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Késztilt Budapest Józsefuaľosi onkormányzatKépviselő-testületz}L3. ápľilis 03.án 15.00
órakor aJőzsefvárosi onkormźnyzatPolgármesteri HivatalIII. em.300-as táĺgya|őjában

megtartott 6. rendes ülésérőI

Jelen vannak: Balogh István, Dr. Kocsis MźLté, dľ. Dénes Margit, Dudás Istvánné, dr.
Fereĺcz orsolya,.Egry Attila, Guzs Gyula, Jakabfu Tamás, Kaiseľ
Jőzsef, Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Révész Mźrta, Santha Péterné,
Soós György, Szilágyi Demeter, Szili Ba|ázs, Vörös Tamás, Zentai
Oszkźtr,

(összesen: 1 8 képviselő)

valamint a meghívottak:

Dľ. Sára Botond _ alpolgármester, Rimán Edina jegyző, dr. Mészáľ Erika aliegyző,
dľ. Sánta Zsőfra - Jegyzói Kabinet vezetője, dr. Sommeľ János - Ttirvényességi és

Perképviseleti Iroda vezetője, Fábián Mártz. Belső Ellátási Itođa vezetője, Szedliczkyné
Pekáľi Karolina - Szeruezési és Képviselői Iľoda vezetője, Majerné Bokoľ Emese - Belső
Ellenőrzési Iroda vezetóje, Koscsóné Kolkopf Judit - Családtámogatási kođa vezetóje,
Kincses lbolya - Humánkapcsolati Iroda vezetője, dr. Kórodi Évu _ Igazgatási lrođa
vezetője, Páris Gyuláné - Pénzügyi LJgyosztá|y vezetóje, Szíícs Tamás
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály vezetője, dr. Hencz Adrienn
Gazdálkodási Iroda vezetője, Annus Viktoľ - Váľosfejlesztési Iroda vezetője, dľ. Szabĺi
Orsolya _ Jttrásí Hivatal vezetóje, Danada János ľ. alezredes - VIII. ker. Rendőrkapitrínyság
vezetője, Szendreiné Erős Hajnalka . JIK mb. vezetoje, Csete Zo|tán - Rév8 Zrt. mb.
cégvezetője, Kovács ottó . Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója, Mach Jĺízsef = Józsefuiĺrosi
Kulturális és Sport Kft. iigyvezető ígazgatőja, Acs Péteľ - Józsefuaľosi Vaľosüzemeltetési
Szolgálat vezetője, BecskeĹKovács Barbaľa - Jőzsefvźrosi KözösségiHazak Kft. ügyvezető
igazgatoja, Biál Csaba - Jőzsefvtrosi Közteľiilet-felügyeletigazgatőja, dr. Koľoknai András
- Józsefuaľosi Egészségiigyi Szolgźiat főigazgatőja, Kertészné Bródy Sarolta _ Józsefuaľosi
Gyermekek Üđtiltetéséért Kozhasznú Taľsaság vezető-helyettese, Nagy Gáboľné _ HB
külsős tag,

Dľ. Kocsis N{.áLté

Köszĺjnti a Hivatal munkatársait, az íntézmény- és cégvezetőket, és valamennyí kedves
vendégeket. A Képviselő-testiilet 20|3. évi 6. rendes ülését, me|y az sZMsZ 10 és 12-14. $-
aibaĺl foglaltak a|apján keriilt ĺjsszehívásra, megnyitja. Távolmaradásźft nem jelezte senki.
Megkéri a Képviselő-taľsait, hogy kapcsoljfü be a szavazogépeiket. Megállapítja, hogy jelen
van l8 képviselő, így a minősített és az egyszenĺ szótĺĺbbséghez is 10 egybehangző szavazat
sziikséges. TtĘékońatja a Képviselő-társait, hogy a kĺlvetkező rendes képviselő-testületi ülés
vźrhatő időpontja 2013. április |7 . szerđa, 15,00 óra.

A napirenddel kapcsolatban tájékońatja a Képviselő-testiilet tagaít, hogy aZ alábbi
előterj esztéseket az előterj esztők visszavonták (meghívó szerinti szźĺnozássa|):



- zlf Javaslat a Budapest VIII., Jĺózsef u. 27. és Vajdahunyad u. 9. szám a|atti
telekingatlanok hasznosításáľa, valamint a keľüIetben kerékpártáľolók
létrehozására

- 4|2 Javaslat háziorvosi szerződések módosítására

Az SZM\Z 18. $-'ának (1) bekezdése értelmében tájékońatja a képviselőket, hogy 2
stlľgősségi indĺwány étkezeÍĹ, melyet az alábbi számon javasol a napiľendre veĺuri' és

szavazásra bocsátani:

1ĺ2. Javaslat a Coľvin Sétány Pľogramot érintő ůigyvédi megbÍzási szerződések

(íľásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES) ZART ULES
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

2l1. Javaslat a Budapest-Jőzsefváros Magdolna Negyed Program II. pľojekttel

(írásbeli előteľjesztés, póľrÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Csete Zoltán- Rév8 Zrt. mb. cégvezető

Dr. Kocsĺs Máté
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testiilet elfogadta az a|tlbbi sürgősségeket.

IZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELO
A HATARoZATHoZAT ALH)Z EGYSZERŰ SZoTÖBBsÉc szÜrsÉcps
H.ą.ľÁRoz,ą.ľ:
Í20t20t.3. (Iv.03.) t8IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy indokoltnak |átja a siĺrgősség okát a siirgősségi
indítványkéntbeteľjesztetta|źlbbielőterjesztésnél:

|l2. Javaslat a Corvin Sétány Pľogramot éľintő ügyvédi megbízási szeľződések

$ff3;ľ'1ľ"f#:ľľ.flę13g1ią;.,.." 
zÁnrÜĺÉs

2ĺ1. Javaslat a Budapest-Jőzsefválros Magdolna Negyed Pľogľam II. projekttel

Előterjesztő: Csete Zo|táĺ_ Rév8 Zrt. mb. cégvezető

Dľ. Kocsis M:áté
AzSZMSZ 18.$ (1) és (7) bekezdése éľtelmében a meghívóban kiktildött _ és az elmondottak
szerínt módosított _ napiľendi javaslat szavazása kĺjvetkezik.



Napirend:

t. Zárt ülés keľetében tźłrgyalandó előterjesztések

1. Javaslat méltányossági kéľelem és fellebbezések elbíľálásáľa
(íľásbeli előterjesztés) zÁnr tjĺas
Előteľjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármester

2. Javaslat a Corvin Sétány Programot érintő ügyvédi megbÍzási szerződések

(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES) ZART ULES
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

2. Váľosľehabilitációval kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a Budapest-JőzseÍválros Magdolna Negyed Progľam II. pľojekttel

(írásbeli előteľjesĺés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesaő: Csete ZoItźtn_ Rév8 Zrt. mb. cégvezető

3. G azdál lkod á s t, Gazdasági Tá ľsasá go ka t érintő előte ľj esztése k

1. Beszámoló az átláthatĺósági nyilatkozattételľe második alkalommal felkért
szervezetekrő|
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezető

2. A 2013. január 14. napjára kiíľt ,,KsZl2013 típusú'' bérlakás páiyázat
eredményének megállapítása, és javaslat a ,,KSZ-II12013 típusú'' bérlakás
p á|y ázzt új abb kiíľás ára
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezető

4. Y agyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Beszámoló a rendkíviiti téli időjárási viszonyok soľán jelentkező feladatok
ellátásáról és javaslat a lakosságvédelmÍ intézkedést igénylő
iinkormányzati fe|adatok hatékonyabb ellátására
(írásbeli elĺĺterj esztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis ľĺ4láté - polgárméster



2. Javaslat a Teleki téri piac elektľomos háůőzatátnak fejlesztésével és a
tervezői művezetői feladatok ellátásával kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(írásbel i el őteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ4áté - polgármester

5. Hu mánszolgáltatással ka pcsolatos előteľj esztések

1. Javaslat közfeladat e|látási szerződés megkötésére a Szent lgnác Jezsuita
Szakkollégium és a Jézus Társasága Alapítvánnyal
(írásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : Santha Péteľné - alpolgármester

2. Javaslat a ktizfoglalkoztatottak munkaköľi alkalmassági vlzsgáiata
elvégzése tárgyźlban kiiti'tt Együttműktidési Megállapodás
megszĺintetéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Sántha Péterné - alpolgáľmester

Tájékoztatók

l Tájékoztatáls a visszavásáľlási jog gyakoľlásával kapcsolatos döntésekľől
(írásbel i táj éko ztatő, P OTI3ZB E S I TE S )
Előteľjesztő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezető

' Polgármesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejĺĺ testĺileti határozatok
.4.

végrehajtásáróI, az előző ülés ĺóta tett fontosabb intézkedésekľől' a
j elentősebb eseményekľől és az önko rmányzati pénzeszkiizłik átmenetileg
szabadrendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegíí lekiitéséről
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

ą Tájékoztatő ahatáridőben el nem készült előteľjesztések jegyzékérő|
(írásbel i tźlj ékońató)
Előterjesztő: Rimrín Edina _ jegyzo

Dľ. Kocsis lĺ.áté
18 igen, 0 nem' 0 taľtózkodással a Képviselő-testiilet elfogadta az a|ábbí sürgősségeket.



1ZAYAZASNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELo
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B sÉc s zÜrsÉcB s
Hata.Roz,ą.ľ:
Í2ut20t3. (Iv.03.) 18IGEN 0 NEM o ľĺ.nľozrooÁssa.r,

A Képviselő-testület az alábbi napiľendet fogadja el:

Napirend:

1. Zźłrt ülés keľetében tárgya|andó előteľjesztések

1. Javaslat méltányosságĺ kérelem és fellebbezések elbírálására
(írásbeli előterjeśztés) zÁnr Üĺns
Előterjesztő: Santha Pétemé - alpolgármester

2. Javaslat a Corvin Sétány Progľamot éľintő ügyvédi megbízási szenődések

(írásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES) ZART ULES
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺĺ.áté - polgármester

2. Városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a Budapest-Jőzsefválros Magdolna Negyed Progľam II. pľojekttel

(íľásbeli előterjesztés, póľrÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Csete Zo|tźn_ Rév8 Zrt. mb. cégvezető

3. Gazdáłlkodást, Gazdasági Társaságo kat éľintő előterj esztések

1. Beszámoló az át|áthatósági nyilatkozattételre második alkalommal felkért
szeľvezetekľőI
(írasbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető

2. A 2013. január 14. napjára kiírt ,,IKszĺ20ĺ.3 típusú'' béľIakás páůyánat
eľedményének megállapítása, és javaslat a,,KSZ.IIĺ2013 típust'io'béľlakás
pá.Jy ázat új abb kiíľására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. Ĺigyvezető



4. Y agy on keze l és s el, vá ľos ii zeme|tetéss el ka pcs olatos e lő te rj esztés ek

1. Beszámoló a ľendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező feladatok
ellátásáľól és javaslat a lakosságvédelmi intézkedést igénylő
ö nko rm ány zati fe|adato k h atéko nya b b e||átásár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr' Kocsis li4źLté - polgáľmester

2. Javaslat a Teleki téri piac elektľomos há.Jőzatálnak fejlesztésével és a
tervezői muvezetői feladatok ellátásával kapcsolatos diintések
meghozata|árz
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis }i4:źrté - polgáľmester

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat közfeladat ellátási szerződés megktitéséľe a Szent Ignác Jezsuita
Szakkollégium és a Jézas Társasága Alapítvánnyal
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľj esztő : Santha Péterné - alpolgármester

2. Javaslat a ktizfogla|koztatottak munkaköľi alkalmassági vwsgáÄata
elvégzése táłrgyźlban kiiti'tt Egyiittmíĺktidési Megállapodás
megszüntetésére
(íľásbeli előterjesĺés)
Elóteiesńő: Sántha Péteľné - alpolgármester

Tájékoztatők

l Tájékoztatáts a vĺsszavásárlási jog gyakoľlásával kapcsolatos diintésekről
(íľásbel i táj éko ztatő, P 0TI<EZB E S ITE S )
Előterjesztő: Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezető

2. Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejáľt határidejű testiileti határozatok
végrehajtásáról, az e|őző iilés óta tett fontosabb intézkedésekľől' a
j elentős ebb es eményekľől és az önko rmány zati p énzeszktiziik átm en etile g
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegiĺ lektitéséről
(írásbeli tt1ékońatő)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

1 Tájékoztatő ahatáľidőben elnem készültelőteľjesztésekjegyzékérő|
(íľásb el i táj ékoztatő)
Előterjesztő: Rimán Edina _ jegyző



1. Zárt iilés keretében tárgyalandó előteľjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat m éltányo s s ági kéľelem és fellebb ezések elbír áilásár a
(íľásbeli előterjeśĺés) zzinr Üĺĺs
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgáľmester

A napirend zdrt ijlés keretében ttirtént az Mijtv. 46. s @ bekezďésének a.) pontja
értelmében. A napirend tdrglalúsa során elhangzottakat és a meghozott t22l2013. (Iv.03.)

sz. KT hatdrozatokat az I. zúľt iilésrdl késziilt jegjłzőkönyv tartalmazza.

Napirend Il2. pontja

es et éb en az ü gyvéd i tito,ktartáls aló li felm entés re
(íľásbeli előterj esztés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr' Kocsis Máté - polgármester

megbízási szeľződések

zÁnr ÜĺEs

A napirend zárt iilés keretében történt az Mijn. 46. s (2) bekezdésěnek a.) pontja
értelmében. A napiľend tdrgaldsa során elhangzottakat és a meghozott |23ĺ2013. (Iv.03.)

sz. KT hatdrozatokat a 2. zdrt iilésrdl késziilt jegyzőkönyv taľtalmazza.

2. Vá ľos ľehabilitációval kapcsolatos előteľj esztések

Napiľend 2l1'. pontja

kapcsolatos fizetési kiitelezettség teljesítéséľe
(íľásbeli előterjesztés, pólrÉzBESÍTÉS)
Előterjesző: Csete Zo|tán- Rév8 ZĺÍ. mb. cégvezeto

Dr. Kocsis M:áté
Íľásbeti eIőterjesztés, amelyet az előterjesztő szőbarĺ nem kíván kiegészíteni. A bizottság u
előterjesztést nem tźrgyalta meg. Megnyitja a napirend vitájźt, és megadja a szőt Kaiser
Józsefnek.

Kaĺseľ Jĺózsef
Megdötbentő számokat olvasnak. A Nagyfuvaľos utca |omta|anitása 116 m3, aLujzautca 14.
228 m'. Aki ismeri aLujzautca l4-et, aztudja,hogy ez megtölti azudvart a második szintig.
Hihetetlen mennyiségeket lát, anit igazolt valaki, hogy ań. elvitték. A Szerdahe|yi utca 12-

ben 1 db lakás és apince lomtalanítása210 m'.Aki ismeľi azíngat|ari,aZegykisház.Ha2I0
m, volt ott a lom, akkor az ań.jelenti, hogy a II. emeletig ott nem lakott senki. Ki volt az, aki
ezeket a szerzodéseket igazolta, ki ellenorízte a szźilítás tényét? Egy źń|agos konténeľ 12 m',

7



ezek szerint a Nagyfuvaros utcában 10 konténert töltöttek meg' a másiknál 20 konténer. Nem
hiszi el, hogy ennyi hulladék volt. Erľe acé|ra összesen 16 millió foľintot ťĺzętÍekki,igaz,
hogy uniós pélubol, de aú, sem lehet felelőtlenül elköltęni. A Magdolna Negyed Program III.

most indult el. Végig j áĺtaahtzakat, kíváncsi, htny ezer,tízezęr m, szemetet számolnak ott el
elszállításként.

Dr. Kocsis M:áté
Yá|aszaďásra Csete Zoltfutnak adja meg a szőt.

Csete Zolltán
Csak azt tudja mondani, hogy ez alom ott volt, és elvitték. A RévS Zrt ateljesítést leigazolta,
elszámolták. A Pľo-Régió is megvizsgźtlta, leellenőrine a teljesítést. Az összeggel, amit eľre
fordítottak, el tudtak számolni.

Dľ. Kocsis M:áLté
Komássy Ákosnak adja meg aszőt.

Komássy Ákos
Tobb mindent nem éľt. Erti, valaki jó volt, és 16 millió forintért elszállított sok szemetet és

lomot, de itt többről van sző.Erti,hogy az MNP-II. Progľamhoz képest ęznem egy releváns
nagyság' de azt kimutatták, hogy majdnem egy cégre sziĺkítették akozbeszerzést. Ha jő| érti,
a Rév8 Zrt végezte az átvételeit ezeknek a munkáknak, igazoIta a teljesítéseket. Az
onkoľmanyzat a folyamatban lévő európai uniós fejlesztési, ťlĺanszitozások gĺirdtilékeny
igénybevétele végett sürgősen kiegyenlíti eń" a I0 o/o-os visszatérítési kötelezettséget, de azért
alapvetően ez aYIY nevű nyeľtes cég az akit, ameglźtása szęrint leginkább megilletne ennek
a 10 Yo-os visszatéľítésnek a kĺiltsége. Mi |esz ezzel', és van-e aTTa esélye aZ

onkoľmányzatĺak,hogy az 1,3 millió forintot ne saját kasszából kelljen visszatéríteni.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Csete Zo|tźnĺak.

Csete Zo|tán
Igen, a Rév8 Zrt végezte az átvéte|eket. Meglévő keret megállapodást kapott a Rév8 Zrt, azzal
dolgoztak. Nem jogász,nemtudja, hogy eń' az osszeget a VJV-től be lehet-e hajtani.

Dr. Kocsis lNIáLté

Megadja a szőt dr. Mészőĺ Erika aljegyzőnek.

Dľ. Mészár Eľika
Keret megállapodásos eljaľás során váIasńották ki a VJV-t, nem az MNP-II. keretében,
hanem egy megelőző e|jarás során. Ez a szerződés lett felhasználva e|őzetes egyeztetések
során atźlmogatő szeÍvezet, és ahogy olvashatták magźtt. a jegyzokonyvben is benne van, egyet
értett magával az eljárással, az EUTAF az nęm. A VJV-n ezt az tĺsszeget nem lehet
visszak<ivetelni.

Dr. Kocsis ľ.Iálté
Jakabff Tamásnak adja meg aszőt'



Jakabs Tamás
Ez a kozbeszerzési eljarás nem is az MNP-II. Program keretében, hanem még az e|ott,
általános jelleggel lett kiírva. Látja a bólogatást. Ettől fiiggetlenül ez a dolog felveti annak a
kérdését, hogy ennek a keretszeruodésnek a közbeszęrzési pá|yázat kiírásanak minősége
megfelelő volt-e, vagy nem? Úgy túnik, hogy nem, és úgy tűnik, hogy elég dtágźn đolgozotĹa
cég. Az anyagok alapjan megáI|apítja, hogy ez a híba, valőszínűleg jogos, amelyet
megźilapított a hatóság is, és ĺjriilhetnek annak, hogy 10 %o-os bítsźtggal ,,megússzák''. Ugy
gondolja, valaki' aki annak idején eń. aközbeszerzési e|járást előkészítette, azhibát vétett.
Megkérdezi, ki készítette ę|o ezt az eljárź.st? Gyanúja szennt, és így folýatja a kérdést, a Pro-
Yital Zrt készítgette eIő ezt akozbeszeruésí eLjźttétst? Ugy gondolja, ha bebizonyosodik, hogy
az eljarásban benne vo|t az a hiba, amit megállapított az EUTAF, akkor valakiľe, meg kell
kíséľelni ráterhelni a |0 Yo-os káľt. Amennyire erľe acégte nem lehet, akkor akozbeszerzési
kiírásnál eljaľó szervezet a következő ötlete. Azt gondo|ja a hatźrozati javaslatsoľról, amíg
nincsen benne legalább megpróbálás jelleggel, hogy kire próbáljfü, a most elfogadandő kárt
teľhelni, addig ań ĺem fudj a elfogadni.

Dľ. Kocsis MláLté
Dt. l|ĺ4észźr Eľika váIaszo|.

Dľ. Mészár Erĺka
A Pro-Vital volt valóban akkor a kozbeszerzési tanácsadó cége az onkoľmanyzatnak.
Hangsúlyozĺĺ szerctĺé, amit Képviselő Úr is elmondott, hogy ez egy megelőző eljźtás vo|t,

tehát nem az MNP-II-hĺiz kapcsolódott. Az,hogy most az MNP-II. keretében megállapította
az EUTAF, hogy történt szabtiytalarlsttg, az valóban felhívja a figyelmet arra, hogy nem
biztos, hogy teljesen tökéletes volt az MNP-II. tekintetében. A Pro-Vital
felelősségbiztosítással rendelkezik, meg fogiak azt vizsgźt|ni, hogy az keret megállapodás,
amik akkor ki volt irva, arra a konkľét esetre, és arra abeszerzésre megfelelő volt-e.

Dľ. Kocsis M:áté
Ha jól érteta, Képviselő TJr aa javasolta, kerüljĺin be egy határozati pontba. Kerüljön.
Véleménye szerint keľĹiljön, ha lehet, akkor éľvényesítsék a lehetőséget. Csete Zoltén, mint
elotetjesztó, befogadja eń' a javaslatot. Kéri aHivata\t, szövegszeriien illessze be a javaslatot
a hattn o zati j avaslatsorba.
Megadja a szőt Vörös Tamás képviselőnek.

Vtiľiĺs Tamás
Csete IJr vá|asza a számfua érdękes volt, meľt a vá|asz a|apjáĺ ennek a szźtmnak a 1S-szĺiröse
is állhatna itt, mert onc'k ott voltak, megnéńék, visszaigazoltak és ennyi volt. Ezek nem kis
sziímok. Úgy gondolja, hogy ez sok szemét, az átlagosnál is több. A kĺilönböző
négyzetméterek, a kĺilönbcjző ingatlanok,hoztartozó méretek' illetve aszemét mennyiségének
az indokoltsága _ mikor volt legutoljára kitakarifrĺa, mi okozta ennek a mennyiségnek a
megjelenését _ adott esetben részét képezheti egy előteľjesztésnek, vagy ha nem, akkoľ a
képviselői kérdésre ezt az infoľmációt legalább megpróbálják megadni. Megpróbá|ják a
későbbiekben megadni, és semmiképpen nem az a váIasz, hogy ez volt, mert ott voltak. A
jövőben, ha egy képviselői kérdés érkezik, akkor a Hivatal minđen munkataľsa, illetve a
hozzźtkapcsolódó cégek, ptőba|ják meg a váIaszt valamilyen foľmában és teljesebben,
értęImezhető formában me sadni.



Dľ. Kocsis Ndáté
Komássy Ákosnak adja meg aszőt.

Komássy Ákos
Az EUTAF ań" ttllapitoÍtameg, hogy lényegében egy) vagy egy cégte, vagy legalábbis nagyon
szúk potenciáIis páLyazói ktine kiírt kozbeszerzésrőI van szó. Kéti, a képviselők kapjanak
írásos tájékoztatőt, hogy a kozbeszerzés hogyan töľtént, hogyan késztilt. Ha az európai
illetékes hatóság megállapította, hogy itt egy inđokolatlan versenyszűkítés történt, és ezéft
még meg is,,sarcoljď'az onkormtnyzatot, akkor látni kell tisztźn, pontosan, hogy milyen
hibák, mulasztások torténtek ebben a folyamatban.Ez nem volt így ľendben.

Dľ. Kocsis lłĺ.áté
Kaiser Józsefnek ađja meg a szőt.

Kaiseľ József
Felháborodásának ađott az előbbi hozzásző|źtsában hangot. A keretszerzodés _ szeľinte - nem
azért van, hogy azt kitöltsék, és az összes pénzt elkcjltsék. A keľetszerzóđés azért van, hogy
abból a felmeľülő muĺkákat ki tudjĺík ťĺzetni' Az épitoipatban és a paľképítésben is dolgozott,
és az ilyen eseteknél felelős embeľeknek teljesítésigazo|ást kell kiadni' Eń.kérdeiłte a Csete
Úľtól, de kérdésére Csete Úr nem vźiaszolt. Azt kétdęńe ki volt ott, ki írta a|á, ki volt, aki
felbecsiilte a mennyiséget? Biztos benne, hogy nem ekkora mennyiséget becsültek fel, amikor
az MNP-II. Pľogľamot előkészítették. Nem akaľ senkit megrágalmazní, de szeľetné tudni, ki
volt, aki eń. e|őkészítette. Végig járta a hźnakat, egy házná| sem látott 20-30 ď-nél tĺjbb
lomot. Szeretné tudni, hogy azMNP-III-nál milyen lomtalanítási ĺisszeget íľtak ki.

Dľ. Kocsis Nl.áté
Pintér Attilanak adja meg a szőt.

Pintéľ Attila
Megkérdezi, ki volt, aki ellenőrizte,hogy acég mennyi hulladékot szedett ĺjssze és vitt el.
EgyáIta|ában volt-e erre vonatkozó becslés? Gondolja, ezek az adatok fellelhetők a
dokumentumokban. Szeretne eľľe vonatkozőan egy jelentést kérni, hogy ellenońzte a
munkákat.

Dr. Kocsis Nĺ.áúé
Megkérdezte, mikor t<jľtént a lomok szźi|itźsa? 2007-ben?
JakabĘ képviselő úrnak volt egy módosító indítványa, és Komássy képviselő uľ is tett egy
módosító javaslatot. A javaslatokat a Hivatal vezetője egybe szerkesztette, amely a
következőképp en hangzik:

4. pont: felkéri a polgarmestert, hogy vízsgáIja meg annak lehetoségét, hogy akozbeszerzést
bonyolító kozbeszerzési tanácsadó felelőssége kiterjeđ-e az 1. pont szerinti ťlzetési
k<jtelezettségľe, továbbá adjon tájékońatást a VJV Kft-vel megkötött keret megállapođást
megelózókozbęszęrzésieljĺĺrásktiľĹilményeiről.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: a Képviselő-testület f013. májusi első rendes tilése

Dr. Ferencz orsolya képviselő asszonynak adja meg a szőt.
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Dr. ľ'eľencz orsolya
Arra szeretne váIaszt kapni, hogy a VJV Kft, illetve a Rév8 Zrt fudná-e ígazolni, hogy hány
darab konténeľ ľendelése tĺjrtént meg. Azt is szeretné látni, hogy deponálás hol tortént, és

hogy igazo|jak ań.. Nyilván, ahová vitték a szemetet, aŻ, ott deponáltak, hiszen a szemetet be
kellett fogadni, és az átvett mennyiségróI igazo|ást kellett kiállíĹani. SzereĹne látni egy
részletes, akár házaldloz tartoző kimutatást' Ezek hihetetlen számok. Kíváncsi aľra, hogy
milyen alapterĺiletű pincehelyiségekből, honnan szźrmazott a hulladék. A továbbiakbarl azt
szeretné kérni, hogy ilyen volumenű szemétszáIlításnál fenyképes dokumentációt csatolni a
tej e síté s igazo|ásho z.

Dr. Kocsis }ĺ.áté
Jakabff Tamásnak adja meg aszőt.

Jakabff Tamás
Egyet ért Kaiser és Pintér it hozzászólásaival. Dľ. Ferencz orsolya dokumentációkat sorolt
fel,. Ezek a dokumentumok - 100 %o-igbiztos benne _ hogŁ azok nagyon szépen ,,1e varrnak
papírozva,,. Abból nem fogják megállapítani, hogy a228 m'az228 m', mert abból biztosan
az jon ki. Feltételezi, hogy azokat a különböző hatóságok és uniós ügynökségek végig is
néńék. Jó lenne látni, ami á|ta|ábaĺ minden nagyobb beruhazás előtt ęlkészul, az előzetes
felmérést, az e|ozetes fényképes dokumentációt. Ezękben ahźzakban megtöľtént-e ez, és ha
megtĺirtént, akkor azokból a fényképekből meg lehet a hulladék mennyiséget becstilni. Kéri,
hogy ęzeket az előzetes felméréseket, fényképes dokumentációval egyiitt kerüljenek
kézbesítésľe a Képviselő-testületnek.

Dr. Kocsis Máté
Jegyző Asszony nyi|atkozata szerint a májusi tilésre készĹilő előteľjesztés mellékleteként, ha
vannak képek és egyéb dokumentációk, akkoľ azt megkülďikaz anyag mellékleteként.
Megadja a szőt Kaiser József képviselőnęk.

Kaiseľ Jĺózsef
Javasolja, keľĹiljön be kĹilĺin hatźltozati pontba, hogy ki vo|t az, aki előkészítetlę ęzt az eljátást,
mikor készítették ań. e|o.

Dr. Kocsis lVI.áté
Ez Komássy Ákos képviselő ur módosító javaslatánakarésze.
Csete Zo\tźn előterjesĺő a módosító indítvaný befogadta.
Megállapítja, hogy az e|őteqesztés ttrgyźlban tovźtbbi kérdés, hozzásző|áS nem étkezetÍ.. A
napirend vitáját|ezźtrja, és szavazásra bocsátja a módosítotthatźrozati javaslatot.

A Képvíselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest-Iőzsęfváĺos Magdolna Negyed Program II. pľojekttel kapcsolatos, a Pro
Regio Nonpľofit Kozhasznű Kft. K-2013-KMOP-5.1.1/8-00899541163 iktatőszámű'
levele a|apjan felkéľi a polgármesteľt' hogy intézkedjen az I.I75.457 Ft tőkeĺisszeg +

|25.006 Ft ügyleti kamat + 2013. máĺcius 13. nap utĺáni 185,- Ft/ nap osszeggelnövelt
ügyleti kamat-állomány visszaťlzetéséről 2013. április 05. napjáig a Pro Regio
Nonpľofi t Kozhaszĺu Kft . felé.

LI



Felelős: polgármester
Hataľidő: visszaťlzetés hatarideje 2013. április 05. napja.

2. a visszaťĺzetendő' cjsszesen I.305.463,- Ft feđezetéiil a 11604 cím 20I2.éví, a 2013.
évi kö ltsé gveté sb en nem tervez ett szab aď p énzmarudvanyt j el ö l i me g.

Felelős: poIgármester
Határiđő: 2013. ápľilis 3.

3. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a2012. évi pénzmarađvány
elszámolásáná| és a 2013. évi kĺiltségvetésről szóló ľendelęt módosítástnźi vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidó: azönkormányzatkĺiltségvetésénekkövetkezőmódosítása

4. felkéri a polgármesteľt, hogy vizsgáIja meg annak lehetőségét, hogy akozbeszerzést
bonyolító kozbeszeruési tanácsadó felelőssége kiterjed-e az 1. pont szeľinti fizetési
kötelezettségre, továbbá adjon téljékońatást a VJV Kft-vel megkötött
keretmegállapodást mege|őzó kozbeszerzési elj arás körtilményeiről.

Felelős: polgármester
Határiđő: a Képviselő-testület 2013. májusi első rendes ülése

Dľ. Kocsis Máté
MegáIlapitja, hogy a Képviselő-testtilet 18 igen, 0 nem szavazatta|, tartőzkodás nélkül
elfo gadta a k<jvetkez ő hatźlr ozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvIsEl.o
A HATÁRo ZATHIZ 

^T 
ALHIZ MINo SÍTETT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES

Ha.ľÁRoz,ą.ľ:
124t2013.(Iv.03.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest-Jőzsefvźlros Magdolna Negyed Progľam II. projekľtel kapcsolatos, a Pľo
Regio Nonprofit Ktjzhasznú Kft. K-2013-KMOP-5.1.1/B-0089954l|63 iktatőszámíl
levele a|apján felkéri a polgármesteľt, hogy intézkedjen az |.|75.457 Ft tőkeösszeg +

125.006 Ft tigyleti kamat + 20|3. maľcius 13. nap utáni 185,- Ft/ nap ĺisszeggel nĺjvelt
ügyleti kamat-állomrány visszaťlzetéséről 2013. április 05. napjáig a Pro Regio
Nonprofit Kozhaszní Kft . felé.

Fe1elős: polgármester
Határidő: vísszaťtzetés határideje 20|3, április 05. napja.
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2. avisszaťlzetendő, összesen I.305.463,- Ft fedezetéül a 11604 cím20|2.évi, a2013.
évi kö l ts é gveté sben nem tervez ett szabađ p énzmar ađváný j el ö li me g.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 2013. április 3.

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2012. éví pénzmarudvźny
elszámolásaná| és a 2013. évi költségvetésľől szóló ľendelet módosításźnáI vegye
figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: az ĺlnkormányzatköltségvetésének kcivetkező módosítása

4. felkéri a polgármestert, hogy vizsgá|ja meg annak lehetőségét, hogy akozbęszęrzést
bonyolító kozbeszerzési tanácsadó felelőssége kiterjed-e az I. pont szerinti fizetési
ktltelezettségre, tovźhbá adjon tĄékońatást a VJV Kft-vel megkĺitĺitt
keretmegállapodást mege|óző kozbeszeruési elj aľás körĹilményeiről.

Felelős: polgármester
Határiđó: a Képviselő-testület 2013. májusi első rendes ülése

3 . G azdźl l ko d ás t' G azdasálgi Tá ľs a s ágokat é ri n tő elő te ľj esztés e k

Napiľend 3/1. pontja
B eszámoló az át|áthLató s á gi nyilatkozattételre máso dik alkalomm al felkért
szeľvezetekľől
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. Ĺigyvezető

Dr. Kocsis l{áté
Írásbeli e|oteqesnés. Kovács ottó a Kisfalu Kftigazgatőjaszőbankiegészíti azarlyagot.

Kovács ottĺó
Az előterjesztéshez képes még egy szervezettő| érkezett ĺyilatkozat, amely a Phĺalipe
Független Cigányszervezet. A Szervezet is nyilatkozott anő|, hogy źńIáthatő szervezetnek
tekinthetők.

Dľ. Kocsis M:áLté

Az e|óterjesztést a bizottság meglźtrgya|ta. Megnyitja a napirend vitáját és megadja a szőt
Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Civilszervezetek esetében van olyan, amely nem nyilatkozott, de tudomása van anől,hogy az
működik. 5 cég vaĺl, amely nem adta le nyilatkozatát. Megkérđezi, ezeknek a cégeknek
hatźĺtozott vagy hatźttozatlan iđejtĺ bérleti szerzőđésük van? Megkérdezi, valamilyen módon
fel tudnak-e lépni' el tudják-e émi azt, hogy nyilatkozzanak. Megkérdezi, lehetséges-e a

L3



helyiségükkel kapcsolatban valamilyen vźitozást kezdeményezni. Mikoľ fog lejźlmi a
határozoÍt idejrĺ szerződésiik? Nyilván, amikor a szerzodéshosszabbításról,
szerződésmódosításról van szó, akkor automatikusan nyilatkozĺiake|| az 5 fęnnmaľadó kft-
nek, amely nem is 5.Megnézteaze|ső céget, és rögtĺin annak atulajdonosavolt egy másik
cégnek is. Gyakorlati|ag 4-f cégtőIlehet szó.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszot Kovács ottónak.

Kovács Ottó
Nem tud arra váIaszt adni, hogy a cégek hatáĺozoÍt vagy határozatlarl idejű bérleti
szerzőđésekkel rendelkeznek-e. Abban az esetben, ha cégeknek báľmilyen ugyintézni valójuk
lesz, amely esetben az onkormányzathozzájźnulźlsa szfüséges, akkor rźkényszeríthetők effę a
nyilatkozattételre. Addig, saj nos, nem.

Dr. Kocsis lIáLté
Jakabff Tamásnak ad szőt.

Jakabff Tamás
Beleéľtendő-e ebbe, ha lejár a céghatátozott idejtĺ szerződése, és ań hosszabbítani kell? Igen,
jó, k<lszöni.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy az e|oteqesztés tárgyźhan további kérdés, hozzásző|ás nincs. A vitát
|eztrja, és a következőhatáľozati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kisfalu Kft-nek az át|áthatőságról második alkalommal
nem nyilatk oző szerv ezetekľő l sző|ő beszźĺrlolőját elfo gadj a.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. április 3.

Dr. Kocsis NĺáLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatot 18 igen, 0 nem szavazatta|,tartőzkodás
nélkül elfogadta a k<jvetkez ő határozatot:

sz1rv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A I{ATÁR oZ ATH}Z AT ALH)Z EGYSZERÚ SZóToB B sÉc szÜrsÉcB s
HATÁRoZAT:
125ĺ2013.(Iv.03.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő{estület úgy dönt, hogy a Kisfalu Kft-nek az átIźúhatőságról második alkalommal
nem nyil atk o ző szeĺv ezetekľő 1 sző|ő beszźlmo lój át elfo gadj a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatfuídő: 2013. április 3.



Napĺľend 3l2. pontja
A 2013. januáľ t4. napjára kiírt ,,KsZĺ20t3 típusrĺ'' bérlakás páiyázat
eľedményének megállapítása, és javaslat a ,,,KSZ-IIĺ2013 típusú'' béľlakás
p ály ázat új ab b kiírás ára
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezető

Dľ. Kocsĺs N{.álté

Írásbeti előterjesztés, amelyet annak előterjeszője szóban nem egészíti ki. Az e|őtetjesztést az
illetéke s bízottstlg me gltlĺ gy a|ta.
Ahatźrozati javaslat 1. pontjában meg kell jelölni a sorsolást levezető személý. A napirend
v itáj at me gnyid a, é s me gadj a a szőt S zí|i B a|ázs képvi selőnek.

(Az iilésról 15 óra 58 perckor dtmenetileg tdvozott Sántha Péterné alpolgdrmester, ígl a
Képv is e lő.t e s t iile t léts zdma 1 7 főr e cs ii k k e nt. )

Szili Balázs
A második ptl|yźzatban szereplő hianypótlási rendszer már megoldotta azt, hogy
eredményessé vált a páIyázat. Azonban az a tény, hogy 18 páIyazőbő| 18-ná1 volt sziikség
hianypótlásra az aľra uta|, hogy maga a zźlrt borítékos pá|yazati rendszer messze van az
optimális megoldástól. Ha visszaemlékęznek arra, hogy az eLső páIyázatnźll, paľhuzamosan
futott a közalkalmazottí pźůyźzat és a nem koza|kalmazotti pá|yazat, és a közalkalmazottak
esetén egy-két melléklet híányzott, míg a nem közalkalmazottak esetén a mellékletek jelentős
többsége hiźnyzott. Ebből ana lehet következtetni, valószínűleg az igyintézésben jóval
nagyobb rutinjuk van a koza|kalmazottaknak és kĺiztisztviselőknek. Ezzel a jőva| nagyobb
rutinnal sem sikeriilt egyik páIyźzőnak sem megugľalia azt, hogy első ktirben teljesítse a
pźiyázati feltételeket. Akkor vźrhatőan, a tĺibbi, nem közalkalmazottakcal<lirt pá|yazatoknál
az ercdméĺýelenség meglehetősen nagy száza|ékban előre vetíthető. Ezért ań. szerctné, ha
j<ivőben, a nem kozalka|mazotti páIyźzatokĺa nem a zźrtboritékos pá|yáztatás lenne, hanem
visszatérnénęk arľa a megoldásra' hogy a Lakásosztá|yoĺ éveken kereszťiil nagyon sok
pá|yźzat esetén jól mríkĺidott. 

^z 
ügyfel behozta a pźlytnatát, az ngyíĺltézí! végig nézte,

elmondta, hogy mik a hiányossźlgok, elmonđta, hol tudja az íIIető beszerezni a Łĺźnyző
mellékleteket, és csak olyan páIyázatokat vettek źú, ane|yek hianytalanok voltak. Ez egy
iigyfélbaľát megoldás lenne, szęmben a mostanival.

Dľ. KocsÍs M:áúé
Megadja a szőt Kovács ottónak.

Kovács Ottó
Nyilvánvaló, hogy Képviselő Úľ kĺivetkeztetései helý állóak. Meg fogják vizsgáIru annak
lehetőségét, hogy a II. félévben kiírandó páIyźĺzat esetén ez a fajta megoldás jogilag, a mai
rendeletek és töľvények a|apjtn, működik-e. Amennyiben igen, akkor eń.fel fogják vállalni.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja aszőt dr. Révész Mártának.
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Dr. Révész Márta
Nem emlékszik pontosa a páIyźnat kjírásáľa, Megkérdezi, lakással nem ľende|kezők, vagy
lakással rendelkezők is pa|yazhattak? Ez a kiítźts minőségi cseľe volt, vagy csak a lakással
nem rendelkezők p tĺIy ćnhattak?

Dr. Kocsis lN,Iáté

Megkéľdezi' ki soľsolhat? Megadj a a szőt dr. Mészćĺr Eľikának.

Dr. Mészáľ Eľika
A ľendelet értelmében bárki sorsolhat.

Dr. Kocsis l'ĺ'áLté
Aki felnőtt koru, magyat áIlampolgát?

Dr. Mészár Erika
Igen.

(16 órakor az íilésrdl távozott Kaiser Jóaef képviselő, így a Képviselő-testiilet létszúma 16

főre változott.)

Dr. Kocsis lN,Iáté

Megkérđezi, ki akaĺ sorsolni? Megadja aszőt Soós Györgynek.

Soós Gytiľgy
Javasolja, hogy Riman Eđina jegyző soľsoljon.

Dr. Kocsis M.áLté

Jegyző Asszony már korábbanje|ezte, hogy nem veszrészt a sorsolásban.
Megađja aszőt Soós Györgynek.

Soós Gytirgy
Javasolja, hogy Jakabfy Tamás képviselő sorsoljon.

Dr. Kocsis l!ĺIáLté

Megkérdezi, vállalja-e a feladatot Jakabff Tamás?

Jakabff Tamás
Igen, vállalja.

Dr. Kocsis N,Iáúé

Részletesen ismerteti a sorsolás lebonyolítását.
Ezt kovetően kéri a Képviselő-testiiletet dcjntsenek a sorsolást végző személyéről.

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy felkéri Jakabff Tamást a sorsolás e|végzés&e.

Felelős: polgáľmesteľ
Határiđo: 2013. április 3.
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Dr. Kocsis lĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 16 igen, 0 nem szavazatta|, l tartőzkodással a
következő hattrozatot fogadta el.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATIľrIZAT ALlľrc. Z EGYSZERÚ SZoToBB sÉc s zÜrs Écps
HATÁRoZAT:
126t2013. (Iv.03.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy felkéri Jakabfy Tamást a soľsolás e|végzésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. ápńlis 3.

Dľ. Kocsis M:áLté
Felkéri Jakabfy Tamást a sorsolás lebonyolításáľa.

(S o rs o l ds l e b o ny o lít ás a tij r tě ník az ís me rtetett fo r g ató kö nyv s zer int. )

Dľ. Kocsis lüĺáté
A hatźĺozati javaslatsot 2-8. pontokig terjedő ńszéró| ke|| szavazni. A 2. pontban ki kell
hirdetni a nyertest, illetve a visszalépése esetén a kovetkező pá|yazőt. Jakabfy képviselő úľ,
nyertesként G.-né L. A-t htlnaki. Amennyiben ő visszalép L. A. a szerződéskötő fél.
Azígykiegészítelthattnozati javaslatotszavaztsrabocsátja.

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy:

1.) a,,KSZ|2013.,'típusú páLyźzaton meghiľdetett Budapest VIII.' József u. 41. I. emelet 8.

szám alattĺ lakásra benýjtott ptiyźnatoknyertese sorsolás útján:

G.-né L. A. (9 pont)

Visszalépése esetén a sorrendben a kcjvetke ző pźiyáző:

L. A. (9 pont)

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. április 3.

2.) aKSZ|2O13. ,,típusű pá|yázaton meghirdetett Budapest VIII., Kőľis u. 10/A. I. emelet
4. szám alatti lakásra benyújtottpá|yázatok nyertese:

Sz. Á. (7 pont)

Visszalépése esetén a sorrendben a következő pá|yazo:
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S. B. (5 pont)

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Határidó : 2013 . ápľilis 3.

3.) a KSZlf}I3. ,,típusú páLyźzaton meghirdetett Budapest VIil.' Pľáter u. 55. ilI.
emelet 25. szźtĺĺt alatti lakásľa benyújtottpáIyázatok nyeľtese:

Cs. É. (11 pont)

Visszalépése esetén a sorrendben a kĺjvetkező pá|yáző:

M.-né D. A. (10 pont)

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2013. ápľilis 3.

4.) felkéľi a Kisfalu Kft.' hogy az I.) 2.), 3.) pontban meghatározott lakásokra vonatkozóan
a nyertes pá|yźtző|<kal, illetve a nyertes visszalépésę, vagy kiesése esetén a sorrendben
következő ptl|yazőId<al a bérleti szerzőđést kösse meg.

Felelős: Kisfalu Kft tigyvezető igazgatőja
Hataľidő: 2013. május 31.

5.) 20T3. április
vá|Ia|ásávaI'

a)Budapest, VIII. Magdolna u.12.II. 38. 1 szoba
b) Budapest, VIII. Dankó u. 16. II. 3. 1szoba+ hall
c) Budapest, VIu. Tömő u.23lAII. 36. 2 szoba
d) Budapest, VIII. Józsęf körut 48.II|I2. 3 szoba + hall

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja
Hatáĺiđő: 20|3. ápľilis 1 5.

15.

I

- 2013. május 15. közott |akáspá|yazatot ít ki felújítási k<itelezettség

év hatźnozott időre szóló béľleti jogviszonnyal, előbéľleti jog
biĺosításával az eloterjesztés mellékletét képezó Pá|yazati Felhívásban és a pá|yázati
Jelentkezési Lapban meghatźnozott taľtalommal a Józsefuáros onkoľmányzat
Po1gáľmesteri Hivatal kĺjĺisztviselői, illetve más dolgozói, a Józsefuáľosi
onkormanyzat á|ta| fenntartott kĺiltségvetési szervek kozalkalmazottai és más dolgozói,
az cjnkormtnyzati feladat- és hatásktjröket jogszabźĺIynźi fogva ellátó személyek, a
Józsefuarosi Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában Iévő gazdasági
taľsaságának a dolgozői tészéte, akik a pá|yźnat kiírásakor |ega|ttbb 3 éve az adott szerv
a|kalmazásában ttl|nak, az a|thbíakban felsorolt és megnevezett 4 darab béľlakásra.

36,00 m, komfoľtos
56,53 mf összkomfort
65,10 m2 komfortos
95.83 m2 komfortos

6.) a pźiytnatra kiírt lakásokľa kötött bérleti szerződésbe bele kell foglalni, hogy abér|ő a
lakást a bérleti szerzőđés megkĺitésétó| számított 10 évig nem veheti meg.

Felelős: Kisfalu Kft tigyvezető igazgatőja
Határidő: 20|3. április 15.

7.) hozzźĄźru|, hogy a pályázatiJelentkezési Lap ellenértékeként beťlzetett 500,- Ft + Afa a
Ki sfalu Kft . bevéte|ét képezze.
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Felelős: polgármester
Hatríridő: 2013. április 15.

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy ahattrozatot a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal,tartőzkođźs
nélkül elfogadta.

ĺZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉo szÜrSÉGES
rĺ,ą.ľa.Roz'q.ľ:
127t2013. (Iv.03.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1.) a ,,KSZ|2013.,,típusú pá|yázaton meghirdetett Budapest YIII.' József u. 41. I. emelet
8. szám alatti lakásra benyújtottpáIyázatok nyertese sorsolás uť1ár':

G.-né L. A. (9 pont)

Visszalépése esetén a sorrendben a követkęző pá|yáző:

L. A. (9 pont)

Felelős: Kisfalu Kft tigyvezető igazgatőja
Határidó: f013. április 3.

2.) aKSZ|20I3.,,típusú pá|yázaton meghirdetett Budapest VIII.' Kőris u. l0/A. I. emelet
4. szám alatti lakásra benýjtottpá|yázatok nyeľtese:

Sz. Á. (7 pont)

Visszalépése esetén a sorrendben a kĺivetke ző pźiyáző:

S. B. (5 pont)

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20|3. április 3.

3.) a KSZI20I3. ,,típusú páIyázaton meghirdetett Budapest VIII., Práter u. 55. ilI.
emelet 25. szám alatti lakásra benyújtottpá|yźnatok nyeľtese:

Cs. É. (11 pont)

Visszalépése esetén a sorrendben a következó pźiyáző:

M.-né D. A. (10 pont)

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető ígazgatőja
Hataľidő: 2013. április 3.
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4.) felkéri a Kisfalu Kft., hogy az I .) 2.), 3 .) pontban meghatźltozott lakásokľa vonatkozóan
a nyeľtes páIyázőkkal, illetve a nyertes visszalépése' Vagy kiesése esetén a sorrendben
következő pá|yźno|<kal a béľleti szerződést kösse meg.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2013. május 3 1.

5.) f0|3. április
vźi|alásávaI,

a)Budapest, VIII. Magdolna u.I2.II. 38. I szoba
b) Budapest, VIII. Dankó u. 16. II. 3. 1 szoba + hall
c) Budapest, VIII. Tomő u.f3lA II. 36. 2 szoba
d) Budapest, V[I. József körut 48.IIl12. 3 szoba+ hall

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatőja
Hatfuiđó : 2013. április 1 5.

15.

1

- 2013. május 15. közott |akáspáIyźzatot ír ki felújítási kötelezettség
év hatźrozott időľe szőIő bérleti jogviszonnyal, előbéľleti jog

biztosításával az e|őterjesztés mellékletét képezó PáIyźnati Felhívásban és a pá|yázati
Jelentkezési Lapban meghatározott taľtalommal a Józsefuaros Oĺtkormtnyzat
Polgármesteľi Hivatal köztisztviselői, illetve más dolgozói, a Józsefuárosi
onkormányzat źital- fenntaľtott költségvetési szervek koza\kalmazottai és más dolgozói,
az önkormányzati feladat- és hatáskoröket jogszabá|ynźtl fogva e|Iátő személyek, a
Józsefuaľosi onkoľmányzat kizérőIagos vagy többségi tulajdonában Iévo gazđasági
táľsaságĺĺnak a dolgozőírészéte, akik a páIyźnat kiírásakoľ |egaIább 3 éve az adott szerv
a|kaImazásában állnak. az althbiakban felsoľolt és megnevezett 4 darab bérlakásra.

36,00 m' komfortos
56,53 m" ĺjsszkomfort
65,10 m' komfortos
95,83 mz komfortos

6.) a pá|yázatta kiíľt lakásokľa kötött bérleti szęrzódésbe bele kell foglalni, hogy a béľlő a
lakást a bérleti szerzođés megkötésétő| szźrnitott 10 évig nem veheti meg.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvez etó igazgatőja
Hatĺáľidő: 20|3. ápľilis 1 5.

7.) hozzäjáru|,hogy a pźiyázatiJelentkezési Lap ellenértékeként befizetett 500,- Ft + Afa a
Kisfalu Kft . bevéteIét képezze'

Felelős: polgármester
Hatáĺlďo: 2013 . április 1 5.

4. Y agy on kezeléss el, vá ľos ii zeme|tetéss el ka p csol atos előterj esztés ek

Napirend 4ll.pontja
Beszámoló a rendkívüti télĺ időjáľási viszonyok soľán jelentkező feladatok
ellátásáľól és javaslat a lakosságvédelmĺ intézkedést igénylő
tinkormányzati feladatok hatéko nyabb e||átásár a
(írásbeli előterjesĺés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

20



Dr Kocsis Máté
Bizottság meg!źrgya|ta az eIőterjesztést. A napirend vitźi1źń megnyitja. Megadja a szőt Jakabfy

Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A JKF- nél a többlet személyi juttatások, azokkizárő|agtulóľákbóljöttek össze, vagy ľendes

munkavégzésből is? A Kisfalu Kft-vel kapcsolatbaĺazkérďezí,hogy azidei 44-néI még több

olajradiátär került kihelyezésre. Arró1 érdeklődik, hogy ez igy volt-e./ Ltija, hogy vettek

tovauui hűszat,de érdeklődik, hogy a tavalyiakkalmi történt?

Dr Kocsis Máté
Biál Csabrĺnak adja meg a szőtváIaszaďásra.

Biál Csaba
Az előteľjesztés poĺrtatlanul fogalmaz szerinte, meľt az az osszeg, arĺit a Képviselő-testĹilet

december 12-I3-źne1fogadott,-az december 20. és január 31. kcjzötti időszakra vonatkozik,

ami aztjelenti, hogy mňel február 28-áĺ meg lett hosszabbítva, tulajdonképpen 1 hónapot

ťlnanszítoztul. u 111ái* araďt 7,2 millió forintból másfél hónap alatt, illetve a teljes februáń

hónapot. Jőrészt túřorak, és 100-150 ezeĺ forintnyi összeg benzin, telefonköltség, egyéb

kiađásokĺa lett fordítva.

Dr Kocsis M:áté
Kovács ottónak adja meg aszőtvźiaszađtsra.

Kovács Ottó
Nem tudja pontosan fejből mennyi volt tavaly, de szerinte ttjbb miĺt 44 olajradiátor. A
kiosztottakat visszasz"đték, de volt olyan is ahol nem tudták visszaszedni, elenyésző

szźlmban. A vásaľlás oka az volt, hogy nem csak önkormanyzati |akásban élőknek, hanem

társashiŁban élőknek is segítettek a téli hideg idején radiátorokat biztosítani.

Dr Kocsis Máté
Megadj a a szőt dľ. Révész Mártaképviselő asszonynak.

Dľ. Révész Nĺ.áľta
Megtekintette az,,ÉLÉTMENľo poNľ''-on, hogy segítenek a rászoru\őknak, és mindenki

nevében megköszöni a munkájukat. A p\usz pénz szerinte az éjszakai pótlékból tevődĺjtt

össze. Hozzáteszi, sok esetben óľvosi segítségetäz oltalom Egyesülettőlkaptak, ezéľt nekik is

köszönetjar.

Dr Kocsis M:áúé
Megadja a szőtJakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Biál CsabátóI azt kérdezte, hogy a plusz k<iltségek csupán tulórából, vagy rendes

munkavégzésből adódnak össze, ugyanakkor érti,hogy ezen feltil vannak más ktjltségek is, de

tryy érzinem kapott konkrét váLaszt a kérdésére.

Dr Kocsis M:áté
Biál Csaban ak aďja meg a szót v á|aszadásra.
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Biál Csaba
Megismétli, hogy az eloterjesztésben szereplő ĺisszeget, azt tulmunkźhoz kapták ÍLęm az
alapmunkáh oz. Egy része pedi g dolo gi tĺlbbletet j elentett.

Dr Kocsis Máté
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Jól érti, hogy az egyik hatátozati pontban arra kérik fel a polgármestert, hogy olyan tanácsadó
testületet hozzon létre, ami máľ nęm az övék? Ez egy járási feladat lett, a katasztrőfa védelem.
Mi lesz afę|aďata ennek a testületnek?

Dľ Kocsis N{.áté
Az tlj törvények szeľint a lakosság védelme a polgármester kötelezettsége, ez élesen
elhatĺírolódik a jaľások és a Kormanyhivatal feladattúő|. Eń' a testületet jogszabáiy alapján
hozzźlk létre. Megadj a a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
A telephely őtzését a JYSZ végezte, vagy ,,fülbérelť' egy ktilsős céget, mert 2,5 milliót
számoltak ęl az őrzésre?

Dr Kocsis M.áLté

Acs Péter ígazgatő vá|aszo|.

Ács Péter
Valóban, egy kiilső cég lett megbizva az ,,ÉLETMENTO PONT'' orzésével, mind nappal,
mind éjszaka.

Dr Kocsis Máté
További kérdés, hozztsző|ás hianyában a napiľendi pontot |ezárja. Szavazásta bocsátja a
hatáĺ o zati javasl atot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a 46012012. (KI.19.) szźtmű képviselő-testĹileti hatáĺozat g|apjan a Budapest, VIII.
kerĹilet Dankó u. 18. szźlm alatt kialakított ..ELETMENTO PONT'' üzemeltetéséről
szőlő b eszámo l ó t elfo gađj a.

2. elfogadja, hogy az önként vállalt feladat e||átására a Jőzsefváĺosi Váľosüzemeltetési
Szolgá|at 3.764.5 e Ft-ot, a KözterĹilet Felügyelet 8.563.1 e Ft-ot, a Kisfalu Kft.
1.257 ,9 e Ft-ot haszná|t fe| az előterjesztésben részletezettek a|apjźn.

3. elfogadja, hogy a fiĺtés-áľamkompenzáció becsült <isszege 350,0 e Ft.

4. a 344,4 e Ft-os többletkĺjltségek fedezetéül a működési céltartalék e|oirtnyzatát jelöli
meg.
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5. aZ tnkormtnyzatkiadás 11107-01 cím működési cé1 és általános tartalékon belü1 a

ręndkívtili események előírtĺĺyzattrőI 344,8 e Ft-ot átcsoportosít a múködési

céltaľtalék.",,oú',.ďli hideg időjárás miatti intézkeđések feladatok e1őirźnyzatźra.

6. az Önkoľm áĺyzatkiadás 11107-01 cím múködési általános és céltaľtalék eLoirźnyzattrĺ

beliil renđkívĹilĹ hideg időjáľás miatti intézkedések feladatok ďrókźnyzatáľól 13.501,8

ę Ft-ot átcsopoľtosĺt ä,naaas 11303 cím - onként vállalt feladat - lakosságnak juttatott

szociális rás'orultságí támogattĺs előirányzatźra f5-0'0 e ľ-t-ot, kíadás |1602 ĺ;ílrr -

önkéntvállaltfeladat-dologielőírányzattra1.257,9eFt-ot,a11108-02cím-onként
vá1lalt feladat - fiĺaĺszíiozási *.ĺtoae.ĺ kiadásokon beltil az irźnyítőszervi

támogatásként Íblyósított támogatás kiutalása e\óirtnyzatfuat7.993'9 ę Ft-ot.

7 . a Jőzsefvárosi Varostizeme1tetési Szolgálat 80104 cím - önként vállalt feladat - bevétel

működési ťĺnanszirozási bevételeken b"elül azírźnyítő szervi tĺĺmogatásként folyósított

támogatásťĺzetésíszttmláĺtörténőjóváíráse\őirźnyzatźú.ésakiadásdologi
e\oirinyzatźń 3 .5 52,5 e Ft-tal megemeli'

8. a Köĺerület-felügyetet 30101 cím - onként vállalt feladat - bevétel működési

ťlnarĺszirozasi bevételeken be1ti1 azfuźnyitő szervi támogatáskéĺrt folyósított támogatás

fizetésí szźm|źntörténő jővźirtts eiĺirányzatźLt 8.44I,4 e Ft-tal és a kiadás személyi

juttatás előírányzatźLt 5.6f8,O e Ft-tal, á munkáltatót terhelő jarulékok és szociális

hozzźĄáruIá.i uáá e|őirźnyzatát 1.519,ó e Ft-tal, a dologi e1oiráĺyzatát 1.293,8 e Ft-tal

megemeli.

g. fęlkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló ľendelet következő móđosításánál

a határ o iat 2 - 8 . p ontj áb an fo g1 altakat ve gye fi gyelembe.

10. a) felkéľi a polgármestert, hogy az onkormáĺyzatihatáskörbe tartoző lakosságvédelmi

feladatoket?tńźlsźrahozzoĺlétreegyszakéľtőkbőItll\őtanácsađótestiiletet.
b)aza)alpontbanemlítetttestülettagjaĺdijazásbannemrészestilnek.
c) fe1kéri u polgá*"stert a tanácsadó testiilet ügyľendjének megállapitásfua.

Felelős:
Hataľidő:

HATAROZAT:
I28t2013. (rv.03.)

polgármester
1-8. pont 20|3. április 03.

9.pont legkésőbb 201f .jrlnius 30.

ioipo,,t Jsetén a Kepvise1ő-testü1ęt 2013. május havi második ľenđes üIése

Dľ Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, O taĺtőzkodással a Testĺilet elfogadta a k<jvetkező

hatáĺozatot.

ilZAZAZ^SNAL JELEN vAN 16 KÉPuSELO
A HATÁR IZATHIZATALHoZ ľĺnĺ.osirBľT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES

0 TARToZKoDÁssAL16IGEN O NEM
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A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1. a 46012012. (X[.19.) számí képviselőtesttileti határozat 9|apján a Budapest, VIII.
keľület Dankó u. 18. szám a\aÍt kialakított ..ELETMENTO PONT,, uzeme|tetéséről
sző|ő b eszámo l ót elfo gadj a.

2. elfogadja, hogy az ĺjnként vá|Ialt feladat ę|Iátásźra a Józsefvźnosi Varosüzemeltetési
Szo|gáIat 3.764.5 e Ft-ot, a KöZtertilet Feliĺgyelet 8.563.1 e Ft-ot, a Kisfalu Kft.
I.257 ,9 e Ft-ot hasznáIt fe| az előteľjesztésben részletezetÍek alapjtn.

3. elfogadja, hogy a fiĺtés-aÍamkompenzáció becsült összege 350,0 e Ft.

4. a 344,4 e Ft-os többletköltségek fedezetéiil a miĺködési céltartalék eIőirźnyzatát jelöli
męg.

5. az onkorményzat kiađás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos tartalékon belül a
rendkívüli események e|őirányzattnő| 344,8 ę Ft-ot átcsoportosít a műkĺjdési
céltartalék rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések feladatok e|oirányzatára.

6. az onkormtnyzat kiadás 11 107-01 cím mfüodési általanos és céltartalék eLőírányzatán
belül rendkíviili hideg időjarás miatti intézkedések feladatok előirźnyzatáľól 13.501'8
e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11303 cím - cjnként vállalt feladat - lakosságnak juttatott

szociális ľászorultsági tźtrĺogatás előiranyzatáta 250,0 e Ft-ot, kiadás |1602 cím -
ĺjnként vállalt feladat - dologi e|óirányzatźlra |.257,9 e Ft-ot, a 11108-02 cím - <jnként

váIIaIt feladat - finanszírozási műkĺjdési kiadásokon beliil az iráĺyítőszewi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára |I '993,9 e Ft-ot.

7. a Józsefuĺírosi Városüzemeltetési Szolgálat 80104 cím - önként vá|Ialt fęladat - bevétel
működési ťlnanszirozási bevételeken belül az irényitő szęrvi támogatásként folyósított
támogatás fizetési számláĺ töľténő jőváírás e|óirźnyzatát és a kiadás dologi
eIőirźnyzatźń 3 .5 52,5 e Ft-tal megemeli.

8. a K<jzteľĹilet-felĺigyelet 30101 cím - ĺjnként vállalt feladat - bevétel mfüödési
ťĺnanszírozási bevételeken belül azírányítő szewí támogatásként folyósított támogatás
fizetési sztmián töľténő jóváírás eIoirányzatźLt 8.44I,4 e Ft-tal és a kiadás személyi
juttatás e|őítźnyzatát 5.628,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális
hozzájźlru|ási adó e\óirźnyzatát 1.519,6 e Ft-tal, a dologi eloirźnyzatát 1.293,8 e Ft-tal
megemeli.

9. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő móđosításánál
ahattrozat 2-8. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

10. a) felkéri a polgármesteľt, hogy az önkormányzatihatáskorbe taftozó lakosságvédelmi
feladatok e||átásáĺahozzonlétre egy szakétőkbőlálló tanácsadó testĹiletet.

b) az a) alpontban említett testĹilet tagjai dijazásbannem részesülnek.
c) felkéri a polgármestert a tanácsadó testiilęt tigyrendjének megállapításfua.
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Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 1-8. pont 20|3. április 03.

9. pont legkésőbb Z}I2.június 30.
10. pont esetén a Képviselő-testiilet 2013. május havi második rendes ülése

Napirend 412. pontja
Javaslat a Teleki téľi piac elektľomos há|őzatának fejlesztésével és a
tervezői múvezetői feladatok el|átásával kapcsolatos döntések
meghozatalára
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis I|ĺ4áté - polgáľmester

Dr Kocsis lN IáLté

Az illetékes bizottság meglárgyalta az előterjesztést. Előterjesztői szőbeli kiegészítés nincs. A
napirend vitáját megnyid a. Megadj a a szőt Komássy Akos képvi selőnek.

Komássy Ákos
A Teleki téri piac kivitelezésének ęlőkészítésével kapcsolatos művezetési feladatokkal a Rév8
Zrt-t akar1ak megbízni. Tekintettel arra, hogy számos olyan épület volt mar, amit a Rév8
javitott, épített és sok hiba becsúszott, ezért az a javas|ata, hogy kertiljön be a hataľozatok
kozé, hogy 3 havonta tegyen beszámolót a művezetési feladatainak ellátásáról
dokumentációval alátámasńva. Ha jól emlékszik 9 hónapos akivitelezés, amibe 3 jelentés fér
bele

Dľ Kocsis Máté
Egry Attila reagá| a felvetésre.

Egry Attila
Fontos különbséget tenni a tewezői művezetés és a miĺszaki elleĺorzés között. Az e|őbbi a
tervezőhoztaftozik, ami itt a RévS Zrt., az utóbbit pedig a Kisfalu Kft. fogia végezní. Persze a
3 havijelentésre van lehetőség.

Dľ Kocsis Máté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Kösz<jni a kiegészítést és kéľi, hogy a Kisfalut és a Rév8-at egyÍittesen érintse, 3 havonta
kérnek beszámolót ebből.

Dr Kocsis Máté
El őterj e s ĺő ként 6 - o s po ntba befo gadj a a hatźlr o zati j avasl atsorba.
További kérdés, hozzźsző|ás hianyában a napirendi pontot |ezárja. Szavazásra bocsátja a
hatźr o zati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy
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1.

Felelős:

Hataridő:

a Teleki téri piachoz kapcsolódó elektromoshá|őzat fejlesztéshezf.450.592 Ft (nettó

I.929.600 Ft + 520.99f Ft Áľa; összeget megťlzet az ELMUĘlrĺÁsz HáIőzati
Szolgáltató Kft. részére és egyben fe|hataImazza a po|gármestert a bővítéshez
kapcsolódó me gállapod źs aláirásár a'

A ,'Teleki téri piac kivitelezési munkái vtůIa|kozási szerzőďés keľetében,, tźtrgyil
kozbeszerzési eljáľás eredményeként kötött váIla|kozői szerződésben a tervezőí
muv ezętói fel ad atok e|Iátásáv aI me gbízza a RÉv s ZÍt, -t, bruttó 1 . 5 0 0. 0 0 0, - Ft ö s sze gű
díjazássa|.

a határozat 2. pontja a|apján felkéri a RÉvs Zrt. mb. cégvezetójét, hogy a tervezői
mllvezetoi feladatokľa vonatkozó szerzođést jóvahagyás céljából terjessze a
Yźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

az I. és 2. poĺtban foglaltak feđezete a 11605 cím Teleki téľi piac építése e|őírćnyzat
20 12' évi szabađ mar adv tny a.

felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a 2012' évi pénzmaradvány
elszámolás źnáI v e gy e fi gyelembe.

felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a műszaki ellenőrzési tevékenységről, továbbá felkéri a
Rév8 Zrt-t, hogy a tervezői művezetésről negyedévente számoljon be a Képviselő-
testületnek.

1 -2., 4-5 . pontok. esetén polgármesteľ
3. pont esetén REV8 Zrt. mb. cégvezetoje
6. pont esetén a Kisfalu Kft. ügyvezetője és a Rév8 Zrt. mb. cégvezetóje
7-2,4-5. pontok esetén 2013. április 3.
3. pont esetében 2013. április havi második ľendes ülés
6. pont esetében a Képviselő-testiilet hĺáromhavonkénti rendes ülése

Dr Kocsis NIáLté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem' 0 tartőzkođással a Testtilet elfogadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALHIZ MtN o S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁROZAT:
129t2013. (rV.03.)

2.

a
J.

4.

5.

6.

16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Teleki téri piachoz kapcsolódó elektľomoshéiőzat fej1esztéshez,.2'450.592 Ft (nettó

I.929.600 Ft + 520.992 Ft AFA) ĺisszeget megťĺzet az ELMU-EMASZ Hźiőzati
Szolgáltató Kft. részére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bővítéshez
kapcsolódó megállapod ás aláirásfua.
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2. A ,,Teleki téri piac kivitelezési munkái váIlalkozási szerződés keretébeĺÝ, tátgyu
kozbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozói szerzőďésben a tervezőí
művezetői feladatok e|Ittésáva|megbízzaa nÉvs Zrt.-t,bruttó 1.500.000,- Ft <isszegti

đíjazással.

a hattrozat 2. poĺtja alapjaĺl felkéľi a RÉvg Zrt. mb. cég:łezetojét, hogy a tewezói
művezetői fęladatokľa vonatkozó szerzodést jővtůrugyás céljából terjessze a
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

az I. és 2. pontban foglaltak fedezete a 1 1605 cím Teleki téri piac építése e|őírányzat
20 12. évi szabad marudv ány a.

felkéri a polgáľmestert' hogy a határozatban foglaltakat a 2012. évi pénzmaradvány
elszámolás źná| v e gy e fi gyelembe.

felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a műszaki ellenőrzési tevékenységről, továbbá felkéľi a
Rév8 Zľt-t, hogy a tervezői művezetésľől negyedévente számoljon be a Képviselő-
testületnek.

a
J.

4.

5.

6.

Felelős:

Hatáľído.

I-2., 4-5. pontok,esetén polgármester
3. pont esetén REV8 Zrt. mb. cégvezetője
6. pont esetén a Kisfalu Kft. Ĺigyvezetoje és a Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
1-2,4-5. pontok esetén 2013. ápľilis 3.

3. pont esetében 2013. április havi második rendes iilés
6. pont esetében a Képviselő-testiilęt haľomhavonkénti ľendes ülése

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 5/1. pontja
Javaslat ktizfeladat ellátási szerződés megktitéséľe a Szent lgnác Jezsuita
Szakkollégium és a Jézus Társasága Alapítvánnyal
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Sántha Pétemé - alpolgármesteľ

Dr. Kocsis M:áúé
Az előterjesztő távollétében á.ľveszi az előterjesztést. Az előterjesztést a bizottságok
meg!źrgyaltĺák. A napirend vitźlját megnyitja. Kéľdések, hozzászőIźlsok hianyában a napirendi
pontvitájátlezátja.Szavazásrabocsátjaaza|thbihatáĺozati javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. kozfe|ađat ęllátási szerzođést kot a Szent Ignác lezsuita Szakkollégiummal (székhely:
1085 Budapest' Horánszky u.18.; képviseli: dr. Feleđy Botond rektor), vďamint annak
fenntartójáv a|, a Jézus Taľsasága Alapítvánnyal (székhely: 1 085 Budapest, Mźria u. 25 .;

képviseli: Brunneľ Róbert elnĺik).
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2. felkéri a polgármestert az előterjesaés mellékletétképező kozfeladat ellátási szęrződés
a|áirására.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺľidő: 1. pont esetében: 2013. április 3.

2.pont esetében: 2013. április 19.

Dr. Kocsis lNĺ.áté
Megállapítja' hogy 16 igen, 0 nem, 0 taÍtőzkodással a Képviselő-testiilet elfogadta az a|tlbbi
hatźnozatot.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERŰ szóľog g sÉc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
130t2013. (IV.03.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. kozfe|ađat ellátási szeruődést köt a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiummal (székhely:
1085 Budapest, Horánszky u.18.; képviseli: dr. Feledy Botond rektor), valamint annak
fenntartójáva|, a Jézus Társasága Alapítvannyal (székhely: 1085 Budapest, }l{átiau.25.;
képviseli: Brunner Róbert elndk).

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező közfeladat ellátási szeruődés
a|áírásfua.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 1. pont esetében: 2013. április 3.

2.pont esetében: 2013. április 19.

Napirend 5ĺ2.pontja
Javaslat il kiizfoglalkoztatottak munkaktiľi alkalmassági vlzsgá|ata
elvégzése tárgyában ktittitt Együttműkiidési MegáIlapodás
megszüntetéséľe
(írásbeli előterjesĺés)
Előteťesztő: Santha Pétemé - alpolgáľmesteľ

Dľ. Kocsis l{áúé
Az eLőterjesztést a bizoĺtságok megtargyaltźk. A napirenđ vitáját megnyitja. Kéľdések,
hozzásző|ások hianyában a napirendi pont vitájat |ezźĄa. Szavazźsra bocsátja az a|thbi
hattn o zatí javas l atot.

A Képviselő-testĹilet úgy dcint, hogy
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1. a Budapest Főváros Kormanyhivata|a Munkaiigyi Központtal és a Józsefuárosi
Egészségügyi Szolgálatta| 2071. február 18. napjĺín megkötott és 2012. május 18.

napján módosított, kĺizfoglalkoztatottak munkaköľi alkalmassági vizsgáIata elvégzése
tźr gyű hatfu ozatlan időre szóló EgyĹittmúköđési Megállapodást kĺjzös megegyezéssel
megszünteti.

2. felkéri a polgármesteľt a hatáĺozat 1. pontjában foglalt, az e|őteqesztés 3. sz. mellékletét
képező Együttmúködési Megállapodást megszÍintető Megállapođás a|áirástna.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. ápľilis 1 5.

Dr. Kocsis lN.Iáté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartózkođással a Képviselő-testület elfogadta az alźlbbi
hatfuozatot.

ĺZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBB SÉG SZÜKSÉGEs
HATAROZAT:
t3tt20Í3. (Iv.03.) 16IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testiilet ĺlgy dcint, hogy

1. a Budapest Fővaĺos Kormanyhivatala Munkaiigyi Kĺizponttal és a Józsefuarosi
Egészségiigyi Szo|gáIattal 2011. februaľ 18. napjĺín megkcitött és 2012. május 18.

napjźn módosított, kozfog|alkoztatottak munkaktjľi alkalmassági vizsgá|ata
elvégzése taryyű hatáĺozat|an, időre szóló EgyĹittmfüödési Megállapodást k<izös

me gegy ezéssel me gszĹinteti.

2. felkéľi a polgáľmestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt, az előterjesztés 3. sz. mellékletét
képező Együttműködési Megállapodást megsziintető Megállap odás a|áfuźsára.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidó : 2013. április 1 5.

Dr. Kocsis lIáLté
T áj éko ztató ink követk ezĺek.

ĺ Tájékoztatás a visszavásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos diintésekľőlIr (írásbelitźljékońatő,poll<ÉzBEsÍTÉS)
Előterjesĺő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. iigyvezető
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Dr. Kocsis N{.áLté

Szavazni nem kell rőIa, a napiľend vitĄát megnyitja, abban a reményben, hogy ezt a kérdést
többen megfo galm ańtik a korábbi képviselő-testületi iiléseken.
Jakabff Tamás Képviselő Uré asző.

Jakabff Tamás
Több ingatlannál is azt olvasta, hogy aľról is sző| ez a polémia, hogy éljenek, ne éljenek ezze|

a visszavásarlási joggal. Nyilván itt mźn azt hiszi mindegyik a múltra vonatkozik, tehát
igazábőI egy |eztrt tciľténet. Latba eset. az, hogy az ingatlan éľtékesítési szerződések nęm
tarta|mazzźlkazt,hogy ha élni szeretnénk a visszavásár|ásijogunkkal, akkor a vevőlek, illetve
a tulajdonosnak ebben az esetben tehermentesęn kell visszaadni az ingatlaĺfi. o en:ő| an.

gondolja, hogy egyszeruen nonszensz és a jogállamisággal teljesen ellentmondő volna az,

hogyha az önkoľmźnyzatnakkellene kifizetni azt ahjtelt, amit nem ő vett föl, hanem az a cég,
aki az önkormányzattőI megvette a telket. Azt szeretné megkérdezní, hogy a Ptk. vagy
bĺírmilyen törvény nem tartalmaz-e olyan rendelkezést, hogy az ingat|an visszavásaĺlása
esetén az íngat|ant teheľmentesen kell visszaadni. Ha nem tarta|mazna, a7'oÍL ő nagyon
csodálkozna, ha meg nem tarta|maz, akkor meg azon csodálkozik, hogy ebben a
tájékońatőban miért került be éľvként az, hogy jelzálogjog van a telkeken és ki tudja, hogy
ezt kinek kell visszaťrzetní. Mrég egy dolog, amit ő ktĺlön kért, mikor ezt a tájékoztatőt egy

testületi vitában kéľte, akkor azt az adatot is kérte, hogy volt-e értékbecslés' ami alapjźn még
megaIapozottabban tuđta volna abizottság meghozni a döntését. Ugy Iźttja, hogy erre nem téľt

ki ez atájékoztatő.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Az első vźiaszolő Dr. Lóránt Jőzsef doktor úr, aki az íIyen ügyekben eljáró iĺgyvédként
képviseli az onkoľmźnyzatvagy aKisfalu K-ft. érdekeit, eznézőpont kérdése.

Dr. Lóľánt Jőzsef
Jakabfy úr kéľdésére váIaszolva, ezek a szerzodések elég régen kötődtek, f005-2006-ban,
nagy része ę|ószerzőďés és bizoĺy olyan úgynevezett szerződésbiztosítő
mellékkĺitelezettségeket, mondjuk, amí az tinkoľmányzatbe lenne biĺosítva, hogy ha elad
egy tires telket, és az beépítésľe keľĹil, nem minden esetben taĺta|mazzák ęzek az
előszerződések. Ugy gondolja, hogy mégsem ingatlanspekulációról beszélnek, tehát a vevő
saját tőke hiĺíny miatt kénytelen volt bankhitelt fülvenni, az más kérdés' hogy miért nem
fejeződtek be ezek az építkezések, nyilvánvaló, ahol csak a bankhitel felvétele töľtént meg és

egy kapavágás nem tĺjľtént, otĺazéĺt teljesen más a szítutrcíő. Amit a Képviselő Ur konkľétan
kérdez, az az oĺlkormźnyzat visszavásárlási jogának a csorbítása, eń.határozzameg a Polgaľi
Töľvénykönyv, és ań. is kimondja, hogy ha nincsen az ingat|arlon elidegenítési és terhelési
tilalom, akkor bizoĺy jogszenĺen be lehet jelzá|ogot jegyeztetni a tulajdonosnak, azzal, hogy
ęZ egy harmadik személy áIta| jőhiszemúen bejegyeńetett jog, és ez teljesen jogszenĺ és

tĺirvényes a Ptk. szeľint. Ha a felek úgy állapodtak volna meg a szerződésben, hogy
amennyiben a visszavásár|ásra soľ keľĹil, akkor ugye peľteher és igénymentesen köteles a
vevő visszaadni az eladónak az ingatlant' akkor az egy újabb jogi helyezet teremtene, de

ezekben a szerzőďésekben'ilyen kikötés nincs, sőt nagy részĹikben még ktitbér kikötés sincs,
Ahogy ugye a Képviselő Ur is olvasta az eloteqesztésben, innentől kezdve az önkoľmányzat
keze teljesen meg van kötve, lehet látni a számokat, hogy milyen terhek vannak ezeken az
ingatlanokon, úgy gondolja, hogy a bizottság arľrak idején körĹiltekintő döntéseket hozott,
hogy az cinkoľmányzatot nem küldte bele egy felelőtlen jogi és bírósági eljáľásba, hogy
visszavásaľlási jogával élve kiÍizesse, illetve helyt álljon a bankok felé a jelzá|ogtrog



tekintetében, hisz minden esetben számítás volt mĺigotte, hogy ezeknek az ingat|arloknak az
úgymond letisztítása azmenrtyĺbe kerülne az onkormányzatnak, A Képviselő Ur is látja a

számokat, milyen terhek vannak rajta, ismeri a 8. kerĹileti telekárakat, tehát úgy gondolja,
hogy annak idején a bizottság megfelelő döntéseket hozoÍt, hogy nem élt ezeknek a telkek
tekintetében a visszav ásátlás j o gźn a|.

Dr. Kocsĺs M:áté
Pintér Attila Képviselő úr paľancsoljon.

Pintér Attila
Ahelyett, hogy ań. vizsgálnánk, hogy a vísszavásaľlást jól tették, hogy nem vették vissza
ezeket a telkeket, ő inkább aľról kéľdezne,hogy annak idején, amikor ezekęt a telkeket e|adta
az önkormányzat, vajon t<jľtént-e valamifele kedvezményadás ezeknek a cégeknek, annak
fejében, hogy ők ęń.be fogjak építeni, mert ugye nem teljesítętték ezeket akotelezettségeiket.
Másrészt kíváncsi lenne aľľa is, hogy ők most Íizetnek-e telekadót, szeľinte nekik kellene. Ez
azért is éľdekes kérdés, meľt ezek a telkek valamiféle off-shore vá|Ialathoz vannak kötve és

nem tudja, hogy ębben az esetbęn be lehet-e hajtani akźr eń' az ęlmaradt telekadót,
építményadőt ezekeĺ a cégeken. Lenne még egy olyan észľevételę a Q Projekt Alfa cég

szerzodésével kapcsolatban, amely így látja 2008. maľcius 26-an köttetett a Dugonics utca
I2l számí épületre, ezt az iigyet már többször láttĺák. Itt aľról vaĺ sző, hogy az adás-vételi
szeruődés megkötésekor az ingatlan az LI85 építési ovezet besorolásba tartozott. de a
szerzódésben azLI9I ovezet lett megjelölve, és beépíthetőség szempontjából azLI8l ovezet
a kedvezőbb. Ez a cég arra hivatkozik, hogy ezért esett tévedésbe. Szőmźna ez rLęm életszeľű,

hogy se az önkoľmányzat, se a cég nem nézte meg, llogy ez ateIek pontosan melyik építési
ĺjvezetbe esik, és ugye később keľiilt maga a JOKESZ módosításľa akáĺ lehet, hogy
feltételezem emiatt aszeruődés miatt is. Kíváncsi lenne, hogy eń'aszerzodéstkihagýa jővá,

érdekelné ennek a döntéshozatali mechanizmusa, hogy egy ilyen hiba ftilött ęl tudtak siklani
annak idején a döntéshozók.

Dľ. Kocsis M:áté
A mechanizmust ugye nem ttikĺözi, de egy paľ iigyben azéÍt tvdnak ľészleteket mondani az
e|őzménydöntésekĺől, amelyek kapcsán megszülettek az előszeľződések va1y azok a
jogviszonyok, amelyel<hez mźtr a későbbiekben az önkormĺányzatnak, mint szerződéses félnek
taľtani kellett magźń. Például Dankó u. 10. 49|12005. (XI.29), Dankó u. 10-12-14.2006.
III.16. , Dugonics u. 12lB 2006.Ix.z|, Je|zi,hogy októbeľ l-jén voltak az önkoľmtnyzati
választások. Illés utca 6-8-10. 426lf005. döntés. Az előter1esztője minden esetben a
gazďáIkodásért felelős alpolgármester asszony volt, Mitus Zsuzsarrn névre hallgatóan.
Minden iigynél látjuk a folyamatát és a dĺjntési mechanizmusokat. Egyebekben Kovács ottó
ur válaszol a feltett kérdésekĺe.

Kovács ottó
Jakabff Úr kérdésére szeretne reagáIni, Pintéľ Úr kérdésére nem tud válaszoLĺi, ez nem az ő
hatásköre. Az előterjesztésben a második oldalon egy fejezetben középen tesznek említést
arról, hogy késziiltek az ingatlanokľa vonatkoző szakvélemények, ezek azoĺbarl az ő

megítélésfü szerint az LJgyvéd Űr á|tal felsoľolt szempont miatt teljesen irręlevánsak. Az,
hogy most az íngatlan értéke 50.000 Ftlnégyzetméter, vagy 52.000 Ftlnégyzetméter, vagy 48,
ebben az esetben nem meghatároző, mert sajnálatos módon a zá|oglerhek olyan mértékúek,
hogy ezeknem tudják eldönteni a visszavásarlási sztikségességet.
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Dr. Kocsis nl.áté
Jakabfy Tamás Képviselő Úrnak megadja aszőt.

Jakabs Tamás
Továbblépne a jövő feIé. Az lenne a kéľdése, hogy abban az esetben, ha a kotbér kik<jtésre

kerül és ketyeg vagy ketyegett, nyilvan nem kerĹilt beépítésre, ťlzetési kötelezettség
keletkezik, nem fizetnek, hiába szőIítjtk fel' nem veszik át a levelet, ebben az esetben, ha
valaki egyszer csak elkezd építkezni a telkeken, vagy bźrmilyen töľténés van, akkor lesz-e
esélyiik arua, hogy behajtsak a folyamatosan ketyegó vagy éppen nem ketyegő kötbér
igényfüet. Ugyanebben a tárgyban akfu mtlr most bejegyeztethetik-e a telek tulajdoni |apjźra
a ktjvetelésüket valamilyen foľmában. Az egyik konkľét telekľe, Kisfaludy utca23-25. számĺa
a kötbér kikötésre kerĺilt _ nyilván aZ egy nagyon nagy hiba, ha nem keľül kikĺjtésre, de akkor
ĺehéz felelőst keresni, męrt az mondja, hogy elfelejtette- viszont ebben az esetben kikötésľe
kerĺilt napi 30.000 Ft kötbér' amely azonban 600.000 Ft-ban maximálva van. Arra kell
gondoljon, hogy ennek a cé|ja gyakorlatilag a szándékos kaľokozás lehetett, tehát
gyakorlatilagaz ennek a mondatnak a jelentése' hogy húsz napig ketyeg a kötbér, és aztán
szabađ a pźlLya. Tehát ebben a konkľét esetben azt goĺdolja, hogy aki eń. beleírta a
szerzódésbe vagy eń. e|fogađta, az határozottan káľt okozott az onkormányzatnak és a
felelősségľe vonás felvethető.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Lőrźnt Józsefnek megadj a a szőt.

Dr. Lĺóránt József
Képviselő Úrnak igazavan. o is csodálkozolt ezella rendelkezésen' maga se érti, hogy ezt mi
indokolja. Az előterjesztésben szeľepel, hogy szeptembeľ 29-én 2005-ben hirdették ki ennek a
ptiyázatnak a győztesét. Azt javasolja, hogy taltn az ott döntő személyeket kellene
megkérdezni, -hogy mién fogadtfü el, a páIyźzat kiíľóját kellene megkérdezni, hogy miért
fogadtźk el. o annyit ígért a Polgármester Úrnak ebben a kérdésben, hogy ezekben az
tigyekben a polgari és a biintetőjogi ľelevanciźlt megvizsgźlljuk, ha megáll a bűncselekmény
gyanúja vagy egyéb más dolog, vagy esetleg az,hogy polgári perben báľki ellen fel tudunk
lépni, akkor felléptink, de mindenkinek a gondolatáľabízza, hogy ezekbenazigyekben miért
így lettek megktĺtve a szerződések. Ennél többet nem kíván elmondani. A jövőre nézve az,
hogy van az onkormrányzatnak egy k<itbér k<jvetelése és baÍmit a Foldhivatalba
bejegyeztesstink, azért ez nem ilyen egyszeru mutatvány, mert vagy jogerős ítéIet ke||hozzá,
uÍána van egy végrehajtás, és a végľehajtó felméri, hogy annak a pervesztes peľnek milyen
vagyoneleme van' vagy egy kozjegyző előtt tett tariozás elismerő fotmája, ami szintén
bizonyos hataľidőt szabva ťlzetést ír elő, tehát ez egy tinkéntes teljesítésnek mondhatő, ałĺe|y
nem jellemző a VIII. keľiileti gazdasági társaságokĺa. Ha a ťoldhivatalt megkeresik, hogy van
egy ilyen igényük, akkoľ el fogjak utasítani, mert a bíróság döntsön róla jogeľősen, és nyilván
igy az évek ketyegnek, ki tudja, hogy két-három-öt év múlva, amikor van egy jogerős
döntésiink, akkor milyen vagyontaľgya |esz annak a vagyon vesztes gazdasági taľsaságnak.
Jók a Képviselő Úr felvetései, de nem tudnak gyoľsítani' jelenleg ez a hatáIyos Polgaľi
Törvénykönyvľől szóló rendelkezés, és megfelelő gondosság mellett já-ak e| ezekbeĺ az
ügyekben.

Dr. Kocsis lNĺ'áLté

Pintéľ Attilanak megadja a szőt.

32



Pintér Attila
Mindannyian lźtjtk, hogy ezekbefl az tigyekben 2006 e|ott kĺit<ltt szęrzođésekľől van szó,

amikor itt Józsefuárosban egy SZDSZ-MSZP vezetésű testület inténe a dolgokat éshozzźĘú<
kötődnek ezek az ügyek. Itt Ügyved Úľ és Jakabfy Képviselő Úr is bizonyos btintetőjogi
felelősségľől beszélt, hogy a szerzőďéseket úgy köthették meg, hogy azok hátrányosak

lehetnek az önkormtnyzatranézve, csak azőta elég sok idő eltelt. Lenne egy olyan kérdése'

hogy ezek az e|őszeruődések, amiket még gyorsan ok aváIasztások előtt megkötöttek- sejtve,

hogy esetleg ők maľ nem lesznek itt tĺjbbségben - milyen mértékben kijtík az önkoľmányzatot
a|lhoz,hogy ań. a későbbiekben mennyire kötelező eŻĺneki teljesíteni. Most, hogy 20I3-ban
erről beszélnek, hogy ęzek a szeruődések kaľosak az önkormányzatra nézve, aú' 2006-baĺ,
2}07-ben,2008-ban is lehetett volna tudni. Éni, hogy valaki rossz sziíndékból kot egy olyan
előnýelen megállapodást az onkoľmányzatkátára, és nyilván őneki vándorol a zsebébe egy

bizonyos cisszeg, de egy ilyen megállapodást kĺjtelező-e az önkoľmányzatnak végľehajtania.
Ha utólag egy másik döntéshozó szembesül ezze|, hogy kötĺittek egy olyan megállapodást,

egy olyan szeruődést korábban, ami nem az önkormányzat érdekét szo|gźija, eztvajon végre

kell-e hajtani? Ez lenne a kérdése. Például itt van ez a Korona 97 lúgy' Dugonics u. If/B',
tehát ahol a Koľona 97 Yendéglátó Kft. Rĺĺadásul egy másik cég - tehát nem a pá|yźnat

nyeľtesével kotott az önkormźnyzat szerzođést - hanem egy másik céggel, amely szintén egy

ciprusi off-shore vá||a|athoz köthető és 2008-ban ez a Dugonics u. 12lB telekingatlan e|adásra

kerĹilt hasonlóan rossz feltételekkel, mint a 2006-os pźiyázatonkiírásra keriilt Horváth Mihály
téri 16-os épület. Előbb is erľől bęszéLt, hogy ebben a 2008-as szerződésben helytelentil
szerepelt az ingatlan övezetbe sorolása és emiatt az ĺjnkormányzat rosszabb heLyzetbenvan,
hogy akár a kötbér igényét érvényesíteni tudja. Erĺe a kérdésére sem kapott váLasń, hogy
akkor 2008-ban ezerL szetződések ft'lött kik voltak, akik gondoskodtak erľől. Továbbá aľla
sem kapott vá|aszt, és továbbra is varja a vźiasú., ęń nem egy költői kéľdésnek szźnta, hogy
ezek a cégek fizetnek-e telekadót és építményadót.

(Szili Baldu kěpviselő 16 óľa 42 peľckor tdvozott az iilésről, és uglanekkor Sdntha Péteľné
alp o l g drme ste r as s zo ny v is s zaj ii tt az ii lé s r e. )

I)r. Kocsis M:áLté

Dr. Saľa Botond alpolgármester úľnak adja meg a szőt.

Dr. Sára Botond
Először a hozzászőlását mondaná eI. Nem mintha védeni akamá az al<kori döntéshozókat,

akik 2005-bęn az értékesítés eredményéről donttittek, de őt Jakabff Úr kéľdése mellett az is
érdekelné, hogy az előkészítés hogyan zaj|ott, mert ań' gondolja, hogy az előkészítésen lehet

leginkább az a hangsúly, amelyben a felek Ietargya\ták ezt. Az előterjesztés nyilvián olyan
tartalommal ment be, amelyben a felek annak idején az e|őkészítésnél megállapodtak. Az
előkészítésnek legatább olyan dtjntő jelentősége varl) mint akkor, amikor nem jogi
végzettségll. teljesen laikus döntéshozók ezekben aZ Íigyekben d<jntĺjttek. Ez aZ ő

magánvéleménye, hogy egy ilyen jellegű adás-véte|i szerzódés részleteit tartalmazó jogi

eIőterjesztés, illetve ań. tarta|maző eloszęrződés nem olyan egyszerú, tehát azért áhaIában ezt
jogászok szokták előkészíteni. Ań' gondolja, hogy a tárgyaltĺsi a|ap, a taľtalom az aZ

előkészítésen dől el, illetve azok, akik annak idején erre hivatottak voltak. Ezt is fontos

megvizsgá,lni, hogy az e|őkészítést kik végeńék. Csák részb envá|aszo|na Pintér Képviselő Úr
kérdésére' majd ügyvéd uľ kiegészítí. Az e|oszerzodésnek azért vaÍI nagy jelentősége, mert az



előszeruóđés a Polgari Tĺirvénykönyv szerint azt je|eĺtí, hogy a felek kötelezettséget vállalnak
arra, hogy ugyanazza| a tarta|ommal, amivel az eIőszetzóđést megkotik, egy későbbi
időpontban egy végleges szerzodést fognak kötni. Tehát az e|oszerződésnél a szerződés
tartalma a felek közĺjtt rogzítésre kertil, azon vttltońatni csak a felek közös megállapodása
esetén van lehetőség, ha arra a másik fel nem hajlandó, akkor nem lehet. Nyilvrín a
jogkĺivetkezménye az,hogy ha felismeľi valaki, hogy a szerzodés nem volt esetleg úgymond
jó erkölcsbe ütköző, vagy nem volt éppen előnyös, akźr azok a szeruodés biztosító
kötelezettségek, akkor maximum eláll a szerződéstőI, de az elállás is az önkormányzatĺak
terhetjelent, hiszen az ereďeti állapotot kell helyreáI|ítaní, tehát nem olyan egyszerrĺ ez,hogy
mit tud lépni az ember. Igazábő| szerzóđésbiztosítási kötelezettség a felek megállapodnak, és

ań. a jog e|ég részLetesen vagy elég korlátozottan szabźtlyozza, hogy ha a felek elállnak vagy
meg akaľjak szüntetni aszerződést, akkor milyen jogkcivetkezméĺyei vannak. Ami egyébként
aĺľrak a felnek is hátranyos lehet, aki ebben az esetben az ĺjnkormźnyzat. Ügyvéd Úľ kĺ ĺogia
egészíteni, ha gondolja. Egyébként a 2008-as kérdésére azt gondolja, hogy egy hivatali baki
született. A hivatalnak az előkészítésébęn' az al<kon hivatalvezetős felelős' mert aZ aZ

előkészítés nem volt megfelelő, illetve nem volt gondos,és az e|őkészitésben a döntéshozőkat
ugyanúgy bevitték az etďőbe, ahogy ań. szoL<lék mondani.

Dr. Kocsis M:áté
Ügyvéd Úľnak megadja aszőt.

Dr. Lĺíľánt Jĺózsef
Alpolgáľmester Úr nagyon szépen összefoglalta ítt az e|őszeruődéssel kapcsolatos dolgokat,
sajnos az önkormányzat nem fudott itt mit csinálni, kénýelen volt belemenni ezekkel a
feltételekkel a szetzőđés a|áírásába. Az épitményadóval kapcsolatban nem az ő hatásköľe meg
illetékessége, hogy ny1|atkozzon, azt gondolja, majd megteszi más helyette.

Dr. Kocsis ľ[.ńté
Azépítményaďő azalegyzo Asszony dolga. Felkéri alegyzo Asszoný anyilatkozafta.

Rimán Edina
Az adőtartozásokkal kapcsolatban általĺínosságban szeľetné elmondani, hogy nem tudja
megmondani, hogy melyik cég fizetelt. melyik nem, de általánosságban el tudja mondani,
hogy minden esetben végrehajtásľa keľĹil az aďőtartozźĺs, meĺt megkísérlik ennek abehajtását'
Mráľ keľült olyan hasonló telek a képviselő-testtilet elé, ahol maľ be volt jegyezve az
önkoľmányzatnak a végrehajtási joga, tehát itt az adőbatőság nem enged e| egyáItaIáĺ
ađőtartozźst, aki kéri, ott részletfizetést engeďé|yeznek, de elengedés nincs és egyébként az
aďőtarto zásokat p edi g vé grehaj tás útj an behaj tj ak.

Dľ. Kocsis M:áté
Pintér Attila képviselő uré a sző.

Pintér Attila
Szeretne ttĄékońatźlst kérni, hogy ezekben az esetekben hogy állnak ęzęk az adóbefizetések,
adóbehajtások? Lehet-ę eń. tudni nekik?

Dľ. Kocsis M:áté
Jegyző Asszonynak megadja aszőt.
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Rimán Edina
Megvizsgálnák, hogy mely adatok tartoznak az adótitok fogalma a|á, és amennyiben

megtehetik, iryy tájékońattst nýjtanak természetesen a testiiletnek.

Dľ. Kocsĺs M.álté
Dr. Révész Mártaképviselő asszonyé a sző.

Dľ. Révész Nĺ'árta
Ań" szeretĺé k&dezni, hogy miutáĺ azoknak, akiknek az önkormźnyzat felé adóhátralékuk

van, azok az önkormányzat honlapjan fent vannak. Lehetséges, hogy ęzeket a cégeket

másként kezelnék? Mert ha nem' akkor nekik is ftjnt kéne lenni.

Dr. Kocsis M:áńé
Nagyon logikus, amit a Képviselő Asszony mond. Jegyző Asszonynak megadja aszőt.

Rimán Edina
Természetesen nem kezelik másként, eZ az adóslista csak az összegek tekintetében van

szllwe, aľrťlt a jogszabá|y megenged. Ezen kívül másfajta szrirést és kedvezméný nem

alkalmazunk. Amęnnyiben van ađőtartozásuk, úgy a honlapon megtalálható.

Dľ. Kocsis l{áté
Jakabs képviselő úrnak megadja aszőt.

Jakabff Tamás
Annyi megtregyzése van' hogy meg is nézte mtĺ ídókozben, ľákeresett, hogy például a Q
Projekt Kft-nek nem biztos, hogy 800 valahany ezer forintos adőtartozásavaÍ|' nyilván ebbol

a listából nem tudjuk, hogy ez atelekadó-e, de elég valószínű.

Dr. Kocsis M.áúé,

Pintér Attila képviselő úľnak megadja a szőt.

Pintéľ Attila
Az inteľneten jelenleg a jőzsefvźttosi adóslista nęm elérhető.

Dľ. Kocsis M:áLté

Alpolgáľmesteľ Úr vźiaszol a felvetésre.

Dr. Sáľa Botond
A lista feltclltés a\att á||, folyamatosan frissül.

Dľ. Kocsis Máté
Jegyzó Asszonynak megadja aszőt.

Rimán Edina
Annyival szerctné kiegészíteni, hogy amíg zaj|arlak az adőkivetések, addig a renđszerből nem

tudtál leszúrni a friss adóslistát, vtĺjtk, hogy a rendszer alkalmassá váljon arua, hogy a

feltöltés megÍoľténhessen.
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Dr. Kocsis Nĺálté
Jakabfu Képviselő Úrnak megadja aszőt.

Jakabs Tamás
Az adóslista hetek óta nem elérhető' ő is próbálta
feltoltés alatt źiI, alpolgármesteľ uľ megjegyzése,
így nemigaz'

tĺjbbször elérni, tehéú. az, hogy folyamatos
elég folyamatos az a feltĺiltés, szetinte ez

Dr. Kocsis Máté
Megkéľdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászolás. Amennyiben nincs, annyit elmondana _

nem elbliccelve ezt a napirendet- mert dühítő tényekkel szembesiilnek a gyanútlan
képviselők, amikor egy-egy ilyen ügyben véletlen kéľdést íĺtéznek, majd amikoľ a hivatal,
illetve az cĺnkoľmáĺyzat vezetése ennek utána jaĺ, hasonlőan érez. Amermyiben nincs tcjbb

kérdés éshozzászólás. akkor a következő táiékońató kovetkezik.

ĺ Po|gáľmesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testületi hĺtározatok
végrehajtásárĺíl, az e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
j elentő s ebb es eményekľől és az iinko rmány zati p énzeszktĺzök átm enetile g

szabadľendelkezésű részének pénzpiaci j etlegíí lektitéséről
(írásbel i táj ékoztatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis lli4áté _ polgármester

Dľ. Kocsis NIáté
A napirend vitajátmegnyitja. A napirend vitájátlezárja.

t Tájékoztatő a hatáľidőben el nem késziilt előterjesztések jegyzékérő|
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesĺő: Rimán Edina _ jegyző

Dľ. Kocsis Máté
A vitát megnyitja. A vitát lezfuja.
Kéľdések sora kĺivetkezik.

Vtiľtis Tamás
A kérdésem azElxőpa Belváľosa Program kapcsán felújított utszakaszokkal kapcsolatos, és

azokat érinti. Azt szerctném megkérdezní, hogy az elmúlt időszakban, tehtú. az ađott
utszakaszok az Európa Belvĺárosa Progľam keretében felújított iltszakaszokkal ez idáig milyen
típusú garanciális javítások töľténtek, ha tĺjrténtek? AZt szeretném megkérdezni, az
generálisan érinti az onkormanyzat míjkoďését, hogy a garancíá|is javítások Ĺigyében ki jár el,

ki kezdeményezi ezeket, és ki mondja ań, hogy jelen pillanatban sziikség van valamiféle
javításra, és garancíálisnak kell lennie. Visszatéľve a konkľét útszakaszok<ra, aú. szeretném
kérni, hogy útszakaszra lebontva, részletes listát szeretnék kéľni azzaIkapcsolatban, hogy ez
idáig milyen típusú konekciók, hibaelhárítások és bárminemrĺ műszaki beavatkozás törtéĺt az
elmúlt időszakban.
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Dľ. Kocsis Máté
15 napon belül írásban válaszolunk. Csak szeretném jelezni, hogy én a kivitelező,tervezőt a
jövő hétre elhívtam gondolkodni a Horánszky utcába, ott találkozunk, és ott gondolkodunk a
kialakult állapotolaól. Az nem megfelelő munka minőség, ahogy az elkésnjlt.
Pintér Attila képviselő úr, paĺancsoljon.

Pintér Attila
Lakossági bejelentést kaptam azza| kapcsolatban, bogy az Auróra utcai Rendelő Intézetben
jelentősen megszaporodtak a búncselekmények. Tehát az ott lévő betegeket kiraboljfü,
meglopjĺák,kábítőszeresek zaľkóznaka W. C-be, ott belövik magukat. A rendőľség is kint járt
valami liftbeli késeléses esetben, ta|án két hete, harom hete. Ezzel kapcsolatban szeretnék
kéľni egy tźĄékoztatőt, hogy mi ahe|yzet, tényleg érkęznek-e bejelentések a rendőľségre ezze|
kapcsolatban. Ha ez igy van, akkoľ úgy gondolom, hogy fel kell lépni nektink, hogy
biztosítsuk ott is a közrenđet, mert ez nem męgengedhető, hogy beteg embeľek bűnözők
prédájává váljanak. Ta|tn az is sokat segítene, ha az Auróra Rendelő Intézet bejáratához
kamerfüat szerelnénk. Egy paľ kamera talán jelentősen vissza tudná szoľítani a bímozők
jelenlétét, haaz arcllk|átsződna be- és kilépéskor.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Itt van a Fóigazgató Uľ is, illetve a, ornagy ur is itt van a BRFK VIII. keriileti
Rendőrkapitányság részéró|. Szerintem oldjuk meg most eń" akérđést, hogy hogyan vagyunk
most az Aurórában közbiztonságilag, és majd aFoigazgatőUrat is kéľem, hogy eľősítse męg,
vagy cźfolja meg az e|hangzottakat, illetve az á|taLa jónak gondolt intézkedési tervet
ismeľtesse erre vonatk ozóaĺ. Parancsoljon ornagy Úľ, öné a sző.

Dľ. Wieszt Ferenc
Én - utóbbi időben ĺem érzékeltem, hogy több bejelentés érkęzett volna az Alłőra utcai
Rendelőből, illetve, hogy egyá|taIźtn bejelentések érkeztek volna tömegével, hogy romlott
volna a kozbiztonság az Auróra utcai Rendelőben. Mi nem vagyunk ellene annak, hogy
esetleg a Rendelő tĺtézet kameraľendszeľt építsen ki a bejárathoz, ha eú. jogszabély

megengedi . Ez szigoru szabźiyozáshoz kĺjtött a kamerarendszer kiépítése, iIletve a személyek
megfigyelése. Mi rendelkezünk az Alltőta utcai Rende|őIĺtézetbejarat mellett uĘé,y sarkán
térfrgyelő kameľával, aminek nagyon jó ń|źtźsavaÍI aRendelő Intézetbejźnatára. Ugy fudom,
hogy biĺonsági szolgálat tevékenykedik abejźnatná|.IgazábőI csak szűréssel lehet bejutni, az
egy záĺtterület, és majdnem hogy beléptető rendszer, beléptetés történik.

Dľ. Koľoknaĺ Andľás
Aĺnyit szeretnék mondani, hogy az elmúlt időszakban nem tortént több bűncselekmény, mint
korábban, illetve ez a késęs történet sem minden oldalról a|átźlmasztott. A gyógyszertźtľľal
zď;laĺak bizonyos egyeztetések arľól, hogy bizonyos eszközöket ne tudjanak a nem beteg
emberek ott beszerezni, de ez egye|őre folyamatban van. Vannak pľoblémak, ďe az hogy
elmúlt időszakban nem Szaporodtak meg' az biztos.

Dľ. Kocsis lNIáté
Jakabfu Tamás képviselő úr, paľancsoljon.

Jakabff Tamás
ĺJira utelefonközpont ügye. Aztláttam, hogy teljesen körbe koľdonozták a telefonk<jzpontot.
Szeľetném kérni, egy rĺĺvid ĺisszefoglalást erről, hogy erre miért keľiilt sor. A második
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kérdésem valahogy véletlentil jutott eszembe tegnap este, hogy a Jófiúk Csoportnak annak
idején - erős tiltakozásom közepette _ egy úgymond lehallgathatatlan kommunikációs
rendszert. Ań szeretném megkérdezni,hogy ezzel a rendszerľel mi ahe|yzet? Hasznźiatban
van-e, ha nincs, akkor mitterveznek vele?

Dr. Kocsis l.Iáté
Ács Péteľ igazgatő it.

Ács Péteľ
Hogy mennyiľe lehallgathatat|an ez a rendszer, azt nem tudom megítélni. Én azt gondolom,
technikailag minden feltörhető, minden lehallgatható. Jelen pillanatban eń. a 36 db kézi adő-
vevő készüléket hasznáIják a Jófiúk, természetesen felváltva. 6 db kölcsön varl adva a
Közteriilet-felügyeletnek. Tehát ennek a folyamatos használata biztosított. Ahogy az elemek,
illętve a telepek lemerülnek, azo|<nak a pótlásával folyamatosan használjuk az összes rádíőt.

Dľ. Kocsis M:áté
Komássy képviselő rľat illeti a sző.

Komássy Ákos
Az a kérdésem, hogy láttam, most ugyan lekerült a napirendro|, azért majd visszatér
valamikor uigy, a P keľékpártámaszok felszerelésének tervét, amelyet egyébként ör<jmmel

támogatunk. Az a kérdésem, és javaslom, hogy effe az előterjesĺés visszatértekor is téľjtink
vissza, vagy érdemes esetleg az előteľjesztésnek erre is kitérni, hogy a P kerékpríľtámaszokon
hagyott vagy rogzitett kerékpárok bizonságát hogyan kívárja garantźini az onkormányzat?
Eń. mźr csak azért is kérdezem, meľt visszaje|zések alapjan kb. egy tucatnyi, de személyesen
is legalább 2 db kerékparom bánja azt, hogy a lehető legnagyobb biztonsági intézkedések
közepette, P kerékpĺáľtámasztőI loptak el. Hogyan kívárjuk azt gararfiáIní, hogy a
kerékpáľtámasz,|egalźłbb a kerékpĺírtámaszokľól ne vigyék el a bringákat?

Dr. Kocsis }ĺ'áté
Annyira nehéz, de nem is nehéz, hanem furcsa kérdést tett fel a Képviseló|Jr, hogy nem
tudom, szóban vagy írásban válaszoljunk. Melyiket szerctné?
Józsefuaros onkormanyzat vezetésének nem az a céIja, hogy egy keréI<pártároló biztons ágban
legyen, hanem az, hogy az egész keľület. Polgráľőrséggel, jól mrĺködő ľendőrséggel. Erľe
tĺjľekszĹink' akkor a kerületen belül biztonságban lesznek a biciklik is. Egyébként nem
gondolkodtunk kĹilön kerékpáľtaľoló orzésęn. Azért fogadtam ęl aZ előterjesztés
visszavonásaĺa tett javaslatot, mert a keľületet és az utcákat jól ismerő képviselők
véleményének kialakítása nélkül került beteľjesztésľe, amit nem tartok magam sem helyesnek.
Főleg a képviselők nem. És ha mźr ez a remek folyamat így alakult, akkor javaslom, hogy
vegyék figyelembe, hogy hol vannak téľfigyelő kamerák, és akkoľ azokkozę|ébenhelyezzék
el a kerékpartarolőkat. Egyebekben több most nincs az Önkoľmtnyzat vezetésének fejében
eĺľe vonatkozőan, mert nem terjed ki a gondolkodása külĺjn orzésére a tfuozőknak' En.
javaslom csak, amikor a képviselők ĺjsszeülnek és meghatározzák a megfelelő foľgalmú, és

megközelíthetőségű trároló helyeket, illetve abinonsági feltételeket is figyelembe veszik.
SziIágyi Demeteľ képviselő úr, paľancsoljon.
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Szilágyi Demeter
Egyfelől csatlakoznék Vörös Tamás képviselő iĺrhoz, és én is szeretnék tájékonatást kapni
ezze| kapcsolatban. Másfelől csak annyit szeretnék kémi, illetve je|ezn, hogy én már tĺjbb
alkalomma| je|eńem ezt a ptoblémát, és úgy gondolom, nem egyedi esętekben kell eń' a
problémát kezelni, nem egyedi tigyekben kell a garaĺciát és igényeinket éľvényesíteni, hanem
globálisan kell a problémát keze|ni. En is szívesen megosztanám a gondolataimat abban a
gondolkodó körben, anit a Polgármester Ur említett. Ugy gondolom, megoldást kell talttlĺí
aĺĺa,hogy a garanciá|is idő letelte után is fenntaľtható legyen ez ateru|et.

Dr. Kocsis M:áté
Komássy Ákos képviselő uľé a sző,parancsoljon.

Komássy Ákos
A következő kéľdésem.Iđézek a H-13 Diák- és Vállalkozásfej|esztési Központ szőrőlrapjátő|.
Most veltink egyidejűleg keľül sor egy ,,IJtazás: Vatikán és Rómď' címrĺ előadásra, ami
rendkíviil érdekes előadás lehet. A leírás utolsó mondata úgy szól, hogy ,,Sixtus Pápaválasztó
Kápolnájanak freskóit szemlélve Michelangelora, a Forum romjainál Caesarra, ,,A haza
o|tátán,, o|aszországmegalakulásĺĺľa, és Mussolinire is emlékeztink.''. Ugye nęm emlékezik a
kozpénzből mfü<jdő H-13 Központban egyetlen kozpénzbol megvalósított rendezvény sem
Mussolinire.

Dr. Kocsis lĺ.áté
Ki tud eĺĺró| a rendezvényről többet mondani, meľt én nem láttam ezt a szőrőlapot? Becskei-
Kovács Barbaľa?

Becskei.Kovács Barbaľa
Ha megĺézhetném a szőrő|apot, akkor előľébb lennék. Írásban szeretnék váIaszo|ni a feltett
kérdésre.

I)ľ. Kovács Máté
Pintér Attila képviselő úr, paľancsoljon.

Pintéľ Attila
Kaptam egy másik lakossági bejelentést is, amit saját magam ellenőriztem. Itt az
onkormĺínyzat melletti épületben, a Baross 6I. taIéľ., a Páľtok Háza, ott mfüĺjdik a
Munkáspárt, az MSZDP, szocialista, kommunista pźtrtszeruségek. A III. emeleten
cinkényuralmi jelképek vannak. Ez egy nyilvános irođahźz, itt például miíktidik egy
tátsasházkęzelő ís. Valóban' felfedeztem, hogy vĺjľös csillagok, saľló, kalapács, KádźLr Jĺínos
arcképe, egy ilyen kommunista szentéIy. Helyes-e ez, hogy amikor még a világ utolsó
kommunista diktatuľźla atonlháboľúval fenyegeti a vi|ágot, és egyébként a kommrrnizmus
eszméje annyi áIđozatot szedett, az onkoľmányzat szomszédságźhan áĺtat|an emberek lelkét
megmétely ezheti a kommunizmus.

Fgry.łttĺu
Irásban fog l5 napon belül fog avá|aszmegérkezni Képviselő Ur kérdésére.
Dudás Istvĺírrné következik.
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Dudás Istvánné
Többsztir jartam a Népszínhźnutcźhan, és sajnos azttapasńaLtam, hogy ott a 99-es buszok
rendszerint jáľó motoľral állnak. Ugyis olyan rettenetesen nyomoff, ľonda idő van, és a
babakocsik magassága kb. a kipufogó felett 10 cm-rel van. Rá lehet-e venni a BKV-t, valakit,
hogy az áIldogá|ő buszaik ne álljanak jaró motorľal. Elképesńo,hogy milyen büdös. Ez azért
keményen egészségkáĺosító. Nem tudom, hogy kinek lehetne szólni, ha állnak a buszaik, és

nem éppen indulás előtt állnak, akkor ne álljanak járó motorokkal.

Egry Attila
Képviselő Asszony kérdésére íľásban fogunk válaszolni, illetve megkeľessiik a BKK
illetékesét, és felvetjiik a problémát.
Jakabfu Tamás képviselő ,űré asző.

Jakabff Tamás
Ügyrend-ellenes, de az&t egy felmondatot hadd mondjak e| az előző kérdésre. Sajnos, ha nem
járnak a buszoknak a motorjai, akkor meg az utasok fognak panaszkodni, hogy fáznak a

buszon. Sajnos, ha régi típusú 99-es buszról van szó' akkor fennáll aveszéIy, hogyha egyszeÍ
IeáIIítják a motoľt, akkor nem biztos, hogy újra tudjak indítani. Visszatérve a kéĺdésemĺe, azt
szeľetném kéľni, hogy a telefonközpontos kérdéseľffe nemhangzott el semmi. AZt szeretném
kétdezĺi, hogy akkor írásban fogok váIasń' kapni?

Dr. Kocsis Máté
Íľásban válaszolunk a képviselői kérdésľe.
Komássy képviselő ur parancsolj on.

Komássy Ákos
Lakossági tájékofĺatás alapján úgy tudni, hogy a wwwjozsefuaľos. hu és a
www.kocsismate.hu egyedi azonosító szoftveľt telepít a felhasználó gép&e, amelyek
alkalmasak aľra, hogy tisńázat|aĺ és ellenőrizet|en módon gyĺĺjtsenek adatokat a magyaÍ
emberekĺől. Szeretnénk megtudni, hogy miért továbbítja az źitala meg nem nevezett, Euľópán
kívüli szervezętęknek a magyar embeľek aďataít? Arľa is varjuk avźiaszt, hogy melyek ezek a
szervezetek. milyen cé|ra hasznźiják ezeket az adatokat, valamint miféle szoftverek azok,
amelyeket a .felhasznźiő gépére telepítenek? Eń' a kérdést szerintem mfu ismeri a

Polgármester Ur.

Dr. Kocsis Máté
Abszolút, már anrtyita ismerem. olvassa már fe|, hogy ki küldte azt az e-mailt onnek' amit
most beolvasott! A küldőt. Sajźt jegyzete. Na, jó! Lelke rajta, rcgzítettiik. Szóval ez nęm az
MSZP-nek szólt, hanem a Bajnaiéknak, de ha magára veszi, akkor ań" csak tżenetnek
értékeljiik. Egyébként az az alapvető különbség a kettő között - nagy ĺisszegű fogadást kötök,
hogy nem néńe meg a Bajnai-fé|e ađatrogzítést a facebookon _ |áÍta? Adatlap kitöltés?
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Megvan az ađatlap, hogy hogy néz kí a Bajnai-féle? Na, |áť1a. Enrryit a kérdéséről. További
kérdés, hozzásző|tls hianyában az ulést beľekeszti 1 7 : 1 3 -koĺ.

Budapest, 2013 . április

Rimón Eďina
jegyző

dr. Kocsis Mdté
polgórmester

A jegyzőköÍIw az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testtiletz}I3.
áprili s 0 3 -ai tilé sén elhangzottakat hitelesen tanúsítj a.

Szedliczkyné Peklíľi Karolina
Szervezési és Képviselői Irođavezető

A j egy zőkonyvet készítették:

Szedliczkyné Pekaľi Karolina
Szeľvezési és Képvise|ői lrođavęzető

Vaľga ZsaneĹt
Szeľvezési és Képviselői Iroda - ĺj:gyintéző

Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iľoda - ugyintézo

A Képviselő-testület iegyzőkiinYvének mellékletei:

1. számú melléklet _ név szerinti szavazási lista
2. szátmű melléklet - jelenléti ív
3. számú mellék|et - meghívó és előterjesztések
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