Jozsef
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Ba|ogh |stván
Dr. Kocsis Máté
Dr. RévészMáĺta
Szi|i Ba|ázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
TávoI
TávoI
TávoI



Szavazás eredménye

|deje: 2013. március 27 ' 15:22
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 106; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Napirend

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 14 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 'i-4 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 4 22.22
Osszesen 18 100.00

Dr' Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Ba|ogh |stván
Dr. Kocsis Máté
Dr. RévészMárĹa
Szĺ|ĺ Ba|ázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
TávoI
Távol



Szavazás eredménye

|deje: 2013. március 27 ' 15:31

Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 107; Elfogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására a vá|tó átalakítása miatti

hite| felvétel tárgyában

Eredménve Voks: Szav% - . osszZo. 
^.lgen 12 85'71 66'67

Nem O 0'00 0'00
Tartozkodik 2 14'29 7l'!!
szavazott 

- 
lą ąoo.00 ll-.7^g

ľ.|em szavazott o 0.00

Lavol .! =??'??osszesen í8 ,|00.00

Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz OrsolYa
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Vorös Tamás
Zental oszkár
Komássy Ákos
Pintér Attila
Balogh lstván
Dr. Kocsis Máté
Dr. RévészMáĺ7a
SziIi Balázs

lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.
Tań.

Távol
Távol
TávoI
TávoI



Szavazás eľedménye

|deje: 2013. március 27 ' 15:35
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma: 108; Elfogadva
Minósített szavazás

Tárgya: Javaslat a Magdolna Negyed Program lIl. Támogatási Szerződésének
módosítására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

14 100.00 77.78
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 14 í00.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 4 22'22

Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos
Pintér Attila
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szilágyi Demeter
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Ba|ogh |stván
Dr. Kocsis Máté
Dr. RévészMárta
Szi|i Ba|ázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
Távol
TávoI
TávoI



ldeje: 2013. március 27.15:45
Típusa: Nyí|t
alatarozat.száma: 109; Elfogadva

Minősített szavazás

Tárgya: Javas|at az ideiglenes 'Teleki
i*ĺřá"óx ko|tségeinek biztosítására'
i.é"il"tĺi'etési kedvezmény biztosítására

Szavazás eredménye

14 100.00
o o.o0 0.00

0

téri piaccal kapcso|atos fej|esztések és
-valämint 

káreseménnye| kapcso|atos

e."a'enu" Vokf; s'"I.íh 
nnö""'T.7.za

Tartózkodik -9 --Q.QQ -9.Q9

lgen
Nem

Nem szavazott

Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz OrsolYa
Guzs GYula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos
Pintér Attila
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Voros Tamás
Zentai oszkár
Balogh István
Dr. Kocsis Máté
Dr. RévészMárta
Szili BaIázs

100.00

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
TávoI
Távol
I avol



Szavazás eredménye

|deje: 2013. március 27. 15:49
Típusa: Nyílt
Határozat száma: 110; Elfogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. szám alatti ingatlanok
vagyon kezelésbe adására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

12 85.71 66.67
0 0.00 0.00
2 14_29 11.11

Szavazott ,|4 í00.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 4 22.22

Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Komássy Ákos
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Pintér Atti|a
Ba|ogh István
Dr. Kocsis Máté
Dr. RévészMárta
SziIi Ba|ázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.
Tart.

TávoI
TávoI
Távol
TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. március 27.
Típusa: Nyílt
Rendelet száma:17i
Minősített szavazás

Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz OrsolYa
Guzs Gyula
Kaiser Jozsef
Komássy Ákos
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Pintér Attila
Ba|ogh lstván
Dr. Kocsis Máté
Dr. RévészMárta
Szili Ba|ázs

12 85.71
o 0.00 0.00

15:50

Elfogadva

Tárgya: Javas|at a367S}tŁhelyraizi számú közterü|ettel kapcso|atos intézkedések

megtéte|ére

Eredménve Vok.sj Szav7o. - . ÖsszZq 
^-4u as 71 66.67lgen

Nem
Tartőzkodlk =?. -74''?9 7!.t!
szavazott T ĺoo.oo zZ.Zg

Nem szavazott 0 0.00

szesen 100.00

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.
Tart.

Távol
TávoI
TávoI
TávoI



Szavazás eredménye

|deje: 2013. március 27 ' 15:56
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 111; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat a3675012 helyrajzi számú közterü|ettel kapcsolatos intézkedések
megtételére.

Eredménve Voks: Szav% ossz%
14 100.00 77.78
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott ',4 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 4 22.22

lgen
Nem

Dr. Dénes Margĺt
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Vörös Tamás
Zenta|oszkár
Ba|ogh ĺstván
Dr. Kocsis Máté
Dr. RévésztlAárta
Szi|i Balázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol
TávoI
TávoI



Szavazás eredménye

|deje: 2013. március 27 . 16:19
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma: 112; E|fogadva
Egyszerrĺ szavazás

Tárgya: Javaslat a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi
oňřentes Tíizo|tő Egyesület részéľe ktĺzfeladat el|átása céljábó| helyiség és

feladatellátáshoz ='ďk"ég"" eszközök biztosítására, valamint együttmíÍködési
megállapodás meg kötésére

Eredménve Voks: Szav% összZo. 
^ ^lgen 13 100.00 72-22

Nem 0 0.00 0'00
Tartózkodik 0 0.00 O.QQ

-szavazott 
'ls 1oo-oo 7?.??

ľ.|em szavazott 0 0.00

Iávo| 5 ?7.Z'9
Osszesen 18 100.00

Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz OrsolYa
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Ba|ogh lstván
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Dr. RévészMárta
Szĺ|i Ba|ázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen

Távol
TávoI
TávoI
TávoI
TávoI



Szavazás eredménye

|deje; 2013' március 27 ' 16,19
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 113; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat a Józsefuárosi Közbiztonsági Po|gárőrség és Katasztrófavédelmi
onkéntes TíÍzoltó Egyesü|et részére közfeladat ellátása cé|jábó| helyiség és
fe|adatellátáshoz szükséges eszközĺjk biztosítására, valamint együttműködési
megállapodás meg kötésére

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

11 84.62 61.10

Tartózkodik 1 7.69 5'56
Szavazott '13 100.00 72.22
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 5 27.78

1 7.69 5.56

Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Pintér AttiIa
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Jakabfy Tamás
Balogh lstván
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Dr. RévészMárta
Szi|i Ba|ázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Tart.

TávoI
Távol
TávoI
TávoI
TávoI

10



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. március 27. 16:19
Típusa: Nyílt
Határozatszáma:114; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javas;at a Józsefvárosi Közbiztonsági Po|gárőrség és Katasztrófavéde|mi
Önktntes TíJzo|tő Egyesület részére közfe|adat ellátása céljábóI he|yiség és
feladatellátáshoz szüŕséges eszközök biztosítására, va|amint együttmíÍködési
megállapodás meg kötésére

lgen
Nem

12 92.31
I 7.69

66.66
5.56

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 13 100-00 7?.?-2

Ńem szavazott 0 0.00
Távol 5 27.78
+Összesen 18 100.00

Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Balogh lstván
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Dr. RévészMárta
Szili Ba|ázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem

TávoI
TávoI
TávoI
Távol
TávoI

92.31

LL



Szavazás eredménye

|deje: 2013. március 27 ' 16:20
Típusa: Nyílt
Határozat száma: 115 Elfogadva
Egyszerű szavazás

Táľgya: Javaslat a Józsefváľosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi
onkéntes Tíjzo|tó Egyesület részére közfeladat e|látása céljából helyiség és
fe|adatellátáshoz szükséges eszközök biztosítására, valamint együttmíĺködési
megá|lapodás meg kötésére

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

11 84.62 61.10

Tartózkodik 1 7.69 5.56
Szavazott 13 í00.00 72,22
Nem szavazott 0 0.00
Távol 5 27.78

1 7.69 5.56

Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Pintér Attila
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Jakabfy Tamás
Ba|ogh |stván
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Dr. RévészMárta
Szili Ba|ázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Tart.

TávoI
TávoI
TávoI
Távol
Távol

Lf



Szavazás eredménye

|deje: 2013' márcĺus 27 ' 16:20
Típusa: Nyílt
Határozat száma: 116; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőľség és Katasztrófavédelmi
onkéntes Tíjzo|tó Egyesület részére közfeladat ellátása céIjából helyiség és
feladate|látáshoz szükséges eszközök biztosítására, vaIamint egyĺ'ittmiĺködési
megállapodás megkötésére

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

12 92.31 66.66
1 7.69 5.56

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 13 100.00 72.22
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 5 27 '78

Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Pintér Attila
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Ba|ogh |stván
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Dr. RévészMárta
Szi|i Balázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem

TávoI
TávoI
Távol
TávoI
TávoI

13



Szavazás eredménye

ldeje: 2013' márcĺus 27. 16:20
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma:117: E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat a Józsefvárosi Közbiztonsági Po|gárőrség és Katasztrófavédelmi
onkéntes Tíizo|to Egyesület részére közfeladat el|átása céljábo| helyiség és
feladatellátáshoz szükséges eszközök biztosítására, valamint együttmíÍködési
megállapodás meg kötésére

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

92.31 66.66
1 7.69 5.56

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 13 100.00 72.22
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 5 27 '78Osszesen 18 100.00

12

Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Ba|ogh lstván
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Dr. Révész Márta
Szili Balázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem

Távol
TávoI
TávoI
TávoI
TávoI

L4



Szavazás eľedménye

|deje: 2013' március 27 ' 16:20
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma:118; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javas|at a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi
önkéntes Tíjzo|tó Egyesület részére közfe|adat ellátása céljából helyiség és
feladatet!átáshoz szükséges eszközök biztosítására, valamint együttmíÍködési
megállapodás meg kötésére

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
TávoI
TávoI
TávoI

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

13 100.00 72.22
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
$zavazott 13 100.00 72.22
Nem szavazott 0 0.00
Távol 5 27 '78
összesen 18 100.00

Dr' Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Ba|ogh |stván
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Dr. RévészMárta
Szili Balázs

15



Szavazás eredménye

|deje: 2013. márcĺus 27. 16:21
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 1 19; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya Javaslat a 2o13. évi közbeszerzési terv jóváhagyására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

14 100.00 77 .78
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 14 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 4 22.22
Osszesen 18 100.00

Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos
Pintér Attiĺa
Sántha Péterné
Soos Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zental oszkár
Ba|ogh |stván
Dr' Kocsis Máté
Dr. RévészMárta
Szi|i Ba|ázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol
TávoI
TávoI

L6


