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Jelen vannak: Dr. Kocsis lll4:áté, Balogh István, Egľy Attila, Dudás Istvárrné, dr. Erőss
Gábor, dr. Ferencz otsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabfu Tamás,
Kaiser József, Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Saľa Botond, Soós György,
dr. Szilágyi Demeter, Vörĺis Tamás, Zentai oszkár

Távolmaradását bejelentette: Simon György - képviselő

valamint a meghívottak:
Sántha Péterné - alpolgáľmesteľ, Danada.Rimán Edina - jegyző, dr. Kovács Gabľiella -
a|jegyz(Í, dr. Vitályos Fanny _ Polgármesteri Kabinet vezető-helyettese, dľ. Dabasi Anita -
onkormányzati főtanácsadó, dľ. Balla Katalin - Jegyzői Kabinet vezetóje,Mátraházi Judĺt
_ SzemélyĹigyi Iroda vezetője, Bodnáľ Gabľiella . Szeĺvezési és Képviselői Irodavezetője,
Dľ. Galambos Eszter - Jogi Iľoda vezetője, Kósa Edit - Ügyviteli Iroda vezetője, Majeľné
Bokor Emese - Bęlső Ellenőrzési Iroda vezetője, dr. Bojsza Krisztina _ Humánszolgáltatási
Ügyosztály- vezetóje, KÍncses lbolya - Humánkapcsolati Itodavezetője, dľ. Kóľĺídi ú)va _
Hatósági Ügyosĺály vezetője, Bedő l{|ára _ Epítésügyi Iroda vezetője, Tóth Csaba -
Igazgatási lroda vezetője, Páris Gyuláné - Pénztigyi Ügyosztá|y vezetője, Pénzes Attila -
Gazdálkodási Ügyosztá|y vezetője, dľ. Hencz Adrienn - Gazdátkodási Ügyosztá.|y vezető-
helyettese, Fernezelyĺ Geľgely Sándor DLA - Váľosfejlesztési és Főépítészi LJgyosztáIy
vezetóje, Iványi Gyöngyvéľ - Főépítészi koda vezetője, Bajusz Feľenc - Közteľtilet-
feltigyeleti IJgyosztáIy vezetője, dľ. Szabó orsolya - Jaľási Hivatal vezetője, dr. Vas Imľe -
Kerületi országgýlési képviselő, Molnáľ Gáboľ ľ. alezľedes VIII. ker.
Rendőľkapitányság vezetóje, Sáfrány JőzseÍ - Józsefuárosi Intézményműkĺidtető Központ
igazgatőja, Váľadi Gizella _ Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Ktizpont
vezetője, Záxodny LászIő _ Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
gazdasági vezetője, Csete Zo|tán - Rév8 Zrt. mb. cégvezetője, dľ. Pestĺ Ivett - Kisfalu Kft.
ugyvezeto igazgatőja, dr. PalotaÍ Péteľ - Kisfalu Kft. opeľativ vezetóje, Kovács ottó -
Kisfalu Kft. vagyongazdálkodźsi igazgat,ója, Ács Péter _ Jőzsęfuźtosi Váľosiizemeltetési
Szolgálat igazgatőja, Mach József _ Uj Teleki téri piac vezetője, Kovács Barbara .
Jőzsęfvźrosi Közösségi Hźzak Nonprofit Kft. és a JóHíľ Józsefuiĺľosi Nkft. igyvezető
igazgatoja, Biál Csaba _ Józsefuaľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat igazgatőja, dľ.
Koľoknai András - Józsefuaľosi Egészségiigyi Szolgálat fiĺigazgatőja, Kis István -
Józsefuarosi Gyermekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. vezetője, Bonyhádĺ Elek -
BKIK VIII. kerületi Tagcsoport elntike, Nagy Gáboľné - Emberi Erőfonás bizottságí külsős
tag,Patatics Balázs _ Emberi Erőforľás bizottsźryi kiilsős tag.



Dr. Kocsis Nĺ'áté
Tisztelettel kcjszcjnti a Jőzsefuáĺosi onkoľmányzat Képviselő-testületének ülésén megjelent
képviselőket, aHivata| munkatársait azintézmény és cégvezetőket és valamennyi vendéget.

A Képviselő-testület 2OI5. évi 3. rendkívüli ülését - mely az SZMSZ 8., t0-12. $-aiban
fo gl ak ak al apj án ke ľ ĺ;I t o s s z e hív ĺj s r a . me gny iĘ a.

Távolmaľadását bejelentette Simon Gyöľgy. Megállapítja, hogy jeĺen van 17 képviselő' A
minősített szótöbbséghez I0, az egyszeru szótöbbséghez 9 egybehangző szavazat szükséges.
A következő képviselő-testületi ülés várható időpontja 2015. április 16. reggel 8 óľa.

Felhívja a képviselők figyelmét egy tegnap megjelent ításra, élve elnöki jogával elmondhatja,
hogy ez a cikk a Népszabadságban jelent meg elsőként, illetve annak online feltiletén. A cikk
címe: ,,Több szźzmíIIiős sikerdíj, az onkormáĺyzat megjutalmazza saját cégét.,, az internetes
verziőjaennek még tovább is ment ennél: ,,Magátő| nem sajnálja: tĺjbb szazmilliós sikerdíj'' és

mellékelték hozztĺ a polgáľmester fotóját. Az iĄságirő Sza|ai Anna, aki nem előszĺjr tesz
tanúbizonyságot arról, hogy nem érti aú., amit ír' A Fővárosi Önkormtnyzat működéséről is
szokott cikkezni, de az a tanulság, hogy úgy ír az önkotmźnyzatokról, hogy azoknak a
műkĺjdését nem is ismeri. Az aszta|nál ül olyan, akj maga indukálta eń' a cikd<et, ezek szerint
nem ismeri a Kisfalu Kft. működését, annak aťlnanszirozását. Ez döbbenetes és szomorú.
Nem jutalmazzäka Kisfalu Kfr,. ezzeI a mfüĺidési finanszíľozási mođellel, hanem múköđtetik.
Rontja a vaľosképet is ez a cikk, meľt fel év múlva semmi nem fog ebből megmaradni, csak
annyi, hogy Józsefuáľosban százmi|Iiős sikerdíjak vannak. Volt olyan újság, ahol

,,Tocsiko1ásľól'' íľtak ez iJ;gy kapcsán. Ha szeretnének a jĺĺvőben sokféle támogatást eléľni a
KoľmánýóI, az[Jniőtól, és jó viszoný ápolni más tjnkormányzato|<ka|, civil szervezetekkel,
akkor nem taľtja megfontolt, szerencsés és baľátságos lépésnek, hogy valakik, akik nem értik
ennek az Önkoľmźnyzatnak a mfüödését, rossz hírbehozzák a varost és így joggal taĺthatja
magát távol minden partneÍ, vagy egyiittműködő fél, könnyen eshetnek el számtalan
lehetőségtől a hamis hírek miatt. Megjegyzí, hogy 2-3 hétte| eze|őtt egy egyeztetőt is
ĺjsszehívtak az e||eluékj képviselőkkel annak kapcsán, hogy olyan fajsúlyú ügyekben, mint a
Bĺíľka, vagy a szociális ľendelet, tájékoztatást adjanak. Volt olyan képviselő, aki erľe el sem
jĺitt és soha nem tett a 4 év alatt semmilyen javaslatot ana, hogy mik az elképzelései a
működtetésekkel kapcsolatban. A jelenlegi Kisfalus támogatási formát az Allami
Számvevőszékkét alkalommal vizsgáItaés semmi kifogásolnivalót nemtalá|tbęnne.
Ezekkel ahazug, sunyi, Iejátatő cikkekkel más tisztességes emberek becsületébe is gázo|nak.
Ezt nem taľtja felelős vĺárospolitikanak és az egyĹittműködés jelének sem. Kezdi megszokni,
hogy mindenáĺon komrpciós tigyet akarnak ta|źini, de nem fog sikerülni. Ha valamit nem
éľtenek, akkor kérdezzenek, az előremutatóbb lenne a város szempontjából. Az
Alpolgármester Uľak szívesen megmagyarźzzák Jakabfy képviselő úľnak, hogy hogyan
ťlnanszírozzák a Kisfalu Kft-t, különös tekintettel arra, hogy nem tudoff eljönni aÍra az
egyezetésre, és hátha valami konszenzus szĹiletik. Megtregyzí, hogy megszokta, hogy azok
oktatják ki transzpaĺenciaľól, akik semmit nem tettek ezért ebben az onkoľmányzatban, ő'

viszont sokat tett a korrupció-ellenességért és transzpaĺenciáért. Nem fogja tovább elhírni a
lejaľatást.
Nemľég az At|átsző.hu egyik munkatáľsa ellen is pert nyeľt ilyen és hasonló hangvételű
Iejfuatő cikkek megíľása miatt, amit csak azért íft, meľt ennek az Önkormányzatnak a
kozp énzéből nem része sülhetett.
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A Hivatal munkatársainak lejaľatását nem fogja hagyni, meľt ezek mind tisztességes,
munkájukat jőI végző emberek, és akik nem ilyenek munkatársak voltak, azok máľ nem
dolgozhatnak itt, ellenük btintető eljárás folyik. Nem óhajt Jakab$ úľral semmilyen vitát
lefolytatni' mindenki éttette, amit most szeretett volna elmondani. Azt k&i a képviselőtől,
hogyha bármilyen szabäIyta|anságot vél felfedezni a Hivata|, vagy az onkormányzat
műkĺjdésében, akkor kérđezzen, menjen a Jegyzohoz, kérjen ađatot, betekintést' egyeztetést,
ahelyett, hogy köztisztviselőket jelentgessen.

Az a|ábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta meghívó szerinti számozássaI..

ttl'. Javaslat a ,,Budapest Főváľos VIII. kerüIet Józsefváľosi Onkoľmányzat és
kłiltségvetési szerveinek, valamint nemzetĺségi iinkoľmányzatok bankszámláinak
vezetése és il szám|avezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása'' tárgyűl
kőzb eszerzé s i elj áľás e redm é nyén ek m e gál|apítńsár a

Nincs módjuk a képviselő uraknak sem ügyrendben, sem egyebekben napirendi pont kíviili
témtlhoz hozzá szólni. Tájékoztatást adott csupán. Azt kéri, hogy az je|entkezzen, akinek a
napirendhez van hozzásző|źlsa, egyebekben meg fogja vonni a szőt. Megadja a szőt dr. Erőss
Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Ügyrendben szeretne hozzásző|ni. Javasolja, hogy mivel megsző|íttatott Jakabs képviselő,
ezért apolgármester ađja meg neki a lehetőséget, hogy válaszolhasson.

Dr. Kocsis M:áLté

Amikor az t$ságcikkben megsző|íttatott volt, neki sem ađtál< meg a lehetőséget, logy
megszólaljon. Megadná a szőt, de nem szeretne semmilyen vitát lefolytatni Jakabfr Urral.
Kéri, hogy ezt fogadjźlk e|, ez tilésvezetői döntés. Komássy képviselőnek adja meg a szőt.

Komássy Ákos
Kéri, hogy módosítsa a napiľendet és az áItala tájékoztatásnak neveze1ú, az ,,ellenzéket
kollektíve megbélyegző,, véIemény nyilvánításának a megvitatására sor kerülhessen ezen a
testiileti ülésen'

Dr. Kocsĺs N Iálté
Kérdezi, hogy melyik mondatbőI érezte azt,hogy ,,megbélyegezte az e|Ienzéket,,?

Komássy Ákos
Hangfelvételből meg tudja mutatni, hogy melyik az a 8-|0 mondat, amely ęn b|oc,az
e||ęnzék'ĺę becsméľlően vonatkozott. Ań. gondolja, hogy ez nem a tźĄékoztatás kategória.Ugy
gondolja, hogy a testületi iilés đemokĺáciájthoz tartozik, hogy legalább eszmecsere szinten
megbeszélhessék ezt.



Dr. Kocsis Nĺálté
Éppen aĺ:":a uta|t, hogy a demokĺatikus kultúra megkövetelt volna mást is. Ezt a fajta kettős
mércét sem tartja követendőnek, hogy e|ózőIeg meg a váľost járatják.le teljesen alaptalanul.
Nem a képvielők, hanem egy újságíró. Elnézést kér, ha Komássy Akos képviselő valamit
magźtra vett. A bizottságijegyzőkönyvekből kiđerül, hogy ellenzékiek kozött verseny alakult
ki, hogy ki tud ,,nagyobb durvát'' mondani, eÍre az önkormányzati vezetésrc. Pusńán arra
lrívta fel a figyelrrret, lrogy ez a veľseny sérti a vaľos éľđekeit, mcľt káľt okozó, alaptalan
híreket bocsát ki az onkormányzatrő|. Megadja a szőt dľ. Feľencz orsolya képviselő
asszonynak.

Dľ. Feľencz Orsolya
A 4l4-es napirend kapcsán szeretné kémi, hogy mivel kĺjrzethatáros képviselőként sokat
dolgozik, dolgoznak azon, hogy jó hasznositasźtt tuđják koncepcionálisan felállítani, mert
hátha adódik olyan lehetőség, hogy a Kormánytól kapnak erre támogatást, ezért szeretné'ha
lekeľiilne ez a napitendľől. Hozzáteszi, cinmagában egy jó előteľjesztésnek tartja, dę azt
gondolja, hogy ez kevés. Ennél sokkal tĺjbbet és sokkal nagyobb volumenú előteľjesztést
szeretnének benyújtani. Kéľi, hogy legkésőbb a májusi ülésre a polgármesteľ készítse elő és
nýjtsa be aú' a jőval'jelentősebb javaslatot, amin ľégóta dolgoznak.

Dr. Kocsis Máté
A szźlmozása3l4-es, de éľti a javaslatot.

Dľ. Feľencz orsolya
Egy kiesett és ań. nem vette figyelembe. Valóban azuj számozás szeint3/4-es.

Dr. Kocsis Máté
ErrőI az ügyrendi javaslatról hatźnoz elősztjr a Képviselő-testület. Szavazásra bocsátja dr.
Ferencz orsolya tigyrendi inďíw tny tú,

- mely szerint a 3ĺ4. Javaslattétel a Józsefvárosi pályaudvar teľĺĺletének
hasznosításáľa című előteľjesztést vegyék le napirendről és legkésőbb a májusi
képviselő-testületi ülésre keľüljön előterjesĺésre.

Dr. Kocsis Nĺ.áúé
Megá|Iapítja, hogy a Képviselő-testület aZ ügyrendi javaslatot 14 igen, 2 nem' 1

tartő zko dás s al e l fo gadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlsBro
A IIATÁR o Z ATH) Z AT ALH) Z EGYS ZERu szóľo g B sÉG s zÜrs Écps
HATAROZAT:
67t201s. (rrr.19.) T4IGEN 2 NEM 1 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy elfogađjadr. Ferencz orsolya ügyrendi indítváĺyát. mely
szerint a 3ĺ4. Javaslattétel a Józsefuárosi pályaudvaľ teľiiletének hasznosítására címtĺ
eLőterjesńést vegyék le napiľendről és legkésőbb a májusi képviselő-testĹilęti ülésre kerĹiljcin
előterjesztésre.



Dľ. Kocsis Máté
Komássy képviselőnek volt egy ügyrendi javaslata az e|hangzottak kapcsán, maximm azt
tudja támogatĺi,hogy az ülés végén atájékoztatók sorában megnyitja az igynek avitź$át, de
nem fog hozzászőIni, mert semmilyen magyarázatot nem tud elfogadni a történtekľe.
Szavazásta bocsátja Komássy Akos ügyľendi indítványát,

- mely szeľint a ,,Reagálás a napirend előtt elhangzottakľa'' címíi tźĄékoztatőt a
napirendľe felveszi.

Dľ. Kocsis Máté
Megá||apítja, hogy a Képviselő-testiilet az ügyrendi javaslatot 15 igen, 0 nem, 2
1.artő zko dás s al el fo gadta.

9ZAYAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATlľrIZ AT ALHIZ EGYSZERŰ SZóToBB sÉc szÜrs ÉGES
HATAROZAT:
68t201s. (rlr.19.) 15IGEN 0 NEM 2 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy elfogadja Komássy Ákos ügyrendi inđíBrźľryźń' mely
szerint a ,,Reagálás a napiľend előtt elhangzottakľa'' című tájékoztatőt a napirendre
felveszi.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Eľőss Gábor képviselőnek tigyľendben.

Dľ. Erőss Gábor
Két javaslata lenne a tájékoztatő napirenđek kiegészítéséhez. A légszennyezettséggel'
kapcsolatban. ...

Dr. Kocsis N.ĺ.áté
Eznapfuendi pont lesz.

Dľ. Eľőss Gábor
Nem látta a napirendi javaslatban.

I)r. Kocsis M:áLté

Mert szóbe|itájékoztatásként terjeszti majđ elő, đe jelen lesz.

Dľ. Eľőss Gáboľ
A következő javaslata az|enne, hogy a szociális rendelet, amit múlt alkalommal elfogadott a
Testiilet, annak az első tapaszta|atairól szeretne kapni egy tájékońatźst. Felálltak-e ezek a
munkacsoportok? Milyen |étszźtmmal és milyen munkacsopoľtok?

Dľ. Kocsis M:áté
A tájékoztatók sorát kibővítik a légszennyezettségi üggyel, ez szőbe|i tájékoztatő lesz, de
eĺľől kéri, hogy szavazzon a Testület.



A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy a ,,Tájékoztatő a |égszennyezettségi méľőháiőzat
a d ata iró l'' c ímű szó b e |i tźLj ékoztatót nap irendj ére felve szi.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a tájékoztatőt 15 igen, 2 nem szavazatta|, 0

tartő zko dás s al el fo gadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ SZoToB B s Éc szurs Écp s
HATÁROZAT:
6gt20I5.(III.19.) 15IGEN 2 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a ,,Tájékoztatő a |égszennyezettségi méľőhá|őzat
a d atai rĺí l'' című s zób e |i tźtj éko natót nap irendj ére felve s zi.

Dr. Kocsis M:áLté
A módosított napiľen d szavazása kĺjvetkezik.

Napirend:

1. Városľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos
előteľjesztés

1. Javaslat az MNP III megvalősításáboz kapcsolĺídĺó diintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis il1.áté - polgármester

Egy Attila - alpolgármester
Kaiser József - képviselő
Balogh István - képviselő

2. Fedezet biztosítása és szükséges diintések meghozata|a az ovodai
kapacitásbővítést cé|ző beruházások támogatására kiírt pá.Jyázat
benyújtásához
(íľásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Sĺáľa Botond - alpolgármester
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2. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előterjesztések

1. Beszámĺrlĺĺ a Józsefvárosi Ktizłisségi H:ázak Nonpľofit Kft. álta|
vagyonkezelési szerződés útján ellátott feladatok ellátásáról és a hozzá
kapcsolódó vagyon műktidtetéséľől
(írásbeli előteľj esĺés)
Előteľjesĺő: Kovács Barbaľa - JKH Nonprofit Kft. ügyvezető

2. Javas|at ^ Józsefuárosi Köziisségi lJázak Nonpľofit Kft. páiyázati
ľészvételének támo gatására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Balogh István - képviselő

3. Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a vagyongazdálkodási feladatokkal kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés, póľKÉZBESÍTÉS)

' Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté_polgármester

2. Javaslat a Józsefuáľosi Onkormányzat tulajdonában lévő ktizterületek
használatárĺĺl és használatának rendjéről szóló 18ĺ20|3. (IY.24.)
iinkoľmány zati r endelet módosításáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

3. Javaslat a łorcnsz mĺídosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }l/láté _ polgármester

4. Javaslat az ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos proaktív
adatszo|gáltatásra
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Jakabs Tamás - képviselő

5. Javaslat a jőzsefváľosi teľmészeti kłiľnyezet védelméľől szóló 28ĺ201'4.
(vII.0 1.) iinko rmányzati rendelet módos ítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis iľ;4źfté - polgáľmester



6. Javaslat a ľeklámok, reklámberendezések és cégéľek elhelyezésének
szabályaiľĺóI szóló 55120|3. (xII.20.) tinkoľmányzati ľendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteĺjesĺő: Dr. Kocsis i|l4lźfié - polgáľmester

4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat ktiznevelési intézményekkel kapcsolatos fenntartĺíi dłintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis }iĺtńé _ polgármesteľ

Sántha Péterné - alpolgaľmesteľ

2. Javaslat a bölcsődei téľítési díjakľó,l szĺíló iinkormányzati rendelet
módosításáľa
(írásbeli eloteľjesztés)
Előterj esĺő : Santha Péterné - alpolgĺíľmester

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtĺí szociális ellátások foľmáÍľról és a
térítési díj fizetésĺ kiitelezettségről szóló tinkormányzati ľendelet
mĺĎdosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S ántha Péterné- alpol gármester

5. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat ktiltségvetést érintő,kéľdések meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis l|i4áté - polgármester

Santha Péterné- alpolgármester

2. Javaslat aKőztéľmegújítási Nívódíj pályánatonvaló ľészvételre
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľ;4:até - polgármesteľ



Tájékoztatók

1. Tájékoztatő ahatáridőben el nem készůilt előterjesztések jegyzékéről
( írásb el i táj éko ztatő)
Előterj eszt ó.. D anada_Rimán Edina - j e gy ző

2. Polgáľmesteri tájékoztatő a lejárt hatáľĺdejű testületĺ határozatok
végrehajtásárĺíl, az e|őző ülés ĺóta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekről és az tinko rmányzati pénzeszkiĺzök átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekiitéséről
(írásbeli táj éko ztatő)
Előterjesző: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

3. Tájékoztatő azú)LETMENTO PONT iizeme|tetése soľán e|végzett
feladatokľól, és a rendelkezésľe bocsátott forľások felhasználásáról
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|;4lźLté _ polgármesteľ

4. Tájékoztató a|égszennyezettségi méľőhá|őzat adatairő|
(szóbeli tájékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ/láté _ polgármester

5. Reagálás a napiľend előtt elhangzottaka
(szóbeli tájékoztatő)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Dľ. Kocsis lIáLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendet 15 igen, 0 nem, 2 tartőzkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁRo ZATlgrI Z AT ALHI Z EGYSZERŰ S ZoToB B s Éc s zÜrs Écps
HATÁRoZAT:
70t2015. (III.19.) 15IGEN 0 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület az a|ábbi napirendet fogadja el



Napirend:

1. Váľosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos
előterjesztés

1. Javaslat az MNP III megvalósításához kapcsolódó diintések meghozata|ára
(íľásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Egry Attila - alpolgármester
Kaiser József - képviselő
Balogh István - képviselő

2. Fedezet biztosítása és szükséges diintések meghozatala az óvodai
kapacitásbővítést céllzó beľuházások támogatására kiírt páiyńzat
benyújtásához
(írásbeli előterjesĺés, POTKÉzBESÍTÉS)
Eloteľjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Sára Botond - alpolgármester

2. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

1. Beszámolĺi a Józsefuáľosi Ktiziisségi ľJázak Nonpľofit Kft. áita|
vagyonkezelési szerződés útján ellátott feladatok ellátásáró| és a hozzát

kapcsolĺódó vagyon műkłidtetéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Kovács Barbara_ JKH Nonprofit Kft. ügyvezető

2. Javaslat a Józsefvárosi Köziisségi H:á,zak Nonpľofit Kft. pályázati
részvételének támogatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Balogh István - képviselő

3. Vagyonkezelésselo váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

t. Javaslat a vawongazdálkodási feladatokkal kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(ĺľašbeľ előterj eszté s, p oTI<BzB ES ÍTÉS )
Előterjesáő: Dr. Kocsis i|l4áté _ polgármesteľ
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2. Javaslat a Józsefvárosi Onkoľmányzat ta|ajdonában tévő közteľiiletek
haszná|atárő| és használatának rendjérőI szĺilĺó 1812013. (Iv.24.)
tinko rmá ny zati r endelet m ĺi d o s ításá.ľ a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

3. Javaslat a lol<Í:sz mĺódosítására
(íľásbeli előterj eszés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

4. Javaslat az ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos proaktív
adatszo|gáltatásľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Jakabfu Tamás - képviselő

5. Javaslat a jĺózsefváľosi természeti környezet védelméről szĺóló 2812014.
(WI. 0 1.) iinko rm án y zati r endelet m ód os ításár a
(írásbeli eloterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

6. Javaslat a ľek|ámok, reklámbeľendezések és cégérek elhelyezésének
szabályairól szĺi|ó 5512013. (xII.20.) tinkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Hu mánsz o|gá|tatálssal ka pcsolatos előteľj esztések

1. Javaslat köznevelési intézményekkel kapcsolatos fenntaľtríi diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis l:ll ĺ.áté _ polgáľmester

Sántha Pétemé - alpolgáľmesteľ

f. Javaslat a btilcsődei téľítési díjakrĺĎl szóIó łinkoľmányzati ľendelet
mĺídosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociálĺs ellátások foľmáirĺíl és a
térítési díj fizetésĺ kiitelezettségről sző|ő łinkormányzati rendelet
módosítására
(íľásbeli előterjesztés)
Előterj esző : Sántha Péteľné- alpolgáľmester
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5. Egyéb előterjesztések

t. Javaslatkłiltségvetéstérintő'kéľdésekmeghozata|ára
(íľásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

S ántha Péterné- alpolgáľmester

2. Javaslat aKőztérmegújítási NívódÍj páůyánaton való részvételľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis }ĺ4źLté _ polgármester

Tájékoztatók

1. TáĄékoztatő ahatáridőben el nem készült előterjesztések jegyzékérő|
(írásb el i tź! ékoztatő)
Előteľjesztő: Danada-Rimán Edina _ jegyző

2. Polgármesteľĺ tájékoztatő a lejárt határidejű testiileti határozatok
végrehajtásáról, az e|őző ülés ĺóta tett fontosabb intézkedésekről, a
j elentő s eb b es em ényekről és az tinko rmány zati p énzeszkiiziik átmenetile g

szabadrendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekötéséről
(íľásb eli táj ékoztatő)
Előterjesaő: Dľ. Kocsis lll4áté _ polgármester

3. Tájékoztatől azÉ,LnrMENTo PONT ůizemeltetése soľán e|végzett
feladatokľĺilo és a rendelkezésre bocsátott foľľások felhasználásárĺil
(írásb eli táj éko zÍatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

4. Tájékoztatĺó a légszennyezettségi mérőhá|őzat ađatairő|
(szóbeli tájékoztatő)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Ilĺ4:áté - polgármester

5. Reagálás a napiľend előtt elhangzottaha
(szóbeli tájékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺ.ĺáté - polgármester
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1. Városrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos
előterjesztés

Napirend 1/1. pontja
Javaslat az MNP III mepyalősításálhoz kapcsolódĺó diintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármesteľ
Kaiser Jőzsef - képviselő
Balogh István - képviselő

Dr. Kocsis Máté
A napirend vítájźú megnyitja. Kéľdés, hozzászőIás hianyában a napiľendi pont táĺgya|ását
|ezfu ja.Szavazástabocsátjaazalábbihatźlrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy felhata|mazza a polgármestert a TámogatásiSzerződés 7.
számu módosítása során az előteqesńés 1. számis mellékletét képező zźnadé|ď<a| kiegészített
szer ző désmó do sítás aláír ásáľ a.

Felelős: polgármester
Határiďő: 20| 5 . marcius 1 9.

Dľ. Kocsis Nĺ.álté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatáĺozatot |7 igen, 0 nem, 0 tartózkođással
elfogadta.

1ZAVAZASNÁL JELEN vAN 17 KÉPVISELo
A HATARo Z ATH)ZAT ALH)Z MrNo S ÍTETT SZoToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁROZAT:
7112015. (III.19.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhata|mazza a polgiírmesteľt a TĺímogatásíSzerzőđés7.
szárÍl módosítása során az e|őteqesztés 7. számt mellékletét képezó záĺadéIď<a| kiegészített
szer ző dé smó do s ítás a|áír ásźn a.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20I 5 . máľcius 1 9.
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Napirend 112. pontja
Fedezet biztosítása és sziikséges dłintések meghozata|a az Ovodai
kapacitásbővítést cé|ző beruházások támogatására kiíľt pá|yázat
benyrújtásához
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis };ĺ,źńé _ polgármester

Dľ. Sára Botond _ alpolgáľmester

Dr. Kocsis N.ĺ'áté
A napiľend vitáját megnyitj a. Megadj a a szot Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Mire hatályba lép a tankĺjtelezettség életkorának |esztilítása. addigra arra is sikerĺilt módot
találni, hogy óvodabővítési pź.Jyź.zat legyen. Külon örĹil annak, hogy Józsefuáros ebben részt
vesz és annak is, hogy ebben a Pitypang is részt vesz. Kéľdezi,hogy miként fogja éľinteni a
2015/16-os tanévét a Pitypangnak? Leszjövő évi tanév a Pitypang ovodában, vagy sem? Ha
jól olvasta, akkoľ ezen a páIyźzaton 4 óvoda bővítésére van módja egy tĺnkormźnyzatnak
pźiyázni. Van még legalább 3 óvoda, amire még rt.fért volna ez, míért csak a korábban
e|határ ozott ó vo dákat l ehetett ebb e felvenni ?

Dr. Kocsis Máté
YáIaszađásra megadja a szőt dr. Saľa Botond alpolgĺĺrmesternek.

Dr. Sára Botond
Természetesen az óvodai képzés nem szűnik meg a Pitypangban' nem veszéIyezteti a képzést
a felújítás, és ezlÍźn 65 ferőhellyel bővül. A Szźzados Negyed vo|t az a részę a kerĹiletnek,

ahol a demográfiaivtitozások pozitív iľanyban azt eredményeńék, hogy rengeteg a beköltöző
fiatal és bekĺiltöző család, ezért emeI|ett az óvoda mellett döntöttek, meľt a beavatkozźls itt a
legsĺirgősebb. Az oka, hogy más óvođĺíkkal nem tudtak készÍilni az, hogy a páIyázathoz
szükséges engedélyeket nyár végéig kell benýjtani. A tewezés ebben az óvodában
folyamatban van. Az előfeltétel a benyújtandó dokumentumok tekintetében itt ľendelkezésre
á1l és rendelkezésre fog á||ni, azokĺlźů az ővodfünál is, amelyek még folyamatban vannak.

Hangsúlyozza,hogy ehlhęzapľojekthezazOnkormźnyzat 180 millió forint fedezętętbiztosít.
Ez egy jó hír, ez a onkormányzat stabilitását és jól működését feltételezi, A többi óvoda
bővítésére, felújításaľa is lehetne taláIni ĺjtleteket, de egyelőre azokban nincsen kapacitás
probléma.

Dr. Kocsis M:áté
Komássy képviselőé a sző.

Komássy Ákos
Alpolgĺáľmester Asszony tájékońatta, hogy a korhatáľ leszá||ítźsa nem fog túltelítettségi
problémát okozni a következő tanévben a keľĹileti óvodákbaĺr. Jót tett volna azért, ha az a 3

másik óvoda is ki van bővítve, mert remélhetőleg egyre több gyerek lesz a keľületben.
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Dľ. Kocsis NIáLté
További kérdés, hozzźszőIźts hiányában a napirendi pont tárgya\ásźń lezáqa, Szavazásta
boc sátj a az a|źĺbbi határ ozatij avaslatot.

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. a nemzetgazdasági miniszter - a belügyminiszterrel és aZ emberi erőforrások
miniszterével egyetértésben - áItaI meghiľdetett óvodai kapacitásbővítést céIző
beruházások támogatásaľa kiírt pźiyázaton indul a Pitypang Napközi otthonos ovoda
férőhelyeinek bővítése céljából az e) pá|yázati aIcéI _ új óvoda létesítése vásaĺlással
(telek és épiilet) éslvagy építéssel _ vonatkozźsában bruttó 317 500 000 Ft beruházási
összköltséggel, mely az épitésre terjed ki.

Felelős: polgáľmester
Határiđó: 20I 5. marcius 1 9.

2, a) az óvodai kapacitásbővítést cé|ző beruházások tźtmogatására kiírt páIyázat
benyújtásahoz összesen bruttó 187 500 000 Ft saját forrást biztosít.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkíadés 11107-01 cím mfüödési cél
és általános taľtalékon beIi| az általános taľtalék - kötelező feladat - e|őirźnyzatábő|
|26.554,0 e Ft-ot záro| és a III07-02 cím felhalmozási cé|tartalék - önként vá||a|t
feladat _ záĺo|t e|ohźnyzatát feloldja.

c) az a) pontban foglaltak míatt az onkormányzatkiadás III07-02 cím felhalmozási
céltaľtalék - önként vźi|a|t fęladat - előiráĺyzatárő| 156.338,0 e Ft-ot, a 11107-01 cím
mfüödési cél és általános taľtalék előirźnyzatrín beliil az á|ta|źnos tartalék _ kotelezó
feladat _ e|őirźlnyzatárő| 3I.162,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím - önként
vál lalt fe l adat _ b en:hazási e|oir ány zatár a.

d) felkéri a polgármestert, hogy a kĺiltségvetésről szóló rendelet következő
módosításánáI az a)-c) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Határidő: a) _c) pont esetén 2015. március 19.; d) pont esetén 2015. május 31.

eredményes pá|yźnat esetén váIIaIja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a
beruhĺĺzás megvalósítźsźiőI szźtmított 10 évig eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznáIja.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. március l 9.

a hattrozat 1. pontja a|apjtn fe|hatalmazza,a polgttrmesteľt a pá|yázathoz sziikséges
dokumentumok aLáírźlsaľa és a Magyat Allamkincstaľ Budapesti és Pest Megyei
Igazgatő stlga f eIé tcirténő b enyúj tás aľa.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. marcius 23.

J.

4.
I
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5. fetkéri a polgármesteľt, hogy sikeres páIyázat esetén a további költségekről
tájékoztassa a Képviselő-testületet és tegyenjavaslatot a költségvetési fedezetére.

Felelős: polgármester
Hatfuiđő: 20I 5. szeptembeľ 3 0.

Dr. Kocsis M.áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a határozatot 17 igen' 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.

SZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z vĺrľĺo s ÍľpTT S ZoToB B S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATÁROZAT:
7fl20l5. (III.19.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a nemzetgazđasági miniszteľ - a belügyminiszterľel és az emberi erőforrások
miniszterével egyetértésben - áItaI meghirdetett óvodai kapacitásbővítést céIző

beruhazásoktźĺmogatására kiírt pá|yázatonindul a Pitypang Napközi otthonos óvoda
ferőhelyeinek bővítése cé|jábő| az e) pá|yázati a|céI _ új óvoda létesítése vásaľlással
(telek és épület) éslvagy építéssel - vonatkozásában bruttó 3|7 500 000 Ft beruházási
összköltséggel, mely az építésre terjed ki.

Felęlős: polgármester
Hatźnidó: 20I 5. marcius 1 9.

2. a) az Ővodai kapacitásbővítést cé|ző beruhazások támogatásáta kiíľt páIyźnat

benyújtásához cisszesen bruttó 187 500 000 Ft saját fonást biztosít.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím műkcjdési cél
és általanos tartalékon be|i| az általános Ártalék - kötelező feladat - előirányzatábő|
126.554,0 e Ft-ot záro| és a III07-02 cím felhalmozásĺ cé|tartalék - önként vállalt
feladat _ zéro|t e|őfuźnyzatát feloldja.

c) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás III07-02 cím felhalmozási
céItarta|ék - tinként vá||alt feladat - e|őkźnyzatátő| 156.338,0 e Ft-ot, a l1107-01 cím
mfüĺjdési cél és általános tartaLék e|őirányzatLán beltil az á|talźnos taľtalék - kötelező
feladat _ e|oiráĺyzatárőI 3I.162,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - ĺjnként
vál l a lt fe l acĺ at - b eruházási e l ő i rán y zatźrr a.

d) felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetésről sző|ő renđelet következő
módosításánáI az a)-c) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a) -c) pont esetén 2015. mĺírcius 19.; d) pont esetén 2015. május 31.
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eredményes páIyázat esetén vźilalja, hogy a támogatásból megvalósuló beľuhźaást a
beruházás megvalósításátő| számított 10 évig eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznź"Jja.

Felelős: polgármester
Hatáť'ďő : 20I 5. március 1 9.

a határozat 1. pontja a|apjźn fe|hata|mazza,a polgźlrmestert a pá|yazathoz szfüséges
dokumentumok a|ź.ítźsźtra és a Magyat Allamkincstar Budapesti és Pest Megyei
Igazgatőstlga felé tcjrténő benffi tására.

Felelős: polgármester
Hatfuiđő: 201 5. március 23.

felkéľi a polgármesteľt, hogy sikeres pá|yazat ęsetén a további kciltségekľől
tájékoztassa a Képviselő-testĹĺletet és tegyen javaslatot a k<iltségvetési fedezetére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20t5. szeptember 30.

2. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előteľjesztések

Napirend 211. pontja
BeszámolĺĎ il Jĺizsefváľosi Ktizösségi Házak NonpľoÍit Kft. áůtal-
vagyonkezelésĺ szeľződés útján ellátott feladatok ellátásáról és a hozzál
kapcsolĺidó vagyon műkłidtetéséľől
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács Barbara- JKH Nonprofit Kft. ügyvezető

Dr. Kocsis N.ĺ.áLté

A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gáboľ
A sportudvarok kapcsán olyan jelzések kerĹiltek hozzá, hogy ezeknek a kihasznáLtságával
gond van. Szeľetne olyan tényadatokat hallari, hogy mennyi az a maximális kihasználtság,
amire lehetőség volna ilyen spoľtudvaľok esetében.

Dr. Kocsis M:áté
Y źiaszadźsra m e gadj a a szőt Ü gyvezető Igazgatő A s szonynak.

Kovács Baľbara
Azttudja elmondani, hogy anyári időszakban ennélnagyobb nem lehet akihaszná|tsága, mert
reggel 8 és délutan 6 közcitt vannak, tavasszal és ősszel napközben 70-80 %o-os a
kihasználtsága és télen egyébként üres, mert hogy nyílt a pźiya és nem alkalmas spoľtolásra.

Dr. Kocsis N.{.áté

Megadja szót Komássy Ákosnak.

a

4.

5.
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Komássy Ákos
A H13 Központtal kapcsolatos beszámolót köszöni. K&dezi,hogy az Inkubációs Programban
van-e arĺőI adat, hogy hányan vettek részt és hány palyakezdő véll'|alkoző jutott el az
indulástól a ferľrtarthatősági szintig? Továbbá, hogy a felsorolt renđezvényeken milyen
ľészvételi arány mutatható? Javasolja, hogy az inkubációs feladatokat is magyaľ nyelven
foga|mazzák meg. A sportudvarral kapcsolatbarlkérdezi, hogy jól érti-e, hogy mióta źńjátő

készült a I(esztyúgyfubőI oda, azőta az gyakoľlatilag szabad felhasznólásra a környékbeli
gyerekeknek nem áII nyitva' ęz mennyiben illeszkedik az MNP II-es fenntartási

kötelezettségel<hez? Ha jól tudja, a Homok utca is egy MNP II-es beruhźnásiklte|ezettség
volt.

Dr. Kocsis Máté
Y á|aszaďásľa me gadj a a szőt Ü gy v ezető I gazgatő As s zonynak.

Kovács Barbara
A Képviselő Úr nem éľti jól, meľt a lakóknak továbbra is szabad bejáľásuk van a Homok utcai
sportudvaľra' annyi kiilcinbséggel, hogy a Kesztyíĺgyárbő| tudnak bemenni, ami íey
ellenőrzött körülmények kĺizött zaj|Lk. A tanévben eddig sem lehetett oda bemenni, mert az
iskolĺĺnak źúađtt.k haszná|atra a testnevelés őrźk'ĺa. A Hoľánszkyval kapcsolatban
megfontolj tlk a javaslatot és megpróbálnak kevesebb idegen szőthasznźůni.

Dľ. Kocsis Máté
Kiegészítésre megadja a szőt dr. Sára Botondnak.

Dľ. Sáľa Botond
Az Inkubáciős Ház teltházza| műkodik. Vannak, akik maľ ĺjnállóan fenn tudják magukat
ĺartar'ń. Paľtnerei a Minisztéľiumnak, miszerint ttlmogatják a Íiatalok váIlalkozővá vźtIásźń,

ennek azegy1kakcióterulete aHoránszky 13., amiaztjelenti, hogymivelarésńvevőkszáma
megnőtt, ezért nekik kell oIyan javaslatot tenni, hogy a vállalkozók, akik már mfüödőképesek
tjnállóan is, ki tudjanak keľülni aHźz;bőI és itt a kerĺiletben egy másik heIyet kapjanak, azért,

hogy új résztvevők tudj anak a Hźnba bekertilni.

Dľ. Kocsis Nl'áté
További kérdés, hozzászőIás hiányában a napirendi pont tźtrgyalását lezárja. Szavazásta
bocsátj a az alábbi határozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dont, hogy elfogađjaalőzsefváĺosi KĺizösségiHázakNonpľofit Kft.
beszámolóját a Horánszky u.13., Dankó u. 18. és aMátyás tér 15. szárrla|atti onkormźnyzati
tulaj donú ingatlanok vagyonkezelés ére vonatkozóan.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2015. maľcius l 9.

Dr. Kocsĺs M:áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-tęstület a határozatot 16 igen, 0 nem, 1 taľtózkodással
elfogadta.
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sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
a. HaľÁR oZ AT:ľrc.Z AT ALHc. Z EGYS ZERŰ s zóľo g s s Éc szÜnsÉcBs
HATAROZAT:
73ĺ2015. (m.19.) 16IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadjaaJózsefuárosi KcizosségiHäzakNonprofit Kft.
beszámolóját a Horánszlľly u.13., Dankó u. 18. és allĺ4źúyźts tér 15. számalatti önkoľmányzati
tulaj donú ingatlanok vagyonkezelésére vonatkozóan.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. maľcius 1 9.

Napiľend 2l2. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Ktizłisségi H:ázak NonproÍit Kft. pályá.zati
részvételének támo ga tásár a
(írásbeli előteĺj esztés)
Előterjesĺő: Balogh István _ képviselő

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja. Előteťesztői kiegészítés nincsen. Megadja a szőt Komássy
Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Üdvözli, hogy a Kesztyugyáľ ilyen jellegű pá|yźzatot benyújt, de kevesli, hogy csak 2 fő
vehet rajtarészt.Bizikbenne, hogy a jövőben nagyobblétszźmĺa is lesz lehetőség.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megadja aszőt Balogh István képviselőnek.

Balogh István
Ez a két fő elegendő, tekintsék úgy, mint egy minta, hogy a jovőben miképpen tuđják az
intézménytendszerekben a lehetőséget megtalálni aľra, hogy minél több, magát cigźny
származásÚnak valló be tudjon kapcsolóđni az intézmények, az onkoľmáĺyzat és családok
k<jzös egyĹittműködésébe. A későbbiek során, ha leszűrték a Íapasztalatokat, akkoľ a
viírosvezetőknek konkĺét javaslatot is fog tenni.

Dr. Kocsis M:áLté

További kérdés, hozzásző|ás hianyában a napirendi pont tźrgya|ásźú |ezáĺja. Szavazásra
bocsátj a az alábbi határ o zati j avaslatot.
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A Képviselő-testÍilet' mint a Józsefuárosi Kĺjzcjsségi Hazak Nonprofit Kft. egyszemélyes
tulajdonosa, alapítőijogkorében e|jáwa úgy dönt, hogy

1' a) támogatja a Jőzseftárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. részvételét a ,,Roma
emberek képzésbe- ágyazotĺ foglalkoztatása a szociális és gyeľmekjóléti
el látóľends zerb en, TAM oP - 5 .3' I -B -2 - |2 l I,, kő dszámű p á|y ázaton.

b) felkéľi a po|gármestert az e|őterjesztés mellékletét képezó Fenntaľtói ny1latkozat
a|áírástra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. marcius 19.

2. ho zzźĄ áruIźls át ađj a a Társ aság b ankszám|áj áĺak a|szám|a ny itásáho z.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2015. maľcius 19.

3. felkéri a Jőzsęfuárosi Közösségi Hazak Nonpľofit Kft ügyvezetőjét az 1. pontban
meghatározottpá|yázaton való ľészvételhez szükséges intézkedések megtételére.

Felelő s : Józsefu aro si Koz<j s sé gi HźĺzakNonpľofi t Kft . ügyve zetój e

Hattxidő: 201 5. maĺcius 1 9.

Dr. Kocsis lĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatátozatot 17 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással
elfogadta.

IZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ AT:ľrIZ AT ALHIZ vnĺo s ÍľBTT S ZóToBB S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁROZAT:
74t2015. (In.19.) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület, mint a Józsefuárosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft. egyszemélyes
tulajdonosa, a\apitőijogkĺirében e|jáwa úgy dönt, hogy

1. a) támogatja a Jőzsefvaľosi Kcizösségi Házak Nonprofit Kft. részvételét a ,,Roma
embeľek képzésbe , ágyazoÍt foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti
ellátó ľends zetb en, TAMO P - 5 .3 . | -B -2 - I f l I,, kő dsztlmu p áIy źzaton.

b) felkéri a po|gármestert az eloterjesztés mellékletét képezó Fenntartói ny1latkozat
aláirásfua.

Felelős: polgármesteľ
Hateľ'idó 201' 5' március 1 9.
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2, hozzájtľu|ásźlt ađja aTátsasźtg bankszáml ájának alszámla nyitásához.

Felelős: polgármester
Határidő 20I 5. máľcius 1 9.

3. felkéri a Jozsefvárosi Köztjsségi Hrĺzak Nonprofit Kft ügyvezetőjét az 1. pontban
meghatáĺozoÍtpá|yázaton való részvételhez szĹikséges intézkedések megtételére.

Felelő s : Józsefu áro si Közö ssé gi Házak Nonprofit Kft . ügyve zetój e
Határidő: 2015. március 1 9.

3. Vagyonkezelésselo váľosiizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 3/1. pontja:
Javaslat a vagyongazdálkodási
meghozata|á'ra

feladatokkal kapcsolatos döntések

(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Dr. Kocsis ll/até _ polgĺírmester

Dr. Kocsis ľ ĺ.áńé
Kaptak a képviselők 

"gy 
csere előteľjesztést és csere 5. számu męllékletet, valamint annak 3.

számis' mellékletének cseľejét pótkézbesítéssel. A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt
Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Lényegi újdonsággal nem talá|kozott a korábbi döntésekhez képest, Kérdezi, hogy ki lesz a
Parkolás-üzemeltetés vezetóje, mert az ki van pontozva az előterjesztésben. Ha beolvađ a
Kisfaluba, akkor hátha jobban sikerül foglalkozni a varakozási helyek áttekintésével és
felťrjításával. Kéri, fordítsanak eľre figyelmet, mert ezze| kapcsolatban maľ többszöľ volt
probléma, meľt vannak olyan utciík, ahol balesetveszélyesen vannak kialakítva ezek a helyek,
kicsit tĺjbb lett felfestve, mint amennyit terveztek egy-egy utcába.

Dľ. Kocsis M:áté
A vezetői posztot továbbra is Biál Csabának aján|otta fel. Egyébként hivatalos dĺintés még
nem született. További kérdés, hozzásző|źls hiányában a napirendi pont tátgya|ásźtt |ezárja.
Szavazásrabocsátjaaza|ábbihatźtrozati javaslatot.

A Képviselő-testület, mint a Józsefuarosi Parkolás-tizemeltetési Szolgálat irányítő szerve úgy
dönt, hogy

l. a) elfogađjaahatározat 1. męllékletétképezó,Józsefuaĺosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat
megszüntető okiratát és felkéri a polgármesteľt annak a|áirásźtra.

b) a hatźtozat I.a) pontja alapján felkéri a polgáľmesteľt a megsztintető okirat Magyar
Áilamkincstár felé történő benyújtásara.

Felelős: polgármester
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Határidő: a) pont esetében a megszüntętő okirat a|áírásának hataľideje 2015. maĺcius 20.,

b) pont esetében 2015. március 23.

2. etfogadj a a hatátozat 2. me|Iékletét képező KözalkalmazoÍti Juttatási Szabá|yzatot 2015.

ápľilis 1-jei hatályba lépéssel és felkéri a polgármestert annak a|áfutsára

Felęlős; polgáľmester

Hataridő: 2015. ápľilis 01.

3. a Jőzsefuaĺosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30100 cím _ kötelező felađat - bevételi

műkcjdési saját és kiadás dologi eloirźnyzatźLt78.473,O e Ft-tal tĺjrli a Fővárosi Önkormányzat

teľĹiletére eső parkolási feladatok tńadása címén.

Felelős: polgáľmester

Határidő: f0I5. március 31.

4. a Jőzsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgźĺ|at 30100 cím _ kotelező feladat - bęvételi

miĺködési saját előiľĺínyzatźń 665.645,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás eloirźnyzatát

130.416,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáĺulźlsi adó elóirányzaté./-

35.446,0 e Ft-tal, a dologi kiadási e|óittnyzatát 365.518,0 e Ft-tal, az elvonás e|őirźnyzatát

134.118,0 e Ft-tal, aberuhźzás előirányzatát 147,0 e Ft-tal csĺikkenti a kĺiltségvetési szerv
j ogutód nélküli megsztĺntetése címén.

Felelő: polgáľmester

Hatĺĺridő: 20|5. máľcius 3 1.

5 . az onko ĺrlányzat címľendj ében a 1 1401 cím elnevezését 2015 . április I ' napjátőI parkolás-

tizemeltetésre nevezi.

Felęlős: polgármester

Hataridő: 20115. április 01.

6. az onkotmányzat 11401 cím - kötelező feladat _ bevételi e|őkányzatát 665.645,0 e Ft-tal

megemeli parkolási bevételek címén, és ęzze| egyidejrĺleg a 11108-02 cím - kĺjtelező felaďat_

elvonások, befizetések bevételi e|oittnyzatát 134.1 18,0 e Ft-tal csĺjkkenti.

Felelős: polgáľmester

Hataĺidő: 2015. maľcius 31.
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7. az onkormányzat 11108-02 cím _ kötelező feladat
belül az iľányítószervi támogatásként folyósított
13.544,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármesteľ
Határiđó 20I 5. március 3 1 .

- ťlnanszírozási műkĺjdési kiadáson
támogatts kiutalása e|őirányzatźú

8. a Jőzsefváĺosi Paľkolás Üzemeltetés 30100 cím - k<ltelező feladat - ťlĺanszítozásí
bevételen belüI az irányítőszelvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźmiántorténő
jóváírása e|őirányzatat 13.544,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester

Hatźriđő : 20 I 5 . maľcius 1 9.

9. az onkormányzat 11401 cím - kötelező feladat _ kiadás személyi juttatás e|őfuźnyzatát
30.696,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájaniźlsi adó elohźnyzatát
5.804,0 e Ft-tal, a dologi e|oirányzatát 85.000,0 e Ft-tal (ebből áfabefizetés 25.000,0 e Ft)
megemeli a Jőzsefvéttosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat jogutód nélktili megszüntetést
követő kifi zetések címén.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2015. március 19.

10. Az Onkormźnyzat 1ll07-01 cím mfü<jdési cél és általiínos tartalékon belül az
átszervezések, vezetői bérpolitikai irźtnyelvek többletköltségei - önként vźi|a|t feladat -

e|őirźnyzatárőI 66.443,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11401 cím - kĺjtelező feladat - đologi
eloirźnyzata és ezzel egyidejűleg a |1104 cím - kötęlęzó fe|adat kiadás dologi e|őirźnyzatát
396.483,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft. parkolás-tizemeltetési feladatok díjazźsacímén.

Felelős: polgármester

Hataľidő: 2015. marcius 1 9.

11. a) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 címmfüödési cél és általános taľtalékon be|itaz
általanos tartalék _ ktitelęző felađat _ e|őirtĺnyzatátő| 2.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11108-02 cím felhalmozási ťlnanszírozási kiadáson beltil az irényitőszeľvi támoeatásként
fo lyó s ított támo gatás kiutal ása eli5ír ány zatár a.

b) a Polgármesteri Hivata| |220I-01 cím _ kötelező feladat _ feIhalmozási finanszírozźsi
bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított tźlmogatás ťĺzetési számlántĺjľténő
jőváírása előirźnyzatát és a kiadás benshźľ;ts e|őirźlnyzatát 2.500,0 e Ft-tal megemeli.
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Felelős: polgármester

Hataridő: 2015. március 19.

12. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésľől szóló rendelet k<jvetkező módosításáĺáI a

hattr ozatb an fo glaltakat ve gye ťr gyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő : a kĺiltségvetési rendelet következő módosítása

13. fetkéľi a Jőzsefvátosi Parkolás-üzemeltetési Szolgá|at igazgatőjtń az alábbi intézkedés

megtételére:

a) a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására kötott szerzoďések.áttuhtnźlsáta a

következők szerint: a szerzoďéses partner írásban tcirténő tajékoztatźlsa a feladat

ellátásanak vźitozástről, nyilatkozat kéľése a szeruodés, megállapodás 2015. április

l-jét követően történo fewfiartásaľól, valamint a szerződések átruhźľ;źstrőI szőIo

dokumentumok aláírásra t<jrténő előkészítéséte' az alźiráshoz sziikséges ügyintézésre.

b) parkoló-automaták őráinak źtti|itására az onkormáĺyzat, mint kedvezményezett

nevéľe.

c) a megszrĺnő költségvetési szerv esetében intézkedjen:

o az Ülgyiratok źĺadtĺsára - źúadts-átvéte|i jegyzőkönywel és iratjegyzékkel egyutt

- a Józsefuárosi Polgĺírmesteri Hivatal részéte, másrészt a vagyon źftaďás-

átvételének előkészítésére és lebonyolításĺíľa.
(iĐ az utólagos elsziímolásra ađott előlegekkel, ellátmányokkal történő

elszámolásra.
(iii) a hazipénztarźhan Iévő készpéluáIlomány Józsefuarosi Paľkolás-üzemeltetési

Szolgálat fizetésí sztnrúáíra történő befizetésére.
(iv) a paĺkoló-automatákban lévő paľkolási díj befizetésére a Józsefuárosí Parkolás-

izemeltetésiSzolgálatf izetésiszám|ájtnőI.
(v) valamennyi fizetési számláján lévo péĺlzösszeg átlĺa|ásźlra a Józsefuárosi

onkormanyzat költségvetési szź.m'|ttjźľa.

(vi) ťĺzętési sztrr]áinak megsziintetéséľe, és ezze| egyidejűleg intézkedjen a ťlzetési

számláik - a szám|avęzeto bank általi - 6 havi utókezelésérę vonatkozó

megbízás előkészítésével kapcsolatos feladatokĺa vonatk ozőaĺ.
(vií) az eszközök és források tételes teljes körű le|tźrozásáĺa 2015. maĺcius 31-i

foľdulónappal, a leltár kiértékelésére és a leltarozási jegyzokönyv készítésére,

és teljességi nyiIatkozatÍal együtt a |ę|tźlrozásrő| készült teljes kĺjrti

dokumentá cíő źľradástlĺ a át az onkoľmany zat tészét e.

(viii)a számviteli adatok elektronikus formában nyilvantaľtott adatainak mentésére

2007-2014. év, 2015. év és źúađás-átvételre történő előkészítésére és a
pľogramok,szoft verektovábbihaszná|atáĺakbiztosítására.
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d) felkéri a polgármestert és a Jőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgá|at vezetojét a
megszűnő kciltségvetési fizetési szźlĺnlájźnak és alszámláinak 6 havi utókezelésére
vonatkozómegbízáselőkészítéséreésf elhata|mazzaazoka|áirására.

Felelő s : Józsefiláľo si Parkolás-üzemeltetési S zol gálat igazgatőj a
Hatal,id(j: a)-c) purrt eseĹébeĺr 20I5. ľráľĺ;ius 31.

14. felkéri a polgármesteľt a megszűnő költségvetési szerv költségvetési beszámolőjának,
költségvetési maľadvány kimutatásának, mérlegjelentésének elkészítésére 20|5. marcius 31.
fordulónappal.

Felelős: polgáľmester

Hatźnidő: 2015. máius 31.

15. elfogadja a határozat 4. mellékletét képezo a Fővaľosi tnkormányzat és a Józsefuárosi
onkormányzatkozott parkolás-üzemeltetési feladatok el|źúásfua vonatkozó Egytittmfüödési
Megállapodás módosítását és felkéľi a polgármestert annak a|áírásáĺa.

Felelős : polgĺírmester
Hatfuiďő : 201' 5 . április 0 1 .

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a hattrozatot 15 igen, 0 nem, 2 taľtózkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN l z rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT AL:ľrI Z ľĺľlĺo s ÍľBTT SZóToBB SÉG S ZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
75ĺ2015. (III.19.) . 15IGEN 0 NEM 2 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testÍilet, mint a Jőzsefvźrosi Parkolás-tizemeltetési Szolgálat írźnyítő szerve úgy
dönt, hogy

1. a) elfogadj a ahatározat 1. mellék|etétképezŕĺ, Jőzsefvárosi Parkolás-üzemeltętési Szolgálat
megszüntető okiľatát és felkéri a polgármestert annak a|źtírására.

b) a hatźnozat I.a) pontja alapjan felkéľi a polgĺármestert a megsziintető okiľat Magyar
Á[amkincstaľ felé történő benyújtásaľa.

Felelős: polgiírmester

Határiđő: a) pont esetében a megszüntető okirat aláirásánakhatáľideje 2015. máľcius 20.,

b) pont esetében 2015. maľcius 23.
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2. elfogadj a a határozat 2. me|Iékletét képezó KózalkalmazoÍti Juttatási Szabá|yzatot 2015.

ápľilis 1-jei hatályba lépéssel és felkéri a polgármestert annak aláírására

Felelős: polgáľmester

Hataĺidő: 2015. április 01.

3. a Jőzsefuárosi Parkolás-üzemeltetési SzolgttIat 30100 cím _ kĺjtelező fe|adat - bevételi

múködési saját és kiadás dologi eIóirányzatźń78.473,O e Ft-tal tĺjrli a Főváľosi onkormányzat

teľületére eső paľkolási felađatok átadása címén.

Felelős: polgáľmesteľ

Hatfuidő: 2015. március 3 1.

4. a Jőzsefilárosi Parkolás-tizemeltetési SzolgáIat 30100 cím _ kĺjtelező feladat - bevételi

mfüödési saját előirányzatát 665.645,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás e|ohányzatát

130.4|6,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jarulékok és szociális hozzájáruIźlsi adó eloirźnyzatát

35.446,0 e Ft-tal, a dologi kiadási eLőittnyzatźú' 365.518,0 e Ft-tal, az e|vonćs e|őkányzatát

134.118,0 e Ft-tal, aberuhtzás elóktnyzatát |47,0 e Ft-tal csĺjkkenti a költségvetési szerv
j ogutód nélküli megszĹintetése címén.

Felelő: polgármester

Hataridő: 2015. maľcius 3 1.

5. az onkormtnyzat címĺendjében a 11401 cím elnevezését2}Is. április 1. napjátólpaľkolás-

üzemeltetésľe nevezi.

Felelős: polgármester

Határidó 20| 5. április 0 1 .

6. az onkormányzat 11401 cím - kĺjtelező fe|ađat _ bevételi e|oirźnyzatát 665.645,0 e Ft-tal

megemeli paľkolási bevételek címén, és ezze| egyidejűleg a 1 1108-02 cím - kcitelező feIadat _

elvonások, beťlzętések bevételi eloirányzatát 134.|18,0 e Ft-talcsĺikkenti.

Felelős: polgármester

Határiđo: 201 5. maľcius 3 1.

7. az onkormáĺyzat 11108-02 cím _ kötelező feladat _ ťlnanszítozási működési kiadáson

belĺil az irźnyitőszervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás kiutalása eIőirányzatát

13.544,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester

Hatźrido: 20|5. máľcius 3 1.
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8. a Jőzsefrlárosi Parkolás Üzemeltetés 30100 cím - kĺitelezo feladat _ ťrnanszírozási
bevételen beli| az írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szźnĺién történő
j őv áir ás a előiľ ány zatát 1 3 . 5 4 4,0 e Ft-tal me geme l i.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 20T5. március 1 9.

9. az onkormányzat 11401 cím - kĺjtelező feladat - kiadás személyi juttatás előfuányzatát
30.696,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájtlru|ási adó eIőirtnyzatźú
5.804,0 e Ft-tal, a dologi eLőirěnyzatát 85.000,0 e Ft-tal (ebből źfabeťĺzetés 25.000,0 e Ft)
megemeli a Jőzsefvźnosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat jogutód nélküli megszüntetést
kĺjvető kifizetések címén.

Felelős: polgármester

Hatfuiđő : 20I 5. március 1 9.

10. Az onkormányzat 11107-01 cím műkodési cél és általĺínos tartalékon belül az
átszervezések, vezetői béľpolitikai irányelvek tĺibbletköltségei - önként vá||a\t feladat -

e|őirányzatáÍő| 66.443,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás I|40l cím _ kĺitelező feladat _ dologi
e|őírźnyzatra és ezze| egyiđejűleg a II104 cím - kĺjtelező fe|aďat kiadás dologi eloirányzatźľ-
396.483,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft. parkolás-üzemeltetési feladatok dijazása címén.

Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: 2015. március 1 9.

11. a) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím múkĺidési cél és általanos tartalékon belu| az
általános tartalék - kötelező feladat _ e|oirtnyzatźttő| 2.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11108-02 cím felhalmozźsi ťtnanszitozási kiadáson belül az fuźnvítószęrvi tiímosatásként
folyósítotttámogatáskiutalásae|őirźnyzatáta.

b) a Polgáľmesteri Hivatal 12201-01 cím - kĺjtelező feladat - felhalmozási finanszítozási
bevételen be|i| az fuźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|án töľténő
jővtĺkásae|őirányzatátés akiadás benlhazás előirźnyzatátz.5}l,O e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgáľmester

Hatfuíđo: 201 5. máľcius 1 9.

12. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésľől szóló rendelet következő mőďosításźná| a
határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelemb e.

Felelős: polgármester

Határiďő : a költségvetési rendelet kcjvetkező módo sítása

27



13. felkéri a Jőzsefvárosi Parkolás-üzemęltetési Szolgá1at igazgatőját az a|ábbi intézkedés

megtételére:

a) a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására kotött szerzođések átruhźzástta a

kovetkezők szerint: a szerződéses paľtner írásban töľténő tájékońatása a feladat

ellátásának vá|tozásáről, nyilatkozat kérése a szeruőđés, megállapodás 2015. április

1 jét követően tĺjrténő fenntartásáról, valamint a szerződések átruházźsáĺő| szőIő
dokumentumoka|áírźĺsra töľténő előkészítésére, az altiráshoz sztikséges ügyintézésľe.

b) parkoló-automaták óráinak átáIIitására az onkormányzat, mint kedvezményezett

nevéľe.

c) a megszűnő költségvetési szerv esetében intézkedjen:

(Đ az igyiratok átadásfua - źÍađás-átvételi jegyzőkĺinywel és iratjegyzékkel együtt

- a Józsefuárosi Polgaľmesteri Hivatal részére, másrészt a vagyon źńađás-

átvételének előkészítésére és lebonyolításáľa.
(ii) az utólagos elszámolásra adott előlegekkel, ellátmányokkal tĺjľténő

elszĺímolásľa.
(iii) a hźnípénńźtźhan |évő készpénzállomány Józsefuárosi Paľkolás-tizemeltetési

S zo l gál at fizeté si szźtmláir a torténő befi zeté sére.

(iv) a paľkoló-automatákban lévő parkolási díj beÍizetésére a Józsefuárosi Parkolás-

iizemelteté s i S zo l gálat ťĺzeté si számlźĄ áĺ őI.

(v) valamennyi fizetési szám|áján Iévő péĺlzösszeg átuta|ásźtta a Józsefváľosi

onkormanyzat költségv etési szźrriájáĺa.
(vi) fizetési számlźtinak megszüntetésére, és ezze| egyiđejűleg intézkedjen a ťĺzetési

szźmLźńk - a szám|avezető bank általi - 6 havi utókeze|ésére vonatkozó

megbizás előkészítésével kapcsolatos feladatokľa vonatk ozőarl.

(vii) az eszkozök és foľrások tételes teljes körű |e|tźitozástra 2015. március 31-i

fordulónappa|, a leltár kiéľtékelésére és a leltaľozási jegyzókĺinyv készítéséľe,

és teljességi nyl|atkozattal egy.itt a le|télĺozástőI készült teljes körű

dokum entác iő źúađásáľ a źft az onkoľmány zat r é szér e.

(viii)a szĺĺmviteli adatok elektronikus formában nyilvántaľtott adatainak mentéséľe

2007-2014. év, 2015. év és átadás-átvételre történő előkészítéséľe és a
pľogľamok, szoftveľek további hasznáLatźnak biĺosításáľa.

d) felkéri a polgláľmesteľt és a Jőzsefvárosi Parkolás-Ĺizemeltetési Szolgálat vezetojét a

megszűnő köItségvetési fizetési sztlmlájának és alszámláinak 6 havi utókezelésére

vonatkozómęsbízáselőkészítéséreésf e|hatalmazzaazoka|áírására.

Felelő s : J őzsefu ár osi P arko lás-üzemeltetési S zo 1 gálat igazgatőja

Hatáľidő: a)-c) pont esetében 2015. március 31.
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14. felkéľi a polgármestert a megszűnĺĺ költségvetési szerv költségvetési beszĺĺmolójának,
költségvetési maradvány kimutatásának, mérlegjelentésének elkészítésére 2015. marcius 31.

fordulónappal.

Felelős: polgármester

Határidő: 201-5. május 31.

15. elfogađja a határozat 4. mellékletét képezó a Fővaľosi onkoľmányzat és a Józsefuiíľosi
onkormányzatkozott parkolás-ĺiemeltetési feladatok el|źtására vonatkozó Egyĺittmtĺködési
Megállapodás módosítását és felkéľi a polgármestert annak aláírźsára.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20L5. április 01.

Dľ. Kocsis M:áté
S zav azásr a b o c s átj a a kcjvetkez o hatźlr o zati j avasl atot.

A Képviselő-testület, mint a Kisfalu Józsefrárosi VagyongazdáIkodő Kft. egyszemélyes
tulajđonosa, tulajdonosi jogkĺirében e|járva úgy dönt, hogy:

elfogadja a hatáĺozat 5. mellékletét képezó 2015. április 01. napjától hatá|yba |épő,
hatáĺozatlan időtaľtamú, az onkormányzat és a Kisfalu Józsefuáľosi Vagyongazdálkodó Kft.
kĺizött kötendő parkolás gazdálkodási kozszo|gáItatási feladatok elLétásźra vonatkozó
szerzođést és felkéľi a polgármesteľt annak aláírásźra.

Felelős: polgármester

Határiđő: 2015. március 3 1.

Dr. Kocsis lN/ĺáLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a hatźrozatot 15 igen, 0 nem, 2 tartózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lz rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z tr,ĺnĺ o s ÍrpTT S ZóTo B B S É G S ZUK S É GE S
HATÁRoZAT:
76t20t5. (ilI.19.) 15IGEN 0 NEM 2 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület, mint a Kisfalu Józsefuiáľosi Vagyongazdá|kođo Kft. egyszemélyes
tulaj dono sa, tulaj donosi j o gkoľéb en e|j trv a úgy dönt, ho gy :
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elfogadja a hatátozat 5. mellékletét képező 20|5. ápľilis 01. ĺapjátő| hatźiyba lépo,
határozat|an időtartamú, az onkormźnyzat és a Kisfalu Józsefuáľosi Vagyongazdálkodó Kft.
között kötendő paľkolás gazđá|kođtsi kozszo|gá|tatási feladatok e|Iátására vonatkozó
szerzodést és felkéri a polgármestert annak aIáírásźna.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. máľcius 3 1.

A 75/}015.GII.19.) és 76l2015.ul.19.) képviselő-testületi határozat mellék|eteit 
^j egyzőkiinyv mellékletei tartalm azzák.

Dr. Kocsis ]Nl.áté

S zav azásr a bo csátj a a ľendelet-t erv ezetet'

BUDAPEST JóZSEFvÁnos xÉľvrsnr,o-rEsrÜr-Bľn ELFoGADJA ps
MEGALKOTJA BUDAPEST r'ovÁnos vilI. KERÜLET JóZSEFvÁnosl
oľronľĺÁľyzl.ľ rÉľvlsEI,o TESTÜLEľÉľEK 13ĺ201.5. GII.27.)
oľronľĺÁľyz,ł,ľr RENDELETÉT A ĺozsnnvÁnos KDZIGAZGATÁS
TERÜLETÉľ ĺ. ĺÁnľĺÚval ľonľÉľo vÁn'q.rozÁs xrpcÉszÍľo, HELYI
SZABÁLYozÁsÁnoL szoLo 2612010. (vI.18.) oľronľĺÁľYZATI RENDELET
nĺooosÍľÁsÁnól

Dľ. Kocsis N{.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testülęt 15 igen, 0 nem, 2 tartőzkodással megalkotta a
I 3 l 20 l 5 . (III.27 .) önkormanyzati rend el etet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A RENDELETALKOľÁsHoz MINOSÍTETT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xnpvrsnr.Ő-ľnsľÜlnľn' 15 IGEN, 0 NEM, 2
TARToZKoDÁssAL ELFoGADJA as nĺBcALKoTJA BUDAPEST FovÁRoS
VIII. KERÜLET ĺózsnľvÁnosr onxonľrÁľyzaľ xÉpvĺsnr-o
TESTÜLEľÉľEK BD0I5. (||I.27.) oľronľĺÁľyzĺľI BENDELETET A
ĺózsnľvÁnos KoZIGAZGATÁS TERÜLETEN A ĺÁnľrŰvnr, ľonrnľo
vÁn,ł.xozÁs xrncÉszÍľi, HELYI SZABÁLYozÁsÁnol szoĺo 26t2010.
(vI. 18.) oľromĺÁNYZATI RENDELET MoDosÍľÁsÁnŐl
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Napiľend 3l2. pontja
Javaslat a Jrízsefváľosi Onkormányzat tulajdonában lévő kiizterületek
haszná|atfuő| és használatának rendjéről szólĺi 1812013. (Iv.24.)
łinkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }dáté_ polgármester

Dr. Kocsis ľ{.áté
A napirend vítaját megnyitja. Előteľjesztői kiegészítés nincsen. Megađja a szőt Jakabfu Tamás
képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Köszöni, hogy befogađttk a bizottsági Ĺilésen tett javaslatát. Ugy gondolja, hogy nagyban
csökkenni fog a nagyon kis ĺisszegű beťtzetés, ami adminisztrációs könnyebbséget fog okozni
a Hivatalnak. Tart attól, hogy azokná| a kcjzterületeknél, amiket szeretnének továbbfejleszteni
és az ide kitelepülő vállalkozóknak ugyanannyiét fogjĺák adni, mint a Corvin sétáný, Ikúdy
utcźú, Mikszáth teret, akkor elkezdik ezek a vá||alkozők visszamondani a mostani
kitelepüléseket is. Azt kéri, hogy figyeljék a szezon kezdetekor eń, és ha így lesz, akkor
próbáljanak gyorsan reagá|ru és visszalépni a mostani rendszęr irányába.

Dľ. Kocsis lIáté
Megadja aszőt Vörös Tamás képviselőnek.

Vtiriis Tamás
Az aggźiyokarcagźů: amennyiben ilyen tendencia mutatkozik, a Bizottságnak van lehetősége
beavatkozni, kedvezményeket és méltĺínyosságból adott díjcsökkentést mindig tehet. Szerinte
a jelenlegi szabáIyozźlst megelőzően így ment a köZteľĹilet-foglalás és nem eredményezett az
említett teľĹileteken nagymértékű k<jzteľĺilet-foglalási igény nĺjvekedést. Maguk a beruhtŁások
fokozták az igényeket, amelyek uniós és önkormáĺyzati forrásból folytak, eľedményezik,
hogy a vá||alkozők szívesebben telepĺilnek ki és ott mźlr más kategóľifü is szerepelnek. A
legfontosabb aZ) hogy megfelelő ľugalmassággal tudjanak rcagá|ru. A szabáIyozás
maxima|izá|thelyzetetje1ent, az attőI való eltérés lefelé lehetséges, ez aszabá|yozás nem teszi
kockiĺra ennek a lehetősését.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja a szőt dr. Eľőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Csatlakozik Jakabff képviselőtĺáľsa aggá|yaihoz, és reagá| Vörĺjs képviselőtaľsa vźiaszźra.
Ugyanis vźitozik a mé|tźlnyosság, az okok felsoľolása megszúnik, matad. az, hogy lehet
méltányosságot gyakorolni, viszont nincs tételes felsorolás, hogy mi a|apján. Igy mik<izben ad
abszurdum a Diószegiben egy kitelepĹilésért ugyanannyit kell ťtzetni' mint a Palotanegyedben,
akozben amé|tźnyosság gyakorlását még homályosabbá teszi a javaslat.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőt Vör<js Tamás képviselőnek.
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Vörtis Tamás
Azért ő emlékszik a bizottsági vitákľa, amikoľ olyan kedvezmény került szőba, ami a hatályos
rendelet szeľint meg is volt indokolva, és akkor az vo|t az elIenzék problémája, hogy
túlságosan gumiszenĺ a szabáIyozás és sok mindent bele lehet rakni. Szerinte nagyon nehéz és

bonyolult kategóriákat felállítani, hogy miért adnak kedvezméný, szźnrúa|an oka lehet. ott
van a bizottság ülése, a gyakoľlatban teljesen felesleges felsoľolni a kategóľiákat, ami a|apján
a bizottság dönthet, mert a bizottság döntése a|apján tartozik egy-egy eset az adott
kategóriába, felesleges az eljőĺást bonyolító és vitákĺa okot adó indokolással élni. Ez sokkal
tisztább helyzet, az indokolás ott lesz ahatátozatban, ha szőba kerül kedvezméĺy és az adott
esetben az ellenzék vagy a kĺjzvélemény eldontheti, hogy jogos vagy sem. Ez eddig is így
volt' csak az indokolás módjan váItoztatnak, egy szabađabb, az é|etre jobban reflektáló
szabá|yozás születik.

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé
Napirend v itáj źú lezźĄ a. S zav azást a b o c sátj a a rendelet-t eru ezetet.

BUDAPEST JóZSEFvÁnos xnpvrsnlo-TEsTÜl,nľr ELFoGADJA És
MEGALKOTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERt]LET ĺózsnľvÁRosl
oľxonľĺÁľyzĺ'ľ xÉľvrsnr,o TESTtiLETÉNEK 14t20|5. (III.20.)
oľronľĺÁľyza.ľr RENDELETÉT A ĺózsBľvÁRoSI oľronľĺÁľyz^ł.ľ
TULAJDoľÁľa.ľ I,nvo rozľBnÜLETEK HASZNÁLATÁRóL ns
HASZNÁLATÁNAK RE,NDJER,őĺ szoĺo lslzols. (Iv.24.) oľronľĺÁľyzĺ.ľr
RB,NDELET MóDosÍľÁsÁnól

Dľ. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem, I tartőzkodással megalkotta a

I 4 l20 I 5 . (ilI.20. ) önkormányzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN tz rÉpvlsBrŐ
A RENDELETALKOTÁSHOZ HĺnĺosÍľpTT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos rnpvrsnr,o-ľBsľÜr,nľB rc IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FŐvÁRoS
VIII. KERt}LET JóZSEFVÁnosI oľxonmÁľyz,ł.ľ xnľvlsuo
TESTÜLEľnľnr.. Mt2015.. (III.20.) oľronľĺÁNYZATI 

'' 
RENDELETET A

JóZSEFvÁnosr oľxonľĺÁNYZAT TULAJDoNÁBAN lnvo xozľn'nÜLETEK
HASZNÁL,ł.ľÁRóI ns Hl.szľÁr,aľÁľ'ł.K RENDJEnor- szóĺo tt lzol3. (IY .24.)

oľronľrÁľyzĺ.ľr RENDELET MóDoSÍľÁsÁnól
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Napĺrend 3/3. pontja
Javaslat a JOKESZ módosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis l[ĺ4áté _ polgármester

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vítájat megnyitja és megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Megköszöni, hogy aYttrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság iilésén tett egyik javas|atát a
csere előterjesztésben elfogadták. Maľadt még egy, amelyľől abizottsttgi ülésen is volt vitą
mégpedig a parkoló létesítése tires telken. A mostani javaslat ilgy sző|, hogy: ,,a magasabb
szintű jogszabólyban előírt faüketési kötelezettséget dézsás, konténeres fák elhelyezésével kell
biztosítani, melyekfenntartásáról gondoskodni kell''. Továbbra is szeretné, hogy ha egy ilyen
Ĺizemeltető akźtr końerületre, valódi fák iiltetésével óhajtja teljesíteni eú. a kĺitelezettségét,
akkor ennek hagyják meg a lehetőségét. Ezért az a módosító javaslata, hogy a ,,kell,, helyett
,,iS lehet'' szófordulat szeľepeljen a rendeletben, azaz: ,, ...dézsós, konténeres fák
elhelyezésével is lehet btztosítani.'.,'. A kĺjvetkező pont csak egy megegyzés a jegyzőkĺinyv
számáta, hogy az L2-A-VIII-I-es, azaz a Tisztviselőtelep belső teľĹilete esetén |azítanak
lényegesen a beépítési korlátokon, tehát ott 1,0-ás szintteľületi mutató helyett l,Z-est
javasolnak ezutźln. Ez ĺem egy kifogás, tehát egy megjegyzés, nyilvan megvan ennek a
szakmai oka, meg is beszélték egyébként abizottsági ülésen. Van még egy új pont, amit a
bizottsági ülés óta szeľetne megkérdezni, mégpedig, hogy rcjvid tźĄékoztatőt szeretne kéľni a
térkép mellékletek, a régivel való összevetés a|apjźn az orczy parkot érintő térképi
változásokľól' milyen új terĹiletek lettek ott milyen funkcióra kijelölve.

Dr. Kocsis ľĺ.áúé
Y áIaszadźsr a megađj a a szőt a fő építésznek.

Feľnezelyi Gergely Sándoľ DLA
A bizottsági iilésen is elmondta, lehet, hogy nem volt egyértelmű. Más dolog az, hogy
fapótlást kell végezni egy benlházźx során, amennyiben fakiváýás történik. Egy paľkoló
megnyitásánál viszont van az országos jogszabá|yokban e|őírt faültetési kĺjtelezettség, *
paľkolóhelyenként kell ültetni. Itt egy olyan szituációróI van sző, amikor egy építési telken
ideiglenesen tĺjľténik a parkolás, ebben az esetben nyilván faültetést előírni példĺának okáért 4
parkolóhelyenként nincs éľtelme, hiszen ez egy ideiglenes funkció. Ha esetleg 3-5 év múlva
valaki házat épít oda, akkoľ ezeket a fźtkat ki kellene vágni. Pontosan emiatt szerepel a
javaslatban, hogy dézsás fákkal lehessen biaosítani errę az ideiglenes időre a féů<at. Tehát itt
tulajdonképpen arról van sző, hogy elő tudjak íľni egy ideiglenes parkoló esetén ís, hogy
annak a parkolónak a kialakítása az országos szabályoknak megfelelő legyen, az
ideiglenességnek megfelelő feltételľendszer mellett. Tehát dZ, hogy k<izteľiileten f;ĺkat
ültessen valaki, ennęk a lehetősége itt nem meriil fel. Emiatt nem taľtja elfogadhatónak az
elhangzott javaslatot. AzOrczy paľkkal kapcsolatos kérdést nem értette teljesen.

Dľ. Kocsis M.áúé
Megadja aszőt Jakabs Tamás képviselőnek.



Jakabfy Tamás
Mindössze aruryi a kérdés, hogy az e|ozo verziőjábaĺ a tervlapoknak még teljesen másképp
nézett kí az orczy park területe. Itt valami kcitelező építési helyek, vagy kötelező park, mi
került most itt kijelölésre? Ugy látja, még a zőnája is megváltozott.

Dľ. Kocsis Nĺáté
Yá|aszadásľa megadja a szőt a főépítésznek.

Fernezelyi Gergely Sándor DLA
Az orcry park esetében Jakabfu Tamás képviselő a Ludovika területére gondol? Azon belül
most a szabáIyozźls nem tesz új elemeket. Csupán arról van sző, hogy a beruházás során
létrejott módosításoknak az egységes szerkezetbe való foglalása jelenik meg a rajzokon. Tehát
elfogadta a Képviselő-testület a Nemzeti KozszolgáIati Egyetem területén történő módosítást,
és tulajdonképpen most ez csak rákerül aľľa az egységes térképre, amin ez eddig nem
szerepelt, de ez nem egy új döntés, hanem a koľábbi dĺintés átvezetése.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Egy kérdése van csupán. Most szerepel a rendeletmódosításban annak a rcgzitése, ami
egyébként véleménye szerint kézenfekvő, hogy a meglévő zźrtsorbőI utcźĺĺa nyíló
iizlethelyiségek nem minősíthetők lakássá. Nem is annyira szabá|yozási, mint inkább, ha úgy
tetszik, politikai a kérdése. Tudvalevő, hogy van Józsefuarosban több tucat olyan
üzlethelyiség, amelyeket legálisan, vagy illegálisan, de lakás céIrahasznźinak. Tísztábanvan
vele' hogy a mostani rendeletmódosítás csak az ezen tiůi minősítésekĺe vonatkozik, de
vélhetően előbb-utóbb ezeknek a nem üzletnek haszná|t iizlethelyiségeknek a kérdésével is
foglalkozik az onkoľmźnyzat. Mi a stratégia a meglévő zźrtsor'űbeépítésű köZteriiletrőlnyíló,
lakásként haszná|t és lakássá nem minősíthető helyiségek ľendbetételére?

Dľ. Kocsis ľIáLté
Visszaadja aszőtKomássy Ákos képviselőnek, hogy ismételje meg a kérdését.

Komássy Ákos
E|nézést kér a túl bonyolult foga|mazásért. A most előterjesztett rendeletmóđosítás 5. $-ában
módosítják a lől<Ész tz. $-át. Ebben egy új passzussal lakássá nem nyilváruthatővźt
minősítik a zźrtsoru beépítésben köztertiletľől nyíló helyiségeket, magyarul az
üzlethelyiségeket. Ez egyébkéntkézenfekvő, hogy így legyen,tehź./- nincs az előterjesztéssel
szemben semmiféle ellenvetése. De kĺiztudomású, hogy jó par ilyen tizlethelyiség van
Józsefuárosban, amelyet lakásként használnak, hogy legálisan, vagy illegá|isan, aztnem tudni.
Az volt a kéľdése, hogy mit fog kezdeni az onkorményzat ezekkel, hogy valamilyen szinten
előbb-utóbb jogÍisztahe|yzetet éľjen el. Bar tisztában van azza\', hogy a korábban már lakássá
minősített effajtaĺizlethelyiségeket a most hatályos móđosítás nem érinti.
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Dr. Kocsis }.ĺ:áłté
Rĺjviden a vá|asz.. ezeĺtii a lakásokat lakásként fogja működtetni az onkormáĺyzat, az
iizleteket meg üzletként. Ismerik a jelenséget, hogy sokan töľekszenek ana, hogy az
tizletükből lakást alakítsanak źú, de az he|yelen. Raadásul nem is mindig biztosítja azt az
életköľĹilményt, amit egy lakásnak be kell tölteni egy ember életében. Úgyhogy az
onkormányzat szándékai.világosak, a hatályos jogszabátyoknak megtbleloen tbg eljárni.
Megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Azért hívta fel a figyelmet erre, mert pontosan tudja mindenki, hogy legálisan nincs olyan
üzlethelyiségben lakó, aki úri kedvtelésből költĺjzik be az izlethelyiségbe. Tehát tobbnyire
nyomorult élethelyzetben lévő honfitarsak kényszermegoldásaiból alakultak
valószínűsíthetően ezek a helyzetek. Ha úgy tetszik, itt szociálisan megnehezített
élethelyzetekkel szembesül az onkoľmányzat, ha jogtiszta he|yzetet próbál teremteni. De
akkor javasolja, hogy a jövőben erről induljon el egy gondolkodás, ő készséggel részt vesz
benne, hozzáteszi, amit tud, hogy ennek olyan megoldása legyen, ami töľvényes is, meg
egyébítánt embereket sem taszít adott esetbenazutcźta.

Dľ. Kocsis ľ Iáté
Rendben, figyelembe veszik. A napiľend vitájźLt IezĄa. Elsőként Jakabfr Tamás képviselő
mó do sító inđíw źlny źt bo c s átj a szav azásr a, me l y s zerint

- A rendelet 7.$ (7) bekezdés b.) pontjában szereplő elhelyezésével keII
biztosítani...'' helyébe dZ ,,,. .elhelyezésével is lehet bizosítani.. .'' Sz{iveg lépjen.

Eń. afőépítész nem tánogatta, így előterjesztőként jómaga sem támogatja, ezért külön szavaz
r őIa a Képviselő -testĹilet.

Dľ. Kocsis Nĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a módosító íĺđíwán5,t. 3 igen, 14 nem' 0
tartő zko đás sal e lutas ította.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 xÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHI Z MtNo S ÍTETT SZóToB B SÉG SZÜK S ÉGES
HATAROZAT:
77ĺ20|5. (III.19.) 3IGEN 14 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testüIet úgł dönt, hogy nem fogadja be Jakabfy Tamás kepvtselő tłgyrendi
indínányát, mely szerint a rendelet 7 s O bekezdés b.) pontjában szeľeplő ,,... elhelyezéséveĺ ,

kell biztosítani... '' helyébe OZ ,, ... elhelyezéséveĺ is lehet biztosítani '..', Szöveg lépjen.

Dr. Kocsis Máté
Az eredeti rendelet-tervezetet bocsátja szavazásra, mely 18 $-bó1 á11 és minősített tĺibbséget
igényel azelfogađása.
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BUDAPEST JóZSEFvÁnos xn,pvĺspĺ-o-ľBsľÜr,nľn ELFoGADJA ES
MEGALKoTJA BUDAPEsT ľovÁnos vlrl. xľ,nÜr.Bľ ĺozsrrvÁnosl
oľroľľĺÁNYZAT xnľvIsnlo ľnsrÜĺ.nľÉľnx I5t2015. (III.31.)
oľxonľĺÁľyza.ľr RBľnnr-BľÉľ A ĺózspľvÁnos rnnÜĺ-Bľr ÉľÍrÉsl
sza.ľÁr,yza.ľÁnól (ĺoxnsz) szoĺo 66t2007. (KI.12.) oľronľĺÁľyza.ľr
RENDELEľ ľróuosÍľÁsÁnol

Dr. Kocsis NIáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem, I tntőzkodással megalkotta a
I 5 l 20 1 5 . (III. 3 1 . ) önkorm tny zati ľendeletet.

A SZAVAzÁsNÁl JELEN VAN tz rÉpvlsBI-o
A RENDELETALKoľA.sHoz MINo SÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZsEFvÁnos rÉpvlsnlo-TnsTÜr-nľB |'6 IGEN, 0 NEM, 1

TARToZKoDÁsSAL ELFoGADJA ES MEGALKoTJA BUDAPEST FoVÁRos
vlil. KERÜLET JoZSEFva.nosr oľronľĺÁNyza.ľ rÉľvrsnlo
rnsľÜĺ-Bľnľnx |'5t2015. (III.31.) oľxonľĺÁľyza.ľr RE,NDELETET A
JoZSEFvÁnos KERtjLETl ÉpÍľÉsr sza.ľÁLYZATÁRóL (ĺóxÉsa szoĺo
66t2007 . (KI.12.) oľxonľĺÁľyzĺ.ľr RENDELEľ ľĺolosÍľÁsÁnól

Napiľend 3I4. pontja
Javaslat az ingatlanok elidegenítésével
adatszo|gáltatásra
(írásbeli előterj esztés)

kapcsolatos proaktív

Előteľjesztő: JakabĘ Tamás - képviselő

Dľ. Kocsis M:áLté

Írásbeli előterjesztés, előterjesztői kiegészítés nincs. Napirend vitti1źń megnyitja. Megadja a

szót Pintér Attila képviselő úmak.

Pintér Attila
K<jszöni a szőt. A tervet ha elfogadja a Képviselő-testtilet, akkor vonatkozik-e a koľábbi
időszakokban értékesített ingatlanokľa is? Javasolja, hogy a kozzététel vonatkozzon a

pénzugyi teljesítés ütemezésére is az a) és b) pontok esetében, mert adott esetben ez is rejthet

éľtékes infoľmációt

Dr. Kocsis Lĺ.áLté
Az e|őte4esztőt kéľdezi akérđésbe burkolt módosító indítványról.
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Jakabfy Tamás
Az első pont: ez a javaslat nem vonatkozik a múltra. Amennyiben a Képviselő Ur szeretné,
akkor módosító indítvĺáný tehet. A módosító javaslattal kapcsolatban' amennyiben a Hivatal
részéro| törvényi kifogás nem hangzik el, akkor számára befogadhatő eza javaslat,

Dr. Kocsis M.áté
Jegyző Asszony jelzi, hogy nincsen tĺirvényességi aggáIya a módosítóval kapcsolatban'
Megadja aszőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pintér Atti|a
Köszoni a szőt. Azért gonđolt arra, hogy ezt a fajta adatközlést a mí:Jtra is kiterjesszék, bźr
feltételezi' hogy elég nagy munkával jáma, đe számta|anszor előkerĹilt itt a képviselő-testületi
ülésen, hogy a múltban ki és mit, mennyiéĺt adott el és ezze| milyen kárt okozhatott
Józsefuaros közösségének.Ezt fontoljak meg, hogy a Hivatalt rźxegyék aľľa, hogy ezt is tegye
kozzé, hogy bizonyos dolgokat tisńába tehessenek és láthassfü.Eztnęm építené bele ebbe a
javaslatba' de egy megfontolás ttngyává tenné egyelőre, hogy ezen gondolkodjanak el. Kéri,
hogy a Hivatal arrő| tźĄékoztassa, hogy ez mekkora adatállomaný jelentene 2004-2005_re
visszamenőleg, hogyhavan ľá mód. Egy szćĺmot kér, hogy hany éptiletet, ingatlant adtak e| az
elmúlt tiz évben.

Dr. Kocsis N{.áté
Kérése, hogy a határozatíjavaslat módosításának szövegszeruverziőját kellene fudni. Hogyan
ľögzítsék ezt az ötletet, egy mondatban. Megadja a szőt Erőss Gábor képviselő úrnak.

I)r. Eľőss Gáboľ
Ha jól értette, akkor Pintér képviselőtársa javasolt valamit, az eloterjesńó támogatásźrőI
biztosította, és a Hivatal is jelezte, hogy nincs törvényességi aggźiya, a^źn a^. mondta, hogy
mégse javasolja vagy felreéľtette? orĺil annak, ha csak kis lépésekkel is, de az átlźńhatőság
kiteľjesztése és kiteljesedése felé haladnak. Mindenképpen jó előteľjesztésnek tĄa és a
módosítónak is öľiilne, ha be lehetne építeni.

Dr. Kocsis lNĺáLté

Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
Pintér képviselő ur módosításátilgy értette, hogy a hatźrozatijavaslat 1. a) és b) alpontja
mindkettő kiegésztil egy VII.. ponttal, amely űgy hangzik, hogy ,,a ťlzetési ütemezésľe
vonatkozó adatok''. Képviselő Ur, rendben lesz igy?

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pintéľ Attila
Igen, köszönöm, így megfelel.
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Dľ. Kocsis Máté
Jakabfy képviselő ur ezze| a módosítással terjeszti a Képviselő-testÍilet elé a hatátozati
javaslatsort. További kérdés, hozzásző|ás hiányában a napiĺendi pont táĺgyalástÍ. |ezźlqa. A
mó do sított két p o ntb ó l ttl|ő határ o zati j avaslat ot szav azásra b o c sátj a.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. kéri a Nemzeti Adatvédelmi és Informáciőszabadság Hatóság előzetes véIeményét az
onkormanyzatra, valamint annak kizaľólagos tulajdonában áIIő gazdźtlkodó szerveiľe
vonatkozó konkĺét egyedi kozzétételi listák alábbi feltételek mellett ttirténó létľehozásával
kapcsolatban:

a. Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáros onkormányzat a tulajdonźlban
(résztulajdonźhan) á11ó ingatlan vagyon elidegenítésével kapcsolatos információkat, a
szerzőďés létrejöttétől számított legkésőbb 14 napon belül a www.-iozsefuaros.hu honlapon
keľeshetőformában,akĺjvetkezóađatf ajtźkszerintteszikozzé..

i. szerződésidőpontja;

ii. szerződés megnevezése, típusa, tárgya;

iii. szerzodéstkötő felek neve:

iv. szerzőđésértéke;

v. az ingatlan termé szetb eni e lhelyezkeđé se, he|y r aj zi szźtma;

vi. az ingat|an éľtékbecslése.

vii. aťlzetésí titemezésre vonatkozó adatok

b. Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaros onkoľmźnyzatźnak kizźnő|agos tulajdonában
levő gazdá|kodő szervei a tulajdonukban (résztulajdonában) áIIő ingatlan vagyon
elidegenítésével kapcsolatos információkat, a szetződés létrejöttétőI számított legkésőbb
14 napon belül a gazđáIkođő szervezetek saját honlapjźn vagy a www.iozsefuaľos.hu
honlapon, keľeshető formában' az alábbi ađatfajták szerint teszik kozzé:

i. szerzódés időpontja,

ii. megnevezése típusa' tárgya,

iii. aszerződést kötő felek neve.

iv. aszeruődés értéke,

v. az ingat|arl természetbeni elhelyezkedé se, he|y r aj zi száma,

vi. az íngat|arl értékbecsléséľe vonatk oző adatok.

vii. afizetési ütemezésre vonatkozó adatok

2. fe|kéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Képviselő-testĹiletet a Nemzeti Adatvédelmi és

Infoľmációszabađság Hatóság véleményéről, valamint pozitív vélemény esetén készítsen
elóteq esnést az e gye d i kö zzététel i l i stak publ ikál ás ának me gindí tástr ő|.
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Felelős: polgármester
Határidő: az I . poĺt esetében 2015 . március 27 ., a 2. pont esetében a Nemzeti Adatvédelmi és
lnformációszabadság Hatóság véleményének megérkezését kcjvető rendes képviselő-testületi
ülés

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a hatźlrozatot I7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartő zko dás nélktil e lfo sadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvĺspro
A HATÁR oZ ATlľrc.Z AT ALHI Z EGYS ZERŰ S ZoToBB s Éc szÜrSÉGE s
HATAROZAT:
78t20rs. (rrr.19.)

A Képviselő-testtilet úgy dcint, hogy

1. kéri a Nemzeti Adatvédelmi és Infoľmźrciőszabadság Hatóság előzetes véIeményét az
onkoľmanyzatra, valamint annak kizáľólagos tulajdonában á|Iő gazďáIkodó szerveire
vonatkozó konkľét egyedi kozzététe|i listfü alábbi feltételek mellett töľténő
Iétt eho zásźpal kap c s olatb an :

a. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaros onkormányzat a fulajdonában
(résztulajdonában) álIő ingatlan vagyon elidegenítésével kapcsolatos
információkat, a szęrzőđés létrejöttétő| számított legkésőbb 14 napon beliil a
wwwjozsefuaľos.hu honlapon kereshető foľmában, a következő adatfajták
szerint teszikozzé:

i. szeruódés időpontja;

ii. szęrződés megnevezése, típusa, tźrgya;

iii. szerzőđést kötő felek neve;

ív. szerződés értéke;

v. az ingatlan teľmészetbeni elhelyezkedése, he|yrajzí szźlma;

vi. az ingatlan értékbecslése.

vii. a fizetési ütemezésre vonatkozó adatok

b. Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuáros onkormányzatának kizáľólagos
fulajdonában levő gazdalkođő szervei a tulajdonukban (résztulajdonában) á11ó

ingatlan vagyon elidegenítésével kapcsolatos infoľmációkat, a szerzóđés
létrejöttétől számított legkésőbb 14 napon beltil a gazdá|kodő szervezetek saját
honlapj án vagy a wwwj ozsefu aros.hu honlapon, kereshető foľmában, az a|ábbi
adatfajták szerint teszik közzé:

í. szerződés időpontja,

ii. megnevezése típusa, ttrgya,

íii. aszerzódéstkötő felek neve'
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iv. aszerződés értéke,

v. aZ ingatlan természetbeni elhelyezkedése, he|yrajzi száma,

vi. az ingatlan értékbecslésére vonatkoző adatok.

vii. a ťrzetési ütemezésre vonatkozó adatok

2. fe|kéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabađság Hatóság véleményéľől, valamint pozitív vélemény esetén készítsen
előteľj eszté st az e gyed i kozzétételi listfü publikálásának me gindításáról.

Felelős: polgármester
Hataridő: az 7. pont esetében 2015. máľcius 27., a2. pont esetében a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság véleményének megérkezését követő rendes képviselő-testületi
iilés

Napiľend 3/6. pontja
Javaslat a józsefváľosi természeti köľnyezet védelméről szólró 28ĺ20|4.
(WI. 0 1.) önko rmány zati r endelet mĺí d o s ításár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgáľmester

(A n ap iren d tár ry a|ás a s o ľá n e|hangzottakat a j e gyző kti nyv szĺi sz e ri n t tarta|mazza)

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitt!átmegnyitom. Jakabff Tamás képviselő ur!

Jakabff Tamás
Köszönöm szépen. Most ugye, 10-20-30 oń-os kedvezménfi adunk a fapótlási megváltásokra.
Tarta|mazza a javasIat, hogy ezt akedvezméný a folyamatban lévő ügyekľe is alkalmazni
kell' En aú. szerctném megkérdezní, hogy mennyi van ebből? Remélem, lesz lehetőség, hogy
ezeket a k<jĺerületeket megnevezzék, ahol kivágták ezeket a fźtkat, amelyeket most pótolni
kellene. Különösképpen azt szeretném megkérdezni, hogy folyamatban levőnek számít-e a
Ludovika téľen töľtént _ aú. hiszem, tavaly ősszel tĺjľtént - fainásnak az ĺjgye? Köszonöm
szépen.

Dľ. Kocsis Máté
FőépítészÚrnak adom meg a szőt,paruncsoljon!

Fernezelyi Geľgely Sándoľ DLA
Kĺiszönöm a szőt. A Ludovika téri fakivágás és fapótlás ugye az egy |eztrult ügy, olyannyiľa,
hogy az máľ elültetésrę is került, kivágásra is keľiilt, satĺjbbi, tehátaz nem egy folyamatban
lévo iigy. Nekrink folyamatban lévő ügyről nincs tudomásunk. Egy fakivágási kére|em az
á|ta|ábarl beruhĺŁásokhoz kötődik, de előfordul... nem én, most nem vagyok tájékozott afelol,
hogy most éppen milyen ügyek vannak folyamatban.



Tehát, ez Í|em valamilyen folyamatban lévő tigyľe va|ő reagálás, hanem ez egy általános
javaslat azza| kapcsolatban, hogy itt a nagyszámú fapótlásnáI egy ľeálisabb költség merüljĺin
fól. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
A következő képviselőtestĺileti tilésen beszámolunk a tételes felsorolásról. Nem készültiink
most ezzel a statisztikával. A következő rendes testĺ.ileti ülésen kapnak tźĄékoztatźst a
képviselők a feltett kérdés kapcsán. Jakabfy képviselő úr, parancsoljon!

Jakabff Tamás
Köszönĺjm szépen. A FőépítészUr aú" mondta, ha jól emlékszem, hogy nincs tudomása ilyen
folyamatban levő tigyről. ..

Dr. Kocsis M:áté
De on nemcsak eztkérdeńet.

Jakabfy Tamás
Nem ez volt a cé|ja az előterjesńésnek. Ez esetben azt gondolom, hogy sęmmi akađá|ya
nincsen annak, hogy ajavaslatból ,,akeđvezménýafolyamatban levő ügyekben is alkalmazni
kell'' kitétel tcjrlésľe kerĹiljĺln, csak úgy a binonság kedvéért. Kĺiszönöm és módosító
j avaslatom volt. Kĺjsztinöm.

Dr. Kocsĺs M:áté
F óépítész Úr, ho gy |átj a a he|y zetet?

Fernezelyi Geľgely Sándor DLA
A javaslat azért így született, mert azt gondoljuk, hogy ez egy olyan mfüödőképesebb
megoldás a fapótlásra, hogy az e|mult időszakban, ariőta megvan ez a tendelet és ez a
fapótlási összeg, még soha senki egyébként nem fizetett be ilyen címen pénzt, meľt olyan
magas ez az összeg, hogy inkább elültetnek fákat, ami egyébként egy kíviínatos dolog. Csak
most már azzal szembestiltink sokszor a saját berĺillźľ;ásaink kapcsĺín is, hogy nehezen
találunk helyeket a ktjĺerületeken, ahol a fapótlást megfelelően meg tudjuk oldani, tehźt ezért
is merült fel az' hogy ez a fapótlásnak a megtérítése ez egy reálisabb ö'sszeggel szerepeljen.
Ennek a komyezetvéđelmi alapba va|ő kerülése esetén nem csak faültetésre, hanem
mindenféle zĺildkĺiľnyezet rendezésre hasznźihatő, ami'ilyen értelemben az onkoľmárlyzat
számára jobban felhasználható keretrendszert jelent. En úgy gondolom, hogy semmifele
problémát nem okoz, hogyha a folyamatban lévő ügyekĺe is eń. kezeljfü' úgyhogy én nem
támogatom ezt amődosítást személy szerint.

Dľ. Kocsis lN.Iáté
Napirend vitájátIezźnom. Elsőként Jakabff Tamás módosító inđítvźnyárőI szavaz a Testiilet,
mely szeľint

- a 3.$-bó1 a Ď.... rendelkezéseit a folyamatban |évő e|jźtźlsokban is alkalmazni kell.''
szov egr ész tĺjrlé sre keriilj ön.
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Dľ. Kocsis M:áté
4 igen, 13 nem, 0 taľtózkodással a Képviselő-testiilet elutasította.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ EGYS ZERŰ s zóľo g g s Éc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
79t201,s. (m.19.) 4IGEN 13 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A K,źpviselő-testület úgy dc)nt, hogł nem fogadja be Jakabfy Tamós képviselő módosító
indínányát, mely szerint a 3'$-ból a ,,....rendeĺkezéseit afolyamatban lévő eĺjárósokban is
alkalmazni ke ll.', s zöv e gr é s z torĺ é s r e kerülj o n.

Dr. Kocsis N.ĺ.áté
Az ercđeti 4 $-ból álló rendelet-teruezetről minősített többséggel kell dönteniink. Kérem,
szavazzanakl

BUDAPEST JóZSEFvÁnos xn,ľvrsBLŐ-TESTÜr,nľn ELFOGADJA ns
MEGALKOTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET JoZSEFvÁnosr
oľxonnĺÁľyzĺ.ľ xEpvlsnr-o TESTÜLEľÉľEK rc,20É. (III.25.)
oľronľĺÁľYZATI RE,NDELETET A JoZSEFVÁnosr TERMESZETI
KoRNYEZET vnonr-ľĺn'nol szoLo 28t20I4. (uI.01.) oľxonľĺÁľyza.ľr
RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

Dr. Kocsis M:áúé
74 ígen,O nem, 3 tartőzkođással a Képviselő-testület elfogadta.

A SZAVAz,ą.sNÁr JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A RENDELETALKOTÁSHoZ ľĺnĺosÍľpTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JoZSEFvÁnos xÉpvrsnr,Ő-ľBsľÜr,nľn 14 IGEN, 0 NEM, 3
TARTOZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FovÁRoS
VIIL KERt]LET JóZSEFVÁnosr oľxonľĺÁľyz.ł.ľ xľľvIsEl,o
TEsTÜLEľnľnr ĺ6D0I5. (ilI.25.) oľronľĺÁrĺyza.ľr RENDELETET A
ĺozsnľvÁRosl TERMÉSZETI KORNrYEZET vľnn,I,ľĺÉnŐl szoĺo 28ĺ2014.
(vII.01.) oľxonľrÁľyzĺ.ľr RENDELET MóDoSÍľÁsÁnŐl
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Napirend 3/7. pontja
Javaslat il reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének
szabáiyairól szĺílĺó 5512013. (xII.20.) tinkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|dáté _ polgármester

Dľ. Kocsis N ĺáté
Írásbeli előterjesztés, a napirend vitáját megnyitja. Megállapítj a, hogy az e|őterjesztés
tźngyéhaĺ kérdés, hozzásző|áS nem érkezett. A napirend vitáját|ezźĄa, és szavazásra bocsátja
a rendelet-tervezetet.

BUDAPEST JóZSEFVÁnos xnpwspr.o-ľnsľÜr,nľn ELFoGADJA Bs
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET JóZsEFvÁnosr
oľronľĺÁľyz,ł.ľ xnpvĺsnĺ,o TEsTÜLEľÉľnr ý2015. GII.20.)
oľxonnĺÁľyza.ľr RENDELEľnľ a REKLÁMoK REKLÁvĺľBnnNDEZÉSEK
ns cÉcnREK ELHELYEzÉsÉľnr SZABÁLYAIRóL szoLo 55t20ĺ3. (xII.20.)
oľronuÁľyza.ľr RENDELET MóDoSÍľÁsÁnól

Dr. Kocsis N Iáfté
Megállapítja, hogy a Képviselĺĺ-testiilet 15 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartőzkodás mellett
megalkotta a 17 l 20| 5 . (III. 20. ) önkormány zati renđeletet.

A SZAvAzÁsNÁr JELEN VAN 17 rÉpvlsprŐ
A RENDELETALKOľÁsHoz ľĺnĺosÍľpTT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos rÉľvrsľr,o.ľľsľÜr,n,ľľ 15 IGEN, 0 NEM, 2
TARTóZKoDÁsSAL ELFoGADJA Es MEGALKoTJA BUDAPEST FovÁRoS
vlil. KERÜLET JozsEFvÁnosr oľronuÁľyzĺ.ľ raľvrsnr,o
TESTÜLETENEK 17t2015. ([I.20.) oľxonľĺÁNyza.ľr RENDELETÉT A
REKLÁMoK, REKLÁMBERENDEzÉsľx ns cÉcnnn,r ELHELYEzÉsrľľx
sZABÁLYAIRóL szoLo 55t20t3. (xII.20.) oľronľĺÁNYZATI RENDELET
ľĺólosÍľÁsÁnól

4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napiľend 4lÍ. pontja
Javaslat ktiznevelési intézményekkel kapcsolatos fenntaľtĺii diintések
meghozata|ára
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester
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(A napiren d tárgya|álsa soľán elhangzottakat a jegyzőktinyv szó szeľint tartalmazza)

Dr. Kocsis Máté
Sántha Péteľné alpolgármester asszony előterj esztőként kiegészítést tesz.

Sántha Pé1crué
Köszön<jm szépen a szőt, Polgáľmester Úr. Szeretnék minden jelenlévőt megnyugtatni afelől,
hogy ha kimondjuk szándékunkat azza| kapcsolatban, hogy óvodáinkat egy csúcsvezetés aIá
reĺđezziJk, akkor nagyon jól fogunk cselekedni, minden rendben van. Előzetes egyeztetések
a|apján mondhatom ezt egész nyugođtan, ővođavezetőink is megéľtették, megértik az idók
szavtĺt, mi pedig azonvagwnk, hogy nekik ne vá|tozzon az életĹik, és Józsefuaľos óvodáinak
se vá|tozzon az é|ete, arculata, pedagógiai programja. Koszönöm szépen.

Dľ. Kocsis ll'áté
Napiľend vítájátmegnyitom. Komássy Ákos képviselő urat illeti a szó. Paľancsoljon!

Komássy Ákos
Köszönĺjm szépen. Tisztelt Polgáľmester Ur, Tisztelt Képviselő-testiilet! Józsefuárosnak
számos kincse van, ha nem is a sző vagyoni, de emberi éľtelmében Budapest egyik
Ieggazdagabb keľülete, az egyik legnagyobb kincsiinlĺľő|, az ővodákĺól szól a mostani
előterjesaés. Szeľintem büszkék lehettink rájuk, mert kifejezettenjó helyen nevelkednek a
kerület gyermekei. Nagyon jól működő kis helyi közösségekben, amelyek pedagógiai
közĺlsségként is, és a kisgyeľmeknevelés nagyon fontos, vagy legfontosabb állomásaként is
allják a helytiket. Most ehelyett ań' javasolják, hogy induljunk el egy megaiĺtézmény
létesítése felé, amibe szépen beolvadnak az ővođáillk. En nem látom őszintén szólva
semmilyen értékelhető hasznźú, vagy előnyét ennek az átszewezési elképzelésnek, azon kívül,
hogy értem én, hogy legyen egy erős főnĺjke az ovođźi<rlak. Szeľintem ettől nem lesz jobb sem
a szakmai felkészültsége, sem a légköre a munkának. Áttekintettem az áta|akĺtás előnyeiről
szőIő fejezetét is természetesen az előteľjesztésnek. Ugye ennek kapcsĺĺn tettem fel a
szakbizottság, a Humáĺbízottság ülésén a kérdéseimet aľról, hogy merrnyí pénzt szeretnének
spórolni az ővodźtkon, meľt vgye az első két passzus az a mukodtetés költségeinek a hosszú
távrĺ csökkentése és a gazdaságosabb mfüödés. Azt kaptaĺrl vá|aszul Alpolgármesteľ
Asszonýól, hogy ilyen törekvés nincsen. Az onkorményzat vezetésének esze ágában sincs
spórolni az ővođákon. Meggyőződésem, hogy azok a helyi közösségek, a helyinél is kisebb
közösségek, amelyek ma az óvodák, egy kcizponti iranyítástól nem fognak jobb teljesítméný
nyújtani, és a keriilet gyerekei jobban nem járnak. Igyekeztem találni kézze|foghatő okát,
fenntartói kapcsolat, vagy a kommunikáciő egyszerrĺsĺidik, hát értem. Azt gondolom,hogy az
óvodáinknak elsősorban ĺem az a rendeltetése, hogy a fenntartó egyszeru kommunikáciőját
szo|gá|ják, hanem, hogy a saját rendeltetésszeríĺ szakmai feladataikat ellátjak. Tehát én azt
gondolom, hogy ha mindĺjsszesęn azért nyulunk most az egyébként jól mtĺködő rendszerhez,
hogy egyszeriibb legyen a kommunikáció köztünk és az óvodákkozott, akkor szerintem ez
egy elpocsékolt energia és időbefektetés. (Hangjelzés.) Elnézést' folytathatom? Ktiszönöm.
Igyekszem rĺjviden befejezni. Személyes tapasńa|atom alapján nem látom azt, hogy hogyan
kertilhetne sor bármifele hatékonyabb munkaeró-gazdéllkodásra az ővodá|<llá|, én azt látom,
hogy mind óvodapedagógusok, mind dadusok tekintetében brutálisan túl vannak terhelve az
óvodáink, tehát nagyon sok feladat és munka jut egy-egy egyébként rosszul ťlzeteÍt óvodai
alkalmazotlra.



Magyarul ezt sem étzem megalapozottnak az áta|akitás előnyeinek indoklásából. Egységes
pénzügyi tetvezés, gazdźikodástervezés valósulhat meg, bocsánat ez tofténik. Tudomásom
szeľint a Jőzsefvćtrosi Intézményműködtetcĺ Kĺizpont végzi a pérr;ĺjgyi tervezését és a
gazdáIkodás adminisztráciőját az óvodáknál. Es akkoľ beirják, az óvodak pedagógiai
programjai megórzik az e|téro jellegfüet és a gyermekekĺe és a sziileikľe nem hárul
többletteher' magyarul nem változik. Ez a két pont eZ arrő| sző|, hogy miért nem változik
semmi. Aztszeretném javasolni, hogy én értem aszźnďékot' hogy legyen még jobb azé|etíere
a jőzsefuárosi óvodáknak, de szerintem ezt a javaslatot nem sikerült igazán alaposan kiéľlelni.
En azonkívül, hogy majd lesz egy egyszálas kommunikáció az ii szupeÍvezeto és az
onkormányzat kozĺitt, azonkívtil semmiféle hozaľrŕú, amit onök ne cáfoltak volna, itt most a
pénzügyiekĺe gondolok, nem látom ennek az e|óterjesztésnek az ővodák és az óvodai
szo|gźitatások szempontjából, viszont látom azt a tátsadalmi veszélý, hogyha alapjaiban
megingatjuk azokat az intézményeinket, amik egyébként jól és teljes egészében kielégítően
mfüĺĺdnek, akkor nehezíthetjnk ań. a he|yzetet, amit eleve miír eIéggé súlyossá tęsz az
iskoláink nehéz he|yzete. Pontosan fudjuk, hogy hosszú évek' de lehet, hogy évtizedek óta
nem tudom, küzdiink azzaI a problémával, hogy iskoláskorban elviszik nagy|étszámban a
gyerekeket a szülők. Szerintem, amikor egy ilyen tényleg létezo, ha Íryy tetszik makĺo
tiĺľsadalmi problémával egyébként még küzdęntink kell és nem feltétlenĺil találtuk męg a
megfelelő megoldását, akkor szerintem a kerület oktatási ľenđszerében nincs sziikség másik
kĺízispontra, még ideiglenesen sem' tehát én azt javaslom, hogy ne kerülj<in sor az óvodfü
ilyeténképpen töľténő cisszevonására, összeo|vasńástra. Adott esetben, hogyha feltétlentil
hatźrozott szándékuk, meľt természetesen mar több fordulóban targyaltuk eń, az elképzelést,
akkor én javaslom, hogy adjanak még időt aľľa, hogy ez a|aposarl végig legyen, még
alaposabban végig legyen gondolva és ki tudjuk aknazni az e|képze|ésnek akźł az előnyeit is,
meľt én most csak ahźlttźnyait látom. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis M:áLté
Alpolgármester Asszony, parancsoljon!

Sántha Péterné
Koszcjnöm a szőt, Polgármester Úr. Nagyon tigyesen tjsszeírtfü Képviselő Úrnak ęzt a
kérdéscsopoľtot, hiszen menetében is ugyanezek hangońak e| a hétfői bizottsági iilésen. Én
akkor is elmondtam, hogy tévedés azt gondolní és ań, źL||ítaÍIi, hogy egy megaintézménybe
beolvasztjuk a 13 óvodát, illetve a 2 tagővodát. Szeľetném elmondani, hogy ezt az
elképzelésünket az a tĺjrekvés alapozta meg, hogy ami együvé tartozik, aztartozzon egyiivé,
tehát ahol egyfoľma feladatokat csinálnak, vagy végeznek, azok az intézménycsopoľtok
tartozzanak együvé. Tehát, Józsefuárosban ez az érdekesség, hogy volt egy óvoda-bölcsőde
pusńtn azért, mert az éptiletet úgy építették meg. Én úgy gondolom, hogy a bölcsődének a
másik hat bĺjlcsődéhez kell tartoznía. Én úgy gondolom, hogy az óvodfünak is egyiivé kell
tartoznía, és szeretnénk an. is megsztintetni, hogy l3 óvoda plusz 2 tagővoda legyen, miután
az egyLk tagóvodában a foóvođa is és a tagóvoda is négy-négy csopoľttal mfüĺidik, ezérttryy
gondolom, hogy a csúcsvezetés alatt 15 tagóvoda fog majd működni. Nem olvad be, igenis
megtartja a pedagógiai programj źú, ahogyan eddig.
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Ugye említette a JIK működését, ahogyan eddig a pedagógiai anyagrőI az ővođavezetők
döntottek és ők vásárolhatták meg, hiszen ők tudjak, hogy az egyes tagintézményekben, vagy
az egyes intézményekben, miľe van szükség éppen, akkor valóban nem fog váItozni, mégis
könnyebb lesz' és biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan jól fog mtĺködni, és ezt meg fogják
érteni a szülők is, és meg fogják érteni a nevelőtestĺilet tagjai is. Kĺjszön<jm szépen.

Dr. Kocsis Nĺ'áté
Komássy Képviselo Úľ, paľancsolj on !

Komássy Ákos
Ktjszönöm szépen. EgyrészÍ. Alpolgármester Asszony, tehát a gondolatmenet az innen jcitt a
bizottsági ülésen és most is. Tehát én értem, saját jegyzeteimet, ha megengedi, akkor továbbľa
is olvasom meg az előteľjeszést is. Hát szővaI az a he|yzet, hogy az e|oterjesztésben
egyébként aZ szerepel, hogy egyesítése, az ęIóbb ĺĺsszeolvadással történő átalakításról tesz
most szándéknyilatkozatot a Képviselő-testÍilet. Hát én szerintem eznem félľemagyarázhatő
olyan értelemben, hogy igen, itt összeolvasńjek egyben a 13 óvodát meg a 2 tagővođát
szeľintem az, hogy van 2 tagiĺtézmény, azt 

'pontosan 
tudja, hogy enélkül a mega

összeolvasztás nélkül is kezelhető lett volna. En egyébként utźnajártam természetesen,
igyekeztem uténajźtmi más önkormányzati vezetőkné|' ahol bizonyos helyeken bokrosítást,
bizonyos helyeken pedig ilyen összevonást kíséreltek meg az óvodákkal kapcsolatban,
gyakorlatilag én csak rossz tapasńa|atol<ka|, csak nagyobb káosszal és sokkal kisebb
kiszámíthatósággal mfüödő rendszerekke| talá|kozó önkormányzati vezetőket találtam. De
biĺos nem kerestem jó helyen. Szóval még egyszer mondom' nem állítom azt,hogy egy elvi
elképzelés az csak rossz lehet, de szeľintem egyszeľűen ez az összeolvadási
szandéknyilatkozat szerintem koľai' Nem sikerüIt ezt alaposan kidolgozni, azoĺlkívul, hogy
lesz egy nagy feje az ĺisszes óvodának, azonkívül nem látom semmilyen hasznát. Aú. meg,
emlékszik rá, bizottsági ülésen is elmondtam, hogy kisgyermeknevelés szempontjából
szerintem pont abba az írányba kellene keresni inkább a megoldást, hogy legyen tobb, akár
mindegyik olyan szélesebb korosáály e|Iátásfua képes intézménytink, vagy
intézménycsopoľtunk, mint ami egyébként aYajda Péter utcábaÍr vaÍr aKatica és a Vajda
Péter' tehát az iskola és az óvoda-bĺjlcsőde kollektívájaként. És, hogy most azért egyébként
széttépjtink egy egy épületben mtikodő egybeépített böIcsőde-óvodát az én szubjektív
véleményem, ahogy bizottsági elnök uľ mondta abizottsźryi ülésen, hogy szerintem a legjobb
ilyen intézménye a kertiletnek, meľthogy a ftildszintet, ai bcilcsődének hívják, az ęmeletet
meg óvodanak és akkoľ innentől kezđve majd szerintem ez irľacionális. De azért mert
bĺjlcsődének hívjĺák, azért mert óvodának hívják, de ennek a koncepcionális kérdésnek a
megvitatásáról sem tudok, legalábbis én, hogy soľ került volna rá. Az biztos, hogy én nem
vettem ilyenben tésń, nem kaptam ilyerľe lehetőséget. Még egyszeÍ mondom, hogy
szeľintem ez a döntés, vagy ez előterjesztés ez tévedés és mindenképpen nem eléggé kiéľlelt.
Köszönöm szépen.

Dľ. Kocsis M:áLté

Előteľj esĺőként Alpol gármester Asszo ny r eagáI, parancsolj on !
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Sántha Péterné
Köszcjnom szépen a szőt. Első válaszom az összeolvadás, vagy összeolvasńás, ez egy
praktikus jogi kifejezés, amikor alapító okiratot módosítunk, hiszen most már a 15
tagintézmén}'t egy a|apítő okiĺat fogja taglalni, ettől még praktikusan egyenként az ővodák
nem olvadnak eggyé. Akkor |eĺ.ne igazi összeolvadás, hogyha efte kijelölnénk egy óriási
helyiségcsoportot és ott lennének szépen egymás mellett a csoportszobak. A másik vá|aszom,
talán nem keresett jó helyen Képviselő lJr, mert a XIII. kertiletben' hogyha nem is indult
zökkenőmentesen, de most már igen jól mrĺködik a csúcsvezetés aIá rendelt óvodaközösség.
Köszĺjnöm szépen.

Dr. Kocsis M:áté
Erőss Gáboĺ képviselő úr, parancsoljon!

Dr. Eľőss Gábor
Kcjszönöm, az aggźiyaim részben hasonlóak Komássy Képviselőtáľsaméihoz. Ha||gattalrl
figyelemmel teľmészetesen a vá|aszt is, de nem oszlottak el ęzek az aggályok, és ki is
egészíteném egy pár dologgal. Igaztlbő| engem magának az érve|ésnek paľadox, Yagy fonak
módja tesz leginkább kétkedővé,tęhát hogyha csinálunk valamit, összevonunk 12 intézményt,
de közben végig azza| éwe|iink, hogy semmi sem fog váItozní, most akkor vá|tozík valami,
vagy nem vá|tozik? Nem lehet egyszerre azt mondani, hogy egy nagy léptékű és szĺĺmos
pozitív hatással járó dolgot teszünk. Például, hogy konkĺét pé|dát mondjak ugye bizonyos
vezetoi pozíciők megszűnnek és akkor spórolni lehet. Persze kiizben az előtetjesztő meg
tagadja, hogy spórolási szándék vezetné és kijelenti, Alpolgármester Asszony meg az
előterjesztés is, hogy valőjában nincs ilyen. Egyszerre jelenti ki azt, hogy ľacionálisabban
lehet majd gazdálkodni, tehát spórolni lehet, monđjuk a megszúĺó vezetoi stáfuszokkal meg
még ki tudja mi mindennel, lehet, hogy ennek egy része jogosult és indokolt. Másrészt
folyamatosanazzal érvel, hogy itt semmi sem fog vtitozni. Elkellene dĺinteni szerintem, hogy
akkoľ végtil is melyik azigaz. Na, most ami még nem meľült feltalán szempont, ta|ánamai
napon maľ igen, tehát pont akkor, amikor bevezeti a kormányzat a 3 éves koľtól a
tankötelezettséget, ővođáztatási kĺltelezettséget, pont ezze| egyidőben egy ilyen nagy léptékű
váLtozást meglépni az kétdés, hogy helyes-e. A következő ugye szintén szerepe| az
előterjesztésben, hogy a nevelési progĺamok nem vá|toznak itt' is van egy paradox he|yzet,
hogy ha nemvá|toznak, akkor minęk az cisszęvonás, ha meg jó az cisszevonás, akkor akár meg
is engedhetnénk, hogy adott esetben egy innovatív és a tĺjbbi ővodáénáI jobb nevelési
program elteľjedjen ebben az immár összevont intézményben. Tehát akkor lehetne egy érv az
tjsszevonás mellett, hogy a helyi innovációk azok e|terjednek a kerĹiletben. De ugyanúgy
ellenérv is lehet, el kellene dönteni, hogy mondjuk ez fékęzi a helyi innovációt, hiszen egy-
egy intézmény már nem lesz autonóm, tehát a fóvezető, őrajta fog múlni az, hogy egyźitalźn
egy jó pedagógiai kezdeményezés, amí mfüödőképes volna egy tagintézményben (maľ csak
tagíntézmények lesznek), hogy az egytita|tn zo|d utat kap-e, akárcsak abban az eąy
tagintézményben. Még egyszeľ mondanám, magźtnak az előterjesztésnek a része, hogy a
miiködtetés ktlltségei hosszútávon csökkenthetők a szakmai színvonal meglaľtźsával.
Rendben van' mennyivel szeľetnék cstjkkenteni a mfüĺidtetés költségeit' és mennyire
hosszútávon? Tehát visszatéľve az elejéĺl mondottakra, akkor fejtsék ki, hogy mennyit
szeretnének spórolni akárcsak hosszútávo n ezzel az intézkedéssel.
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Értem, hogy meg kell nyugtatni az ővođavezetőket, akik szeľintem okkal aggódnak, meg
egyźĺItalán meg kell nyugtatni a kerĹĺlet közvéleményét, de szerintem ezt világossá kellene
tenni, mert nem lehet ezt a kettőséget fenntartani. Jó, köszĺjnĺjm.

Dr. Kocsis Nl.áté
Alpolgármester Asszony' parancsolj on!

Sántha Péteľné
Talán először az utolsó tészre válaszolnék. Menetközben fog kideľtilni a csúcsvezetés
felállásával, hogy hogyan és min lehet spórolni. Komássy képviselő űr e|őzo kérdésére nem
vźiaszo|tam és most válaszolnék, hogy köľiilbelül egy éve tavaly május végén jötttink cissze

eLószor, amikor elkezdttink beszélni az ővođavezetőkkel erľől a szándékunkĺól. Tehát aZ nem
igaz, hogy semmiféle előkészítés nem zajlott. Ugyanakkot azt is szeľetném mondani, amit
mondtam bizottsági iilésen, hogy ez az előterjesztés egy szándéknyilatkozat, és nem fejtette ki
az igazság minden részIetét. Most kezdődik egy részletes egyeńetés, amelybe örtjmmel
bevonom a Képviselő Uľakat, és jó citleteikkeljcijjenek elo. Ań. nemhatfuozhatjuk meg most
írásban, hogy melyik az a legjobb pedagógiai program, amit más óvodákĺa is szeretnénk
kiterjeszteni. Ha tájékoződna, akkor fuđná, hogy azok az ővodavezetók, amelyek most az
óvodfü élén állnak, sok-sok évevęzetői ezeknek azintézményeknek, ők ismerik legjobban az
odajárő gyereket és ennek megfelelően alakították ki pedagógiai progľamjaikat' Ebben a
pillanatban mindenki ragaszkodik a sajátjához ezt egyébként a Hívogató bemutatkozóiból
báÍki kiolvashatja, hogy melyek azok a sajátosságok, egyéni arculatok, amelyeket
kialakítottak. Hogyha valamelyik óvoda szeretné átvenni a jó gyakoľlatot a másik óvodától,
akkor erľe eddig is volt lehetőség, eztźn ís lesz lehetőség. En ugy érzem' hogy egy
csúcsvezetés létrehozásáva| még jobb Lesz a kommunikáció, eľősebb lesz a kohéziő a
tagiĺtézmények kcizött, és talán ata, hogy a pedagógiai programok egyes elemeit átvegyék,
erre is inkább lesz lehetőség. Köszönöm szépen.

Dľ. Kocsis Nl.áté
Jakabfy Tamás képviselő ur.

Jakabfy Tamás
Köszönöm szépen. En nem szeretném |eszavazní ezt az előterjesĺést, meľt igenis műktidhet
jőI ez a modell is, mint ahogyan Alpolgármester Asszony is említette, tehát eĺre is van példa.

Viszont megszavazni sem kívánom, mert azéĺt" ez egy nehéz dolog, mert az ellenkezőjéľe
sokkal több péIđźt, esetet láthattunk más teleptiléseken, kerületękben. Itt helyben,
Jőzsefvárosban nagyon-nagyon ťrgyelembe kell venni a kerület sokszínűséBét, tehźLt a
palotanegyedi óvoda meg a közép-jőzsefvárosi óvođában igencsak másfele progľammal
éľdemes nekünk óvodát tizemeltetni, és nagyon gondosan kell kiválasńari a vezetőket, olyan
személyekľe lesz nektink sziikségĹink, akik nemcsak az egységesítésben tudnak gondolkodni.
Én azt szeretném megkérdezni, zajlottak-e egyeńetések a szülők képviseletében a szülői
munkaközössé gekkel már eddi g, vagy pedi g ezt később r ę terv ezik? Kö szönĺjm.

Dľ. Kocsis NIáté
Alpolgármester Asszony' paÍancsolj on !
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Sántha Péterné
Köszöncim szépen a szőt. Igen, ezze| én is tisztában vagyok Képviselő Úr, hogy más egy
Tisztviselőtelepi, bocsánat ott nincs óvodánk, más egy palotanegyedi és más egy kozép-
józsefuaľosi, Koszoľú utcai, egy Csobánc utcai óvoda gyeľmekkcĺzössége. Nem tudom, hogy
merľlyire ismeri az ővodavezetoket, esetleg konzultálhat velĹik. En számtalanszor voltam
különböző ünrrepségeken, csoportfog|a|koztlsokon az egylk óvodában és a másikbanís, és azt
kell mondanom, hogy a Koszorú utcában, és a Csobánc utcai óvodźtban, vagy a Dankóban
ugyanúgy meg tudják a gyereket fogni, az érdek|ődéSét fr'l tudják kelteni, és ugyanolyan
eredményeket tudnak elémi, természetesen a gyerekek sajátosságaira alakíwa ezeket a
programokat, mint a palotanegyedi jobban szíĺláIthtútérbol, vagy családi közösségbőI étkezo
gyerekeknél. Tehát e tekintetben nincs probléma. Ha iĺtézményeket integrálunk, ez mtľ a
második váIaszom, és szĺándéknyi|atkozatot fejeztink ki eĺľe voĺatkozőan. akkor a
szandéknyi|atkozat kimondása után következik a nevelőtestĺiletekkel, illetve a szĹilői
közösségekke| zajIő egyeztetés, ezt a Húsvét utáni héten kezdjfü el, erre csinálunk egy kvźzi
forgatókönyvet. Ezt is megbeszéltem mźlr az óvodavezetőkkel, én személy szerint minden
ilyen összejövetelen szeretnék ott lenni. Kĺjszĺinöm szépen.

Dľ. Kocsis Máté
Eľőss Gábor képviselő úr.

Dr. Eľőss Gáboľ
Köszĺinöm a szőt ismét. Nem kaptam vá|aszt affa a kérdésre, hogy az előteľjesztésben
szeľeplő úgynevezett működtetés kciltségei hosszútávon csökkenthetők, illetve az intézményí
|étszám optimális kialakítása gazdaságosabb mrĺködést eredményezi, hogy ezek a mondatok
akaĺhogy is olvasom, az e|ső arra uta|, hogy spórolni szeretnének hosszútávon ezze|, a
második pedig arra, hogy elbocsátások lesznek. Erről szeľetnék hallani konkľétumot, hogyha
hosszútávon is, de mennyit szeretnének megtakarítani a mfüödés raciona|izáIásával, illetve
milyen létszámban vaľhatóak elbocsátások? Es, az e|óző hozzásző|ásomban a pedagógiai
programok kapcsán csak az egyik felét mondtam el az aggźiyoknak, képviselőtĺáľsaim
elmondták a másik felét. De ráerősítenék aľľa is, hogy egy ilyen centra|izáció az kĺinnyen
jathat azza| a nem kívánt következménnyel, hogy báľmennyire is tudatában van mondjuk a
fenntartó akráľ arrnak, hogy mennyire külĺinböző városrészek vannak a keľületen beltil, és
mennyire kiilönbözőek a gyerekek az egyes óvodakban, mégis csak valamifajta
erőviszonyokon és hatalmi viszonyokon fog az múlni, hogy végül a gyengébb
érdekérvényesítő képességű tagintézménnyé visszaminősített óvodák mennyire tudjak
meglartani a pedagógiai programjukat, a pedagógiai onállóságukat, és a helyi kĺizĺisséggel
szimb i ózi sb an műk<j dő j ó gyakor|ataikat. Kĺj szĺinöm.

Dr. Kocsis M:áLté

Alpolgármester Asszony' paraÍrcsolj on!

Sántha Péterné
Kĺjsztinöm szépen a szőt' Igen, már az e|só időkben is érezhető aracionalizálással valamennyi
megtakarítás, hiszen a mostani ĺjnálló óvodĺíkban a vezetőn kívül vezető-helyettes is van. A
v ezető -he|yette snek van pótléka.
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Abban az esetben, ha van egy csúcsvezetés és a csúcsvezetéshez átkerülnek feladatok, például
munkaügyi, személyügyi feladatok, akkor a helyettesrc máĺ nincs szĹikség ilyen éľtelemben'
tehát a vezető-helyettesi pótlék ebben a pillanatban megtakaľítódik. A bizottsági ülésen is
elmondtam, hogy azért dontotľiink úgy, Józsefuáľos óvodavezetői közül szeľetnénk a
csúcsvezetot kiváIasńani, bizom benne, hogy a pá|yázási kedv nagy lesz, hiszen nagyon
tapaszta|Íak. Volt már, aki háľom cikluson kcrcsztül volt mór vczctői pozícióban. Tehót ha
sikeriil egy jó vezętot ta|á|ni, aki ismeri az ĺisszes óvodánkat, ismeri azok pedagőgiai
prograr4ját, ismeri Józsefuaros felnőtt lakosságának ijsszetételét, ennél fogva a gyerekek
tjsszetételét is, nem fog uniformist húzni az ővoďáiĺlk'ĺa. Ebben biĺos vagyok és ebben
segíteni is fogok. Tehát azt, hogy a kevésbé erőteljes érdekéľvényesítő képességgel
rendelkező tagintézmény vezetok nem fogják majd tuđni érvényesíteni az ő elképzeléseiket,
ez nem valósul meg. Köszönöm.

Dľ. Kocsis l/IáLté
Komássy Ákos képviselő úr.

Komássy Ákos
Koszönöm szépen. Előszor is Alpolgármester Asszony' a Kincskereső meg a Katica is a
Tisztviselőtelep határan fekszik, tehźń szeľintem ne mondjuk ań, hogy nincs óvodánk a
Tisztviselőtelepen. Másrészt meg szóval, rźlzLdásul én éľtem, csak ugye, most még ami az
elképzelésből egyelőre |źtszik, aZ az' hogy összevonás után, ami nem cisszevonás már
hallottuk, de mégiscsak összevonás, a leendő a|intézmény vezetőket., vagy tagintézmény
vezetőket ugye egy jóval komolyabb óvodapedagógusi csopoľtfoglalkozásba történő
bevonásra kíválják kijelcilni. Amit én éľtek, csak innentől kęzđve ugye nekik jóval kevesebb
kapacitásuk lesz foglalkozni az ővoda vezetésével, ami szintén vezethet az őuoda, mint
íĺtézméĺy minőségének, szolgáltatásainak a csĺjkkenéséhez, elgyengüléséhez. En tényleg
nagyon komolyan mondom és kicsit az Erőss képviselőtáľsam ehhez kapcsolódó hozztfluzését
is megfontolva, hogy bőven van még mit fejleszteni és érvelni ezen aZ elképzelésen. Igen,
tudom, hogy maĺ volt róla sző tava|y ősszel is, akkor kéľtem öntől időpontot, ami
következtében sajnos sose jött össze ata|áůkozőnk ezze| kapcsolatban. Szerintem bőségesen
van még mit kidolgozni ennek az e|képzelésnek a ľészletein. En szerintem felelőtlenség a
résztinkľől, hogyha eń' a pont a tankötelezettség korhatár aljanak a |eszá'||itása évében, azaz
íđén osńol kezdődően' vagy idén nyártőI kezdodóen meglépjfü. Szerintem kényelmesen
kibímá ez a nem összevonás' hogyha még egy évig lehetne dolgozni a ľészletein. Es hogyha
akkor sikerül kitalálni egy érdemi tobbletet hozó koncepciót effe a kérdésre, amiben még
egyszeľ mondom, nagyon leegyszenĺsítsem, alapvetően tiírsadalompolitikai koncepció
biányzik abból' ami szeľintem egy óvoda ĺisszevonást meg kellene hatźroznia, és nem egy
gazđá|kođási és szerkezeti elképzelés. Szóval szerintem lehetne, abban osztom Jakabfu
képviselőtáľsam álláspontját, hogy el tudom képzelru, hogy lehet egy ilyen összeolvadás még
jól kidolgozhatő projekt is, ez most nem az. Kösz<jnöm szépen.

I)ľ. Kocsis ľĺáúé
Pintér Attila képviselő uľ.

.i
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Pintér Attila
Köszönĺjm szépen a szőt, Polgármesteľ Úľ. A vitában egyrésń. hallhattuk azt,hogy ezze| a
javaslattal egyfajta működési hatékonyság növekedés várhatő ettől a javaslattól, de
ugyanakkor anyagí megtakaľítás is, aľra is lehet számolni. De ugyanakkor ań.is hallothrk már
Polgáľmester Uľtól, hogy az óvodfüon nem szeretnénk spórolni, tehát akkoľ lehet egy olyan
kerdésem, aktĺr rögzitenék-e batärozati javaslatként, hogyha bármilyen ebböl a javaslatból
szźrmaző hatékonyságnövekedés soľán tehát anyagi eľőforrás szabadul fel, tehát az tovźtbbra
is maradjon az óvodiáknál és akkor azt apéÍjft az ővodai e|Iźtásra kĺiltse ez a|éttejovendő
szervezet, hogyha a Képviselő-testület megszavazza, akkor. Tehĺít az a lényeg,
semmifeleképpen se csökkenj en az óvodákľa foľdított pénz, mert ezt ahatźnozati javaslatban
ugye nem láthatjuk. Köszönĺjm szépen.

I)r. Kocsĺs N.Iáté
Ezt nyugodtan mondhatjuk, de az kevés, ngye az óvodáknál eztitt is elmondom' nem kivenni
akaľunk péĺlzt, rosszabb ahelyzet, bele kell tenni fejlesztésbe is, vannak még nagyon rossz
állapotú, hátha óvodáink nincsenek is, de bizonyos részei egyes óvodaknak azok még ľossz
állapotuak. Tehát oda pluszpénzt kell beletenni, ľáađásul ugye most a Százados ifton az
épitkezés is pluszt jelent, de nem zźrkőzom el attól sem, hogy a műkcidésbe ez visszaforogjon.
Azt szeretném itt is dęklarálni, hogy tényleg nem az a céIja Alpolgáľmester Asszony szavait
megerősítve, hogy spóroljunk. Ugye vaľurak olyan törekvésęk az onkoľmányzatban, i|yen
például a holdingosítás tipikusan, ahol a múködés átszervezésével egy kisebb, hatékonyabb
menedzsmenttel vannak megtakaľítási szándékaink. Az óvodáknál ez nincs így, úgyhogy ha
Képviselő Úľnak eZ megnyuýatő, ezt nyugodtan kimondhatjuk, de azza| számoljanak, hogy
nem azzal a pénzzel lesztink megváltva, amit most nętán megtakarítunk a múkĺjdésben,
szerintem az elenyésző. Hanem aftjlött kell nektink nagyon sokat még azidei évben az ővodźk
v1|ágába bęletenntink. Úgyhogy nem tudom, Alpolgáľmester Asszony mit gondol, de
ľészemľől nincs kifogásom egy ilyen javaslat elfogadása ellen, csak szeretném, ha tudnák,
hogy ezze| nem oldunk meg számos problémát. Paľancsoljon Alpolgármester Asszony!

Sántha Péteľné
Köszönöm szépen. Én csak ľevideálom a korábbi megszőIalásomat a Tisztviselőtelepi óvodák
tigyében, valóban két óvodánk ott van. Hirtelęn bölcsőde jutott eszembe, ami a Delej utcában
volt valamikor. A másik reakcióm pedig, én nem hoznźlm, ilyen szoros cisszefiiggésbe a
három éves kori ővođźztatźls bevezetését ezzę| az átszervezéssel, istenígazában nem éľinti.
Efelől is tájékozódtam, és ktirülbelül májusra lesz kész a nagyon részletes arlyag, azthiszem,
hogy addig még az óvodavezetőkkel is egyeztetiink néhanyszoľ, és az ő megeLégedésükĺe is
alakul ez az egész áúszewezés és én így érzem, hogy az ó kozreműkĺjdéstikkel meg fogiuk
mutatni, hogy Józsefuaľosban sikerttjrténet |esz az ővodźk csúcsvęzetése aIá ľendezése.
Köszönĺjm szépen.

Dľ. Kocsis }'Iáté
Erőss képviselő úr, parancsoljon!
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Dr. Erőss Gábor
Köszöncjm, akét kérdésemet még mindig fenntaľtanám. Az elsőre már egy fé|vtůaszt kaptam,
a másodikĺa nem, amit idéztem az előterjesĺésből, mint az áta|akítás előnyét említi az
előterjesztés az iĺtézményi létszám optimális kialakítását, amely a gazdaságosabb múködést
fogia eĺecĺm ényez,ni. Na itt nem puszÍán a vez,etoi pótlékokról tesz említést az e|ótetjesztés, az
még indokolt lehetne, hanem itt |étszárntő| és akárhogy is bar bikkfanyelven van
megfogalmazva, ďe értünk ezen a nyelven is, megtanuljuk itt a Testületben, ez azt jelenti,
hogy elbocsátások lesznek. Ezt nem lehet máshogy fordítani magyarra, tehát még egyszer
szeretném kérđezni, hogy mi a garaĺcia eľre, hogy nem lesznek, illetve, hogyha valóban nem
lesznek, akkor javaslom, hogy ezt töröljfü. Egyuttal félig-meddig kapcsolódva Pintér
Képviselőtaľsam javaslatához konkľetizá|nám aú. és aŻ. mondanám, hogy amennyiben
mondjuk vezetői pótlékok terĹiletén megtakarítások jelentkeznek, ha ĺjnök megszavazzák ezt
és nem várják megmonđjuk hogy még a szülők is elmondhatják a véleményüket, meľt
egyébként én eztjavasolnám. Ha tehát ha onök is megszavazzák, akkoľ legalább kerüljĺin be
azt, hogy az így keletkezett megtakarításokat mondjuk nem létsziímcsokkentésre' hanem
létszámnövelésľe, adott esetben pedagógiai segítők, plusz dajkfü, pedagógiai asszisztensek,
akár óvónők felvételére fordítja az onkormtnyzat. Fz matematikailag csak így jön ki, tehát
hogyha nem akarunk spórolni, ahogy Polgármesteľ Uľ is mondta, viszont megszúnnek vezetői
stáfuszok, amivel mégiscsak spóľolunk és ezt a péĺlŻ. viszont benn akaľjuk tartani a

rendszerben akkor egyrészt nem lehet, elbocsátás marpedig az előterjesztésben ez kĺjvetkezik,
másrészt pedig akár pluszmunkahelyek létesülhetnek, mondom a pedagógiai munkát segítő
pluszmunkahelyek. Ugyhogy szeretném, ha az előterjesztésben explicit módon bekeľtilne.
Kĺjszĺjnöm.

Dr. Kocsis Máté
Képviselő IJr, a, csak az on gondolkodásában meľtil fel, hogy az optimáIís létszám kialakítást
(idézem) elbocsátásra lęfoľdítani' nem kell elbocsátásnak lefordítani. Lehet, hogy onnek
bikkfanyelv, đe ez viszonylag egyszerll dolog. A|étszámgazdálkodás az ań. is jelenti' hogyha
tcibb tagintézményem van, hogy ahol éppen, mert hiszen az ővoda is egy dinamikusan váItoző
kozeg a mai világban, van, ahol több gyeľek van, van, ahol kevesebb, havonta vé.Jtoznak a
létszámok. Ahol van létszámtöbblet, akaľ az ott dolgozók, technikai szeméLyze\ vagy az
óvodapedagógusokban ' az áthe|yezhetó oda, ahol |étszátĺlhiáĺly Van. Tehát a
Iétszámgazdálkodás aznem a kirúgását jelenti az embeľęknek, ań. kérem, hogy felejtse el egy
életre ha netán egyszer polgármester lesz és meglátja alétszttmgazdáIkodźs szőt,ki fog rugni
Ínindenkit. Ne csinálja! Ne csinálja! Nem erről van szó. Az egységes irányíttts ugye'
beszéljtink akkor egy olyan aspektusról, amiről eddig nem beszéltünk. Ha ma meg kell
hattrozni egy adott erőforrás megléte mellett azt, hogy mely munkak (mondjuk, vegytik a
felújítási munkákat példaképpen) mely munkák élveznek prioritást az ővodźk felújítása
kapcsán melyekkel szemben, akkor eń' egész pontosan ki teszi meg, aki világosan |áť1a a
he|yzetet. Megteheti nyilván a fenntaľtó, ma ó teszi meg. Az óvodák nem fognak semmilyen
javaslatot tenni, hiszen mindegyik óvodavezetőnek amagaintézménye a fontos, tehát aztnem
lehet tőltik elvárni, hogy tegyék prioritási sorrendbe a prioritási munkfüat. Monđjuk, vegytink
egy pé|đát, van 10 millió foľinfunk és van 100 milliónyi óvodafelújítási munka. Mindenkinél
van egy csomó igény. Ki teszi azt nekünk sorrenđbe? Tehetjük mi, most is így van. Nem
biztos, hogy mindig helyesen dönttink. Aki vezeti ezt a rendszert, vagy az a 3-4 embeľ, aki
vezetí, aZ pontosan tudni fogja, elismeľve, hogy minden felújítási munka sziikséges, de
pontosan fogja tudni, hogy milyen soľľendben ke|| ezt e|végezni'
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Hogyha valahol létszámtöbblet keletkez1k, vagy valahol létszáĺl.łĺány keletkezik, ma ki dönt
aľról, hogy ezt kiegyensíiyozza két óvoda között. Vagy hogyha olyan ľendezvényi dĺjntést
kell hozni, mondjuk akźLÍ a szülői munkakozösség fenntartását illetően, vagy
gyermekpľogľamokat illetően, amely több óvodát érint, akkor ki diint ezekben a kéľdésekben?
Tehát higgye el, hogy irányítási szempontból meg munka szempontjából, szewezési
szempontból egy jóval hatékonyabb modell, mint a mostani. Meľt nem versenyezteti feltétlen
az ővodźlkat' hanem partnerségbe nyomja őket. Most is paľtnerségben dolgoznak, féIreéľtés ne
essék, de egy teľmészetes egészséges vefseny, lobbi érdek ez mindig van. És lrlLźn ezzęI
kiszrĺľhető, ez Íemjelent sem kirugást, ez egy egészséges |étsztlmgazdálkodást jelent, ez nem
jelenti a műkĺjdési pénzek elvonását, hagyjuk ott, szavazzlil< meg Pintér képviselő ur
javaslatát. Ez nemjelenti a fejlesztési pénzek csökkentését, sőt mint mondtam, idén ft'l kell
kĺjtni a nadrágot' mert néhĺĺny óvodafelújítási feladat még áll előtttink. Ebből az aspektusból
nézzék ezt a dolgot. Alpolgármester Asszony kíván-e hozzátenni valamit? Erőss képviselő ur'
paľancsoljon!

Dr. Eľőss Gáboľ
Akkor csak rtjviden még egyszeľ visszatérnék arra, hogy az Alpolgáľmęster Asszony egy
koľábbi váLaszábaĺ aÁ, jelezte, hogyha ezt a szźnđéknyilatkozatot most mi megszavazzllk,
azutánkezdődnek például a szülőkke|is az érdemi egyeztetések. Én még egyszeľ javasolnám,
hogy még mielőtt kinyilvĺĺnítunk egy szándékot tulajdonképpen mege|őIegezzÍlk a
dĺlntéstinket akar hogy is, az elott folyjanak le a konzultációk az érintettekkel, ha maľ megvan
a Testület dĺintése, még hogyha nem is a formális döntés magźrőI az ĺisszevonásról' azutźn
már ez tulajđonképpen egy színjźték, meľt akkor maľ csak az áta|akulás és az összevonás
ľészleteíről lehet egyeztetĺi, magáról az összevonásról mondjuk, hogyha a szĹilők ezze| nem
értenek egyet, akkor mar éľtelemszerűen nem. Eĺ javasolnám megfontolásra. Ha úgyis tervbe
van véve ez az egyeztetésí kör, akkor javasolnám az egyeńetési kor utĺán tegyĹik meg, ha úgy
alakul az egyeztetés, ezt a szźndékny1latkozatot, és ezt mindenki nyugodtabb szíwel' akfu én
is meg tudom szavazni. Tuđom, hogy nem ezen múlik de azért mégis, tehát ha mondjuk
megnyugtatnak a szülők, a pedagógusok és más érintettek, hogy ez számul<ĺa is megnyuÚat9,
akkoľ ta|án én is nyugodt szíwel tuđnĺĺm megszavazni. A másik, amit Polgáľmester Ur
említett a pé|dźĄźlbarl, az szerintem nagyon jó példa volt, de mást olvasok ki belőle. Tehát ha
egy felújításról kell dĺinteni, vagy felújításokľól, és a rendelkezésre álló ĺĺsszeg az vaLőban
sose elég, ez tény, akkor vajon az-e a legjobb, hogyha egy olyan ĺjsszevont iĺtézméný
csúcsvezető dĺint, aki maga is egyébként helyesen valamely óvodában vagy valamelyik
jőzsefuárosi óvodából jött, tehát a maga részérőI megpróbál teljesen semleges lenni, akkor is
egy bizonyos intézmény vezetojéből lesz eEY, a 12 ővođa egyikének vezetőjéból lesz a nagy
csúcsvezető. 13 bocsźnat, e|nézést 15' ľĺipködnek a számok, tehźlt a sok óvođa egyikének
vezetoje lesz a csúcsvezetó várhatőan és kęvéssé vźlrhatő tőle, hogy tészĺehaj|ás nélkül
d<jntson. Akkor már inkább a fenntaľtó, igenis a fenntaľtónak, a Képviselő-testtiletnek ęzt a
jogot fenntaľthatj amagának. Úgy logikus' hogy haĺag és részrehajlás nélkül egy ilyen esetben
mi magunk, mint fenntaľtó hozzllk meg az ilyen típusú dcjntéseket. Ne va.rjuk meg egy
bizonyos óvoda korábbi vezetójétőI, hogy az egész érdekeit méľlegelve tudjon d<jntést
javasolni.
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Dľ. Kocsis NIáté
Röviden válaszolok a kérdéseiľe. A szülők ebből mit sem fognak látni. Ugyaĺabba az
intézménybe, ugyana|lhoz az óvodapedagógushoz, ugyanakúloz a vezetóhoz viszik a
gyermekeiket. Semmilyen érzékelésĺik elthez nincs, tehźt az onkoľmányzat saját
munkaszervezési kérdése. A sziilőket akkor kell megkérđezni, hogyha az,,ő é|ętiket, vagy a
gyerekfü é|etét bármilyen mértékben befolyásoló döntést óhajtunk hozni. Okaz egészbőlnem
fognak semmit látni' A másik az, hogy én nem mondtam, hogy ők döntenek, nem tetszett
figyelni, éĺ azt mondtam, hogy képesek prioritási sorrendet felállítani. ok javaslatot tesznek,
dönteni nyilvĺán mi fogunk ) ez a rendje a világnak. Ez a jogszabźtlyi kerete a dolognak. De
képesek prioritási soľrendet felállítani és javaslatot tenni. Harmadsorban aÍtő| ne féljen,
nyilván óvodavezető hĺilgyek koľukat illetően mind nagyon fiatalok, de ľendelkeznek azzaI a
tapasńa|atta|, mát hogy képesek taľgyilagosak, lenni. En ismerem őket, sokszor túlságosan is
targyilagosak, ha igy nézzik. Nem tartok attól, hogy ilyen tapaszta|atta| meg ilyen szakmai
múlttal a hátuk mögött és ilyen kapcsolati ľendszeľben, amiben ők vannak, akkoľ
bĺáľmelyikőjük is legyen majd a vezetője ennek az összevont intézménynek, lenne anrryira
korlátolt, hogy kizárő|ag arua az irtézményre tudjon koncentľálni, amelyikből ő jon. En ettől
egy picit sem tartok, bevallom őszintén. Pedig nekem kellene a legjobban, hiszen ÍLem ez a
cé|ja a dolognak, és akkoľ ott már azonnal megbukna az előterjesztés, de tényleg nem taľtok
ettől. Képesek, ismerik egymás problémáit, tégőta kapcsolatban vannak, egyébként.is
gazđaságí egységben máľ ők ďo|goztak, sőt dolgoznak is, úgyhogy higgye el Képviselő Uľ,
hogy olyan aggáIy nincs, amit on mondott, részemről semmiképpen. Ezt a kockázatot
előterjesaoként is bevállalom, hogy ez a mi mrĺködésünket is, az onkormtnyzatnak a
munkaszervezését is igényelni fogja. A szülőket ne hecceljék ezzę| fül, nem fognak a szülők
érezni abból, hogy most van-e valaki az ővodavezetőkvi|ágábarl, aki iranyitja majd az összęs
óvodánk életét. Ez teljesen irľeleváns a gyerek szempontjából. Nem zźlrvnk be óvodát, nem
szűnik meg' nem rugunk ki senkit optima|izálás címszó alatt. Ilyen pľoblémak nem lesznek.
Pintéľ képviselő ur javaslatáĺak a sz<ivegszerĺĺsítése zaj|ik. Ez tlgy hangozna, hogy a

Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy az źúa|akulás során keletkező esetleges

költségmegtakaľítást továbbra is az óvodai nevelésselkapcsolatos ĺjnkormźnyzati feladatokľa
fordítja. 5 hatźrozati pontként akkor így terjesztjfü a Képviselő.testtilet elé a hattrozati
javaslatsoľt. A napirend vítájatIezátom, az alpontokkal egyĹitt 4. pontból á||őhatáĺozatrólkell
minő sített tĺibbséggel. Paľancsolj on Képvi selő Ur !

Dľ. Eľőss Gábor
Csakhogy amit már a vitában elmondtam, hogyha esetleg ki lehetne egészíteni egy másik
ilyen ponttal' hogy elbocsátások nem lesznek, nem tudom, tehźń hogy az óvodapedagógusi
|étsztrnaz összevonás után nem csökken' vagy ilyesmi.

I)ľ. Kocsis M:áLté

Szeľintem foga|mazzllltk|étszźmIeépítésben, az e|bocsátást ań.bízzlil< a munkáltatóra, lehet,

hogy adott esetben szfüség |ehet az elbocsátanak. LétszźtIrlleépítés, benne vaÍL az arryagbarl

egyébként, hát felőlem csinálhatunk belőle hatfuozati javaslatot. Nem tervezĺink
Iétszźtmleépítést, tehát nekem mindegy, csak mielőbb fogalmazztlk meg akkor a 6. számil
hatáĺ o zati j avas latp o ntot.

I)r. Eľőss Gábor
Nekem aziĘy megfelelne, hogy a döntés |étszźlmleépítésselnem jár. Ennyi.
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Dr. Kocsis M:áté
Az engedélyezett létszámon nem változtatunk az mindenkinek jelen pillanatban.
Foga|mazzunk úgy, hogy a Képviselő-testület, pontosabban Józsefuárosi onkormtnyzat
Képviselő-testĹilete úgy dönt, hogy az átalakulás során nem vát el az óvodai
intézményrendszertől létszámleépítést, és nem kezdeményezí az engeđé|yezett létszám
módosítását. Vagy akkor egyszerűsítsfü, a dĺjntés nem jaľhat |étszźnrieépítéssel. Mit szólnak
eŁlhez, egy mondat. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az átalakulás során meghozott
dontések nem jámak |étszám|eépítéssel. Ez a 6-oshatátozati pont. Kaiser Képviselő Ur, mi a
hetes?

Kaiser József
Koszönöm Elnök Ú.. É'' szerintem ez a 6-os teljesen felesleges' meľt tĺjrvény.írja e|ő a
Iétszámot, ennél több különben most sincs és ennél kevesebb meg nem lehet. En teljesen
feleslegesnek tartom ań., hogy egy 6-ost beépítsünk csak azért, meľt valaki jő| akarja érezni
magát. Eĺ azt gondolom, tartsuk be a tĺjrvényeket, tartsuk be azokat a dolgokat, ami miatt
Iétrehozzllk eń. a szervezetet és mindenféIe ktilcjn kívźnság, hogy csak ő azthiggye magźlrő|,

hogy valamit csinál, ne tegyük meg. Én azt gondolom, hogy ań a 6-ost hagyjuk ki én nem is
vagyok hajlandó megszavazni. Kĺjszĺjnĺim szépen.

Dľ. Kocsĺs Nĺ.áté
Annyi ilyen ftlcisleges dcintést hoztunk mttt meg, ami most is adottság, de mindig kell róla
dtinteni, meľt múltkor mar kitéľtünk egy másik vitában,hogy hozzunk aľról d<jntést, hogy ez
az onkormáĺyzat reggel kinyit, este meg becsuk. Szóval. Meg hogy mfüöđik a honlap, volt
itt mtlĺ minden Képviselő Ur, én nem akarok ebből semmilyen vitát, legyen 6-os d<jntés és ha
ez kell allhoz,nogý tralaaiunk, akkor. Ügyrendi javaslata van? Paľancsoljon, Képviselő Úr!

Kaiser József
Kérném, hogy a 6-osról külön lehessen szavazni, köszönöm.

Dľ. Kocsis lVĺ.áté)

Erőss Képviselő Úr?

Dr. Eľőss Gábor
Csak, akkor, ha mźlr így alakult, rĺividen órvelnék amellett, épp a tĺirvény míatt mivel
megsziĺnnek vezetői megbizatások, tehát a törvény pont hogy lehetővé tenné adott esetben a
|étszámIeépítést és épp ezért éľdemes, ha egyébként is ez a szándék, hogy nem cscikkentiink
Iétszámot, akkor ęzt ahatźnozati javaslatba érdemes belefoglalni, mert egyébként a tĺirvény
pont emiatt, avezetőí létszámcsökkentés miatt az összlétszám csökkentését is megengedné.

Dľ. Kocsis lVĺálté
Kaiser Képviselő Ih, paľancsolj on!
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Kaiser Jĺízsef
Nem tudom, hogy hányszor kellene elmondanom, hogy a töĺvény nem teszi lehetővé és
semmilyen esetben, meľt a \étszttmot a törvény írja eIő, hogy óvodás csoportoknál mennyi főt
kell foglalkońatni, mennyi óvodás esetén, egyszeriĺen nincs tcjrvényi lehetőség csökkenteni
ezeket. a|étszárnokat. Erről beszélek Képviselőtársam, egyszerűen nem értem, hogy nem lehet
czt mcgćrtcni. I(cjszönĺjm.

Dľ. Kocsis NI'áté
Na jó, vitát Ięzáĺom és szavazunk' Hat pontbóI źiI a határozati Soľ' a 6) pontľól külön
szavazunk. Először kérném, hogy az első öt határozati pontról döntsön a Képviselő-testület
most, minősített többséggel.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1 ) kifejezi azon szźndékát, hogy a feĺrÍartásában működő:

a) Gyerek-Virág Napközi otthonos ovodát lszék'heIy: 1082 Bp. Baross u 111/b,
telephely: 1082 Bp. Baross u.9I-9.3./,

b) a Kincskeľeső Napkozi otthonos ovodát /1089 Bp. Bláthy ottó u. 35./'
c) a Varunk Rád Napkĺizi otthonos óvodát /1086 Bp. Csobáncu. 5.l,
d) Napsugár Napközi otthonos óvodát /1086 Bp. Dankó u.3I.l,
e) a Koszorú Napközi otthonos ovodát /1086 Bp. Koszor,(lu. 14-|6.l,

Đ HétszínvirágNapkĺizi otthonos'ovodát /l081 Bp. Kun u.3.l,
g) MesepalotaNapközi otthonos ovodát /1085 Bp. Somogyi B. u. 9-15.l,
h) TA-TI-KA Napkĺizi otthonos ovodát /1086 Bp. Rakóczi ilt I5.l,
Đ Pitypang Napkĺizi otthonos ovodát lI087 Bp. Szźnaďos ut I4.l,
j) Szivárvány Napkĺizi otthonos ovodát lszéIdlely: 1083 Bp. Szígony u. 18.,

telephely: 1083 Bp. Tömő u.38/N,
k) Százszorszép Napktizi otthonos ovodát 11086 Bp. Sztĺz u.2./,
l) Napraforgó Napkclzi otthonos ovodát lI084 Bp. Tolnai Lajos u.7-9./'
m) Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda óvodai részlegét /1089 Bp. Vajda

Péter u.37./

az á||anháztartásrőI szőIő 20|1. évi CXCV. törvény 11.$ (3) bekezdése alapján -

tekintettel anemzeti kĺiznevelésről szóló 20II. évi CXC. toľvény 84. $ (7) bekezdés b)
pont ba) aIpontjáĺa - 2015. augusztus |. napjźlval, egyesítéssel (ĺisszeolvadással) történő
átalakítással átkívanja szervezní. Az átszervezést követően a 13 óvoda taginÍézményként
mfüĺjdne tovább, vá|tozatlan helyen és címen azza|' hogy az i$ intézmény székhelye a
Budapest, VIII. ker. Tolnai Lajos u.7-9. számaLatt lęnne.

Felelős: polgármesteľ
Hatttridő: 201 5. március 1 9.
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f) kifejezi azoÍ szánđékát, hogy a ferrntartásában működő Józsefuárosi Egyesített
Bölcsődékbe (1083 Budapest, Szigetvári u. 1.) a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos
ovoda bcjlcsődei rész|egét (1089 Budapest, Vajda Péter u. 3].) _ az Äht. 1l. $ (3)
bekezdése alapján - 2015. augusztus 1. napjával-egyesíti (beolvađássa1). Az áta|akítást
követően aKatica Bölcsőde és Napkĺizi otthonos ovoda bölcsődei tész|ege a Józsefuĺĺĺosi
Egyesített Btjlcsődék telephelyeként,tagintézményi szervezeti formában működne tovább,
v áItozat|an helyen és cimen.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|5. marcius 19.

3) felkéri a po|gármestert a határozat I. és 2. pontjában foglaltak alapjźtn a jogszabáIyi
előírásoknak megfelelő egyeztetések lefolýatására, a szükséges dĺjntések előkészítésére és
a Képviselő-testület elé terjesztésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. mźĄus 29.

4) felkéľi a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Klebelsberg Irrtézméĺyfenntartó
Központ Budapesti VIII. TankeľĹiletével, valamint az Oktatási Hivatallal a Józsefuarosi
P edagó gi a i Intézet j ovőbeni elhelyezé s e tfu gy áb an.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. mźĄus 29.

5) kifejezi azon szándékát, hogy az átalaku|ás során keletkező esetleges költségmegtakaľítást
továbbľa is az óvodai neveléssel kapcsolatos önkormányzati feladatokĺa fordítja.

Felelős: polgáľmesteľ
Hattlriďő: 20I 5. marcius 1 9.

Dr. Kocsis Máté
|4 ígen,1 nem, 2Ertőzkodással a Képviselő-testület elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ unĺo s ÍľpTT S ZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HaľÁRozaľ:
80/2015. (I[.t9.) 14IGEN 1 NEM 2 TARToZKODÁSSAL

A Képvise1ő-testĹilet úgy dönt, hogy

l) kifejezi azoĺszándékát, hogy a fenntartásában működő:

a) Gyeľek-Viľág Napközi otthonos ovodát lszé|<hely:1082 Bp. Baross u 111/b,
telephely: 1082 Bp. Baľoss u.9I-93.l,

b) a Kincskereső Napkĺizi otthonos ovodát lLO89 Bp. Bláthy ottő n.35.l,
c) a Várunk Rád Napközi otthonos ovodát 11086 Bp. Csobánc u. 5.l,
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d) Napsugár Napközi otthonos ovodát /1086 Bp. Dankó u.3I.l,
e) a Koszoľú Napközi otthonos óvodát /1086 Bp. Koszorlll. 14-16.l,

Đ Hétszínvirág Napközi otthonos'óvodát /1081 Bp. Kun l. 3.l ,

g) MesepalotaNapközi otthonos ovodát/1085 Bp. Somogyi B. u. 9-I5./,
h) TA-TI-KA Napközi otthonos ovodát /1086 Bp. Rákóczi űt 15.l,

Đ Pitypang Napközi otthonos ovodát l1O87 Bp. Százados ilt 14./,
j) Szivárvány Napkĺlzi otthonos ovodát /székhely: 1083 Bp. Szigony u. l8.,

telephely: 1083 Bp. Tömő u.38lN,
k) Százszotszép Napkozi otthonos ovodát /1086 Bp. Sztuu.2./,
l) Naprafoľgó Napközi otthonos ovodát lI084 Bp. Tolnai Lajos u.7-9./,
m) Katica Bĺjlcsőde és Napközi otthonos ovoda óvođai rész|egét i 1089 Bp. Vajda

Péter u.37./

az áIIanhttztartásrőI szőIő 2011. évi CXCV. törvény 11.$ (3) bekezdése alapján -

tekintettel anemzetí köznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény 84. $ (7) bekezdés b)
pont ba) a\pontjára - 2015. augusztus 1. napjźna|' egyesítéssel (összeolvadással) történő
áta|akítássa| atkívánja szetvezni. Az źńszervezést kcjvetően a 13 óvoda tagíntézményként
működne tovább, váItozat|an helyen és címen azzal, hogy az iĄ intézmény székhelye a
Budapest, VIII. ker. Tolnai Lajos u.7-9. szźmalatt lenne.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. március 1 9.

2) kifejezi azon szźnđéktĺ, hogy a fenntartásában mfüödő Józsefuárosi Egyesített
Bölcsődékbe (1083 Budapest, Szigetvári u. 1.) aKatíca Bölcsőde és Napközi otthonos
óvoda bölcsődei részlegét (1089 Budapest, Vajda Péter ul 37.) _ az ĺł'ht. 11. $ (3)

bekezdése a\apjan - 2015. augusztus I. napjáva|'egyesíti (beo1vadássa1). Az tĺa|akitást
követően aKatica Bĺilcsőde és Napközi otthonos ovoda bölcsődei részlege a Józsefuárosi
Egyesített Bolcsődék telephelyeként,tagintézméĺyí szęrvezeti formában működne tovább,
v áItozatlan helyen és címen.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015, maľcius 1 9.

3) felkéri a polgáľmestert a határozat I. és 2. pontjában foglaltak alapjźln a jogszabá|yi

előíľásoknak megfelelő egyeńetések lefolýatására, a sztikséges döntések előkészítésére és

a Képviselő-testület elé teľj esztésére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. mźljus 29.

4) felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Budapesti VIII. Tankerületével, valamint az oktatási Hivatallal a Józsefuĺírosi
Pedagógiai Intézet j övőbeni elhely ęzése tźttgyában.

Felelős: polgármester
Határiďő: f0I5. mźť1ls 29.
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5) kifejezi azon szźlndékát, hogy az áta|akvlás során keletkező esetleges kciltségmegtakaľítást
továbbra is az óvođai neveléssel kapcsolatos ĺjnkormźnyzati feladatokľa fordítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. maľcius 1 9.

Dr. Kocsis M.áté
A 6) pontról külön szavazunk, kérem minősített többséggel erľől is dĺlntsenek.

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy az átalakulás során meghozott döntések nem jámak
Iétszámleépítéssel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 19.

Dľ. Kocsis ľ Iáté
12 igen,Z nem,3 tartőzkodással a Képviselő-testĹilet elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ vnĺ o s ÍľpTT S ZoToB B SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
81t2015. (ilI.19.) 12IGEN 2 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy az átalakulás soľán meghozott dtjntések nem jámak
|étszámLeépítéssel.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2015. máľcius 19.

Napiľend 4ĺ2. pontja
Javaslat a btilcsődei térítési díjakľól szĺiló łinkormányzatĺ ľendelet
módosítására
(írásbeli előterj eszés)
Előterjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármester

Dľ. Kocsis M:áté
A napirend vitájátmegnyitja és megadja aszőtKomássy Ákosnak.

Komássy Ákos
Mint bizonyára emlékezĺek, a bölcsődei térítési díj bevezetését egy elh1bázott döntésnek
tartotta és taľtja a mai napig is. Mint közismeľt, a bĺjlcsőđe nem tartozik a tankötelezettség
kotosztá|yźtba, a gyermeknevelés nagyon fontos intézménye, de mégiscsak szociális
intézmény és társadalmi felęlősségfüből fakadóan Józsefuiíľosban a bölcsődei térítési díj
fenntaľtása továbbra is felrevezet.

(I0 óra 42 perckor Balogh István képviselő távozott az lilésteremből, ígł a Képviselő-testület
létszóma I6 főre csökkent.)
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Mindannyiuk érdeke, hogy a lehető legtöbb gyerek bekeľüljĺin a bölcsődébe és erľe nincsen
semmiféle szabá|yozási eszközfü' és a bölcsődei térítési díj (azzal egyĺitt is, hogy a

legszegényebbeknek nem kell gyakorlatilag semmit sem megf,rzetni belőle) egy szĹikségtelen,
elrettentő szimbólum, ezért nem támogatja az előterjesztést. Tudja, hogy most csak egy
részletmódosítás az előterjesztés tátgya, đe a bĺjlcsődei térítési đij iĺtézményét úgy, ahogy
van, clhibázottnak tartsa.

Dľ. Kocsis Nĺ.áLté

Napirend vitáját|ezĄa, és szavazźsra bocsátja a következo határozati javaslatot.

A Képviselőtesttilet úgy dönt, hogy felkéri a Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék, valamint a
Katica Bölcsőde és Napkclzi otthonos ovoda vezetőjét, hogy a f0I5. október havi képviselő-
testületi rendes tilésére tegyenek javaslatot a III. negyedéves teljesítések a|apjáĺ az étkezési
eIőir áĺy zato k s ziiks é gszeľrĺ mó do sítźsár a.

Felelő s : intézméĺyv ezetők
Hatáľidő: 20|5. október havi képviselő-testületi ülés

Dr. Kocsis Nĺ.áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźtrozatot 13 igeĺ szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 3 taĺtőzkoďás mellett elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ AT:ľIIZ AT ALHIZ MINo S ÍTETT SZóTÖBB SÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
82t20|,5. GII.19.) 13 IGEN 0 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy felkéťr a Jőzsęfvarosi Egyesített Bölcsődék, valamint a
Katica Bĺilcsőde és Napközi otthonos óvoda vezetójét, hogy a 2015. október havi képviselő-
testületi rendes tilésére tegyenek javaslatot a III. negyedéves teljesítések alapjtn az étkęzési
eIőfu źny zatok szüksé gszeľiĺ módosításaľa.

Felelős : intézméĺyv ęzetok
Hatfuiďő : 20 I 5' október havi képviselő -testületi ülés

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Szav azásra boc sátj a a ľendelet-t ew ezetet.

BUDAPEST JóZSEFvÁnos rÉpvrsnr,o-ľnsľtrĺ,nľn ELFOGADJA És
MEGALKOTJA BUDAPEST ľŐvÁnos vlil. KERÜLET JoZSEF'vÁnosr
oľxonľĺÁľyzĺ.ľ xĺpvrsnĺ,o TESTt]LETÉNEK 18/2015. UU'.27.)
oľronľrÁľyz'q.ľr RENDELEľET ĺ. ľ or,c s ouEI TÉRÍTÉsr nÍĺa,xn oĺ szol'o
|3 /2012. (II.23.) oľronľĺÁrwz.ł'ľr RENDELET MóD o SÍľÁsÁnól



Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja' hogy a Képviselő-testĹilet 1'2 igen szavazatta|, e||enszavazat nélkül, 4
taĺtőzkođtls mellett megalkotta a I8l20|5. GII.27.) önkormányzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A RENDELETALKOTÁSHoZ unĺo sÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsEľvÁnos xnpvrsnLo-TEsTtjlEľn Í2 IGEN, 0 NEM, 4
TARTóZKoDÁsSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FovÁRoS
VIIL KERÜLET ĺozsBnvÁRosl oľronľĺÁľyzaľ xnľvrsnlo
TESTÜLETÉNBK t8l2015. GII.27.) oľronľĺÁľyza.ľĺ RENDELETÉT A
ľor,csooEl TÉRÍTnsr uÍĺa.xnoĺ szoĺo tslzolz. (II.23.) oľxonľĺÁľyza.ľr
RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

Napirend 4/3. pontja
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtĺí szociális ellátások formáĺrĺól és a
térítési díj fizetési ktitelezettségről szĺóló iinkoľmányzati ľendelet
módosításáľa
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterj esztő : S ántha Péterné- alpol gármester

Dr. Kocsis N{.áté
A napirend vitźlját megnyitja. MegáIlapitja, hogy
hozzásző|ás nęm érkezett. A napirend vitźLját |ezźlĺja,
rendelet-tervezetet-

előterjesztés tráľgyában kéľdés,
szavazásta bocsátja a kcjvetkező

az
és

BUDAPEST JóZsEF'vÁnos xnpvrsBr,o-rEsrtilľľn, ELFoGADJA ns
MEGALKOTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET ĺozsEľvÁRosl
oľxonmÁNYZAT rnľvrsnr,o TEsTÜLEľÉľnx 19D0t:5. GII.27.)
oľxonn,rÁľyzĺ.ľI RENDELETET A SZEMELYES GoNDosKoDÁsT ľIrÚĺľo
SZoCIÁLIS ELLÁTÁSoK ľonľĺ,łrnór' És A ľn'nÍľÉsl DÍJ FIZETÉsI
KoTELEZETTSÉGROL szoLo 21t2011. Gv. 1 2.) oľxonľĺÁľyzaľr RENDELET
nĺouosÍľÁsÁnol

Dľ. Kocsis N.ĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilęt 15 igen szavazaÍta|, e||enszavazat nélkül, 1

tartőzkođás mellett megalkotta a|9l20I5. (III.27.) önkormiínyzati rendeletet.
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A SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A RENDELETALKOľ,ą.s rĺoz lr,ĺnĺo s ÍľBľr szo ľoB g s Éc s zÜrs Éop s

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos rBľvrsnr,Ő.rpsľÜr,nľn 15 IGEN, 0 NEM, 1

ľĺ.RľozrooÁssa.ĺ, ELFoGADĺĺ' as MEGALKoTJA BUDAPEST rovÁnos
vilL xnnÜĺ.ľ,ľ ĺozsrcrvÁnosl oľronn,ĺÁľyza.ľ xľľvrsľr,Ő
ľnsľÜr-nľÉľnr $n01ĺ GII.Iĺ.) oľronľrÁľyza.ľĺ nnľunr,nľBľ A
szľnĺÉr-yns GoNDosronÁsľ ľyÚĺľo szocrÁr-rs Bĺ-ĺ-ÁľÁsox
ľonnĺÁĺnóI, És a rBnÍľnsr uÍĺ rrznľÉsr roľBĺ-nznľľsncnoĺ szoro
2Il20|t. (N.12.) oľxonuÁľyzaľr RENDELEľ vĺólosÍľÁsÁnól

5. Egyéb előterjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat kö lts égvetést érintő, kéľd és ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Santha Péterné- alpolgaľmester

(10 óra 42 perckor Baĺogh István képviselő visszajott ąz ülésterembe, így a Képviselő-testület
létszáma 17 főre emelkedett')

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja. Megá|Iapitja, hogy az előterjesaés úlrgyában kéľdés,
hozzásző|ás nem érkezett. A napirend vitáját |ezźĄa, és szavazásra bocsátja a következő
hatćn o zati j avas l atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Santha Péteľné alpolgármesteri saját kerete előirźnyzatĺának teľhére támogatja az Erkel
Ferenc Vegyeskar Alapífuáný 150'000.- Ft, azaz százotrenezer Ft összegben a IV.
Szinkópa Vegyeskarí Ta|á|kozó előadóinak tiszteletdíia, ellźúása, illetve a kórustagok
napkci zb en i e|Iźtása érdekében.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíľidő: 2075' maľcius 19.

2. ahattrozat I. pontjában foglaltak miatt az onkoľmányzatkíadás l1107-01 cím mfüĺidési
cél és általános taľtalékon beliil Sántha Pétemé alpolgármesteri saját keret - ĺinként vállalt
feladat - előirányzatźtrőI 150 e Ft.ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt
feladat - működési célú támogatások á||anház1artáson kívülre e|óírźnyzatára Erkel Feľenc
Vegyeskar Alapítvány (IV. Szinkópa Vegyeskarí Ta|áIkoző előadóinak tiszteletdíja,
e|Iátása, illetve a kórustagok napközbeni ellátása) támogatása címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 5 . maĺcius 1 9.
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3. felkéľi a polgármestert, hogy a 2015, évi költségvetésről szóló rendelet k<jvetkező
mó do s ít ás án áI a hatát o zatb an fo g1 altakat ve gye fi gye l embe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a20I5. évi kĺiltsésvetés következő módosítása

4. felkéľi a polgármestert a hatttrozat 1. pontja szerinti tĺĺmogatási szerzőďés a\áirására.

Felelős: polgármester
Hattlrido: 201 5 . március 3 1 .

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatáĺozatot 15 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkĹil, 2 tartőzkođás mellett elfogadta.

SZAVAZLSNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATAR o Z ATH)ZAT ALH}Z Mn,ro s ÍľBTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
83/2015. (ilI.19.) 15IGEN 0 NEM 2 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy d<lnt, hogy

1. Sántha Péteľné alpolgármesteri saját kerete előirányzatának terhére tlímogatj a az Etke|
Feľenc Vegyeskar Alapítváný 150.000.- Ft, azaz szźtzotvenezer Ft összegben a IV.
Szinkópa Vegyeskari Talá|kozó előadóinak tisaeletdija, e||átása, illetve a kórustagok
napktizbeni eI|źtása érdekében.

Felelős : polgiĺľmester
Hatariďo: 20| 5. maľcius 1 9.

2. ahatározat |. pontjában foglaltak miatt az onkoľmĺínyzatk<ladás 1l107-01 cím miíködési
cél és általános tartalékon belül Sĺíntha Péterné alpolgrírmesteri saját keret - ĺinként vá||a|t
feladat - e|oirźnyzatárő| 150 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ cinként váIla|t
feladat - mfüödési célú támogatások áI|anhánaftáson kíviilre e|őiráĺyzatára Erkel Ferenc
Vegyeskar Alapítvány (IV. Szinkópa Vegyeskari Ta|á|kozó előadóinak tíszteletđíja,
e||átása, illetve a kórustagok napközbeni ellátása) támogatása címén.

Felelős: polgáľmester
Hatándő: 201 5. mlĺĺcius 1 9.

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet következő
módosításán á| a hattr ozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: a20I5. évi költsésvetés ktjvetkezó módosítása



4. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés aIáírására,

Felelős: polgármester
Határĺdó: f0I5. március 3 1.

Napirend 512. pontja
Javas lat a Kőztérme gúj ítás i Nívó díj p áůy ázaton való részvételľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja. MegáI|apítja, hogy aZ előteľjesztés tárgyában kérdés,
hozztsző|áS nem érkezett. A napirenđ vitźtjźń lezźttja, és szavazźtsra bocsátja a következő
hatźr ozati j av as l atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. támogatja Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat indulását a
2015. éví Końérmegrijítási Nívódíj pá|yźnaton a megújított Kálvaľia téne|, valamint Teleki
LászIő térrel _,,FiDo'' téľrel.

Fęlelős: polgármester
Hattridő: 20|5. marcius 1 9.

2. felhata|mazza a pol,gétrmestert a pźiyźzat és az aŁ.lhoz kapcsolódó dokumentumok
a|áir ástlr a é s b enyij tásĺíľa.

Felelős: polgármester
Határiđo : 20 I 5' mfu cius 23 .

3. előzętesen kötelezettséget vállal a cím elnyeľése esetén (a pá|yázati kiíľásban előíľt
módon) a dij nagyított másolatanak elhelyezésétę a đíjazott k<jztertileten.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.

Dr. Kocsis Máté
Megá|Iapítja, hogy a Képviselő-testĹilet a hatátozatot 17 igen szavazattal, ellenszavazat és

tafiőzko đás nélkül elfo gadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHIZ ľĺľlĺo s ÍľpTT S ZóToBB SÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
84/20|'5. (III.19.) ĺ.7IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

64



A Képviselő-testtilet úgy dönt' hogy

1. támogatja Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat indulását a
2015. évi Köztérmegújítási Nívódíj páIyázaton a megújítottKá|vária térrel, valamint Teleki
LászIő térľel _ ,,FiDo'' térľel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 19.

2. felhata|mazza a po|gáĺmestert a pá|yázat és az allhoz kapcsolódó dokumentumok
a|áír ásár a é s b enyťlj tás ára.

Felelős: polgáľmester
Határidő:. 20I 5. maľcius 23'

3. előzetesen ktjtelezettséget vállal a cím elnyerése esetén (a pá|yazati kiírásban ęlőíľt
módon) a đíj ĺagyított másolatának elhelyezésérę a đíjazott köĺerületen.

Felelős: polgrírmester
Hatá,ľiđő: 2015. december 31.

Tájékoztatók

1. Tájékoztatő ahatáridőben el nem készült előteľjesztések jegyzékéľől
(írásb el i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Danada-Rimán Edina _ jegyző

Dľ. Kocsis M:áLté
A napirend vítáját megnyitja. Kéľdés, hozzźlszőIás nem étkezett, ezért a napirend vitźljźń
|ezárja.

2. Polgármesteri tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testületi határozatok
végľehajtásáľól, az e|őző ĺĺlés őta tett fontosabb intézkedésekről' il
jelentősebb eseményekről és az iinkormányzati pénzeszktiztik átmenetileg
szabadrendelkezésű ľészének pénzpĺaci jellegű lektĺtéséľől
(írásb eli táj éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľl4áté - polgáľmesteľ

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzźsző|ás nem étkezett, ezért a napirend vitájź.ŕ
Iezárja.
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3. Tájékoztatő az ÉlnľvrBNTo PONT üzemeltetése során e|végzett
feladatokľĺíl, és a rendelkezésľe bocsátott források felhasználásárĺól
(írásbel i táj éko ztatő)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja. Kéľdés, hozzásző|ás nem érkezett, ezért a napirend vitájál
|ezárja.

4. Tájékoztatő a\égszennyezettségi mérőhá|őzat adatairő|
(szóbeli tájékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

(A napirend tárgyalálsa során elhangzottakat ajegyzőkiinyv szó szeľint tartz|mazza.)

Dr. Kocsis NIáté
Az eLőző képviselő-testületi ülésen kialakult egy polémia az útđíj, illetve annak a
forgalomnovekedést okoző hatásal' illetve légszennyezés-nĺivekedést okozó hatásaíval
kapcsolatban. Az eIőzmények közé tartozik, hogy a februaĺ 19-i képviselő-testületi ülésen a
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet vitájźhan _ odavaló módon egyébként _
kialakult köZrĺink egy vita Erőss Képviselő Urľal, ahol Képvisęlő Ur az a|ábbiakat mondta:

,,A kcivetkező javaslatom szintén környezetvédęlmi célokľa, de beruhrázásokra például
zajvéđőfa|, vagy Iégszennyezettség méľő, hogy ugyan méľni tudjuk, hogy az MO-ás fizetossé
tétele miatt mennyivel nő a légszennyezettség a keriiletben, illetve melyik útvonalak
közelében van légszennyezettség, és további intézkedéseket kell foganatosítani, ezért
javaslom, hogy kimondottan környezetvédelmi célú beruházásoka is különítsfü el, illetve
csopoľtosítsuk át a 26 míIIíó forintot.', Légszenrlyezettség-mérőt javasolt Képviselő Ur a
vitában, én erre ań, reagźitam, hogy ,,kéľtem a Hivatalt, hogy nyújtson tájékoztatást
mindkettőnk sztmźra, és itt ajánlok onnek egy fogađást, lehet, hogy ez egy új szokás lesz
nálunk' de ajánlok oľrnek egy fogadást, kérjük le, hiszen van eľre adatunk, hogy vźitoztak-e a
légszennyezettségi adatok decembertől, februáľľa a kerĹiletben. Tehát semmiképpen nem
jelenik meg az ígyneveze|t útdíjjal kapcsolatos Ön által említett jelenség a kerületben 

'ugy'
ahogy gondolja. De mivel nem ismerjfü a tényszámokat, ezértbekét1fü és megnézzuk. Es ha
jól értem, on aľra fogad, hogy jelentósenvá|tońaka|égszennyezettségi adatok, ľossz irányba.
Szerintem nézzuk meg, hogy decembęrben milyen volt, meg februárban milyen volt.'' Itt van
egy közbevetés, ań' a jegyzőkonyv nem rogzíti, ugye azt mondták, hogy ne ugy ĺézziLkmeg,
hanem az ęIőző... igen, tehźú az előző év azonos időszakában nézzik meg, hiszen a hónapok
szerint eltérnek a légköľi viszonyok, ez egy jő felismerés volt, úgyhogy így is jáľtunk el. Amit
egy kicsit itt kifogásolok, Képviselő Ur, hogy köztĺink kialakult egy vita a
légszennyezettségrő|, és on maľcius 3-ĺán a blogjában a kĺivetkezot írta (egy kicsit
népszeľűsítem a blogját, nem tudom, mit szól hozzźl):,'amikoľ a legutóbbi testiileti ülésen
ismét nehezményeztem, hogy napirendre sem kerül a javaslatom, Kocsis I|l4:tńé adatokatígért,
amelyek bizonyítarli fogják, hogy nem nott a forgalom''. Az nagyon jó, csak mi nem a
forgalomban fogadtunk, hanem a légszennyezettségben.



',Sőt fogađást ajánlott, a fogadást tartom. Valódi csoda lesz, amikor kiderül, hogy szemben a
budaĺjľsi tényadatokkal, az MO-ás északi szakaszán észleltekke| az M}-ás Íizetőssé tétele
egyá|talán nem befolyásolta az autósok útvonal-választásźlt, k<jzlekedési szokásait az M}-ás
többi szakaszán, és nem tere|t át senkit a Hungáľia gýrure. Várjuk a számokat, és reméljük,
hogy nem a Szźnaďvég, de nem is Tuzson Bence szo|gźitatja az adatokat." IIát nem ők
szolgáItatták az adatokat' efelől megnyugtatom, csak felhívom a figyelmét, hogy nem
foľgalomban, hanem légszennyezettségben fogadtunk, nem tudom, hogy tévedett vagy direkt
írt mást, de légszennyezettségi adatokat kértĺink el, és hát az ahelyzet, hogy én megnyertem
ezt a fogadást, Képviselő Ur. A rendelkezésére bocsátom a tava|yi és az idei tényszámokat,
ilgy ĺéz ki, hogy a felső éľtékei a számoknak jóval alacsonyabbak, mint 1 éwel korábban.
Tehát nemhogy nem nőtt a légszennyezeÍtség, hanem valamelyest javult. Ez az országos
légszennyezeÍtségi mérőháLőzat adatbźnisźlbő| kertilt lehívásra, ezt a Képviselő Urnak
juttassák eI. (A kimutatáS dtadásamegtôľténik.)Parancsoljon, Képviselő Úľ, oné asző.

Dr. Eľőss Gábor
Kĺĺszönöm szépen az adatokat, itt most hirtelen nem látom, hogy a mérés hol toĺtént, de ...

Dr. Kocsis lN{'áLté

Józsefuaros.

Dr. Erőss Gábor
De hogy milyen mérési pontokon. Meľt amit felolvasott Polgármester Úľ ...

I)r. Kocsis lĺ'áúé
Azt monďjĺák a Hivatal munkatársai _ bocsánat, hogy a szavába váglam -, hogy a mérőpont
Józsefuárosban a Teleki téren van. Eztĺem tudtam egyébként.

I)r. Erőss Gáboľ
Vagyok olyan nagyvonalú, hogy teľmészetesen - a fogadás tétje ugye egy kźxé volt, ha jól
emIékszem, de javítson ki, ha nem jól mondom . ..

I)r. Kocsis l'{áté
Rossz hírem van, abban fogadtunk, hogy aki veszít, az szeÍvez a másik elé egy flashmobot,
úgyhogy várom a flashmobot.

Dľ. Eľőss Gábor
Nem, ęzt Ön mondta, én akávét, de egyébként flashmob is lehet meg kávé ís, viszont azért
|ábjegyzetben, tehát amellett, hogy nagyon öľülök, hogyha nem nőtt a légszennyezettség,
je|ezném, hogy a Teleki tér meg a Hungaľia ktirgytĺnĺ azért az nem pont vgyanaz, ha jól
mondom, de javítson ki' ha ebben is tévednék, így azttn a mérés egy picit _ hogy mondjam _
tájékońatő jellegű, Azonkíviil pedig visszamenolegesen ígazolja azt a mőđosító javaslatomat,
amit a költségvetéshez benffitottam és onĺjk nem fogadtak el, hogy sztikség volna további
mérőpontokĺa valószínűleg, például a Tisztviselőtelepen vagy a Százados úton, tehát tényleg
közelebb a Hungária körgyíĺriíhöz valőszínrĺleg indokolt lenne egy ilyen méľőállomás
kihelyezése, remélem, hogy ha idén nem is, de jcivőre erre sort lehet keľíteni, és al<kot az
egyre jobb és jobb adatokat egyre több és több mérőállomásról fogjuk tudni begyűjteni,
mígnem elérjfü a nulla légszennyezeÍtségíg és mindannyian egészségesen fogunk élni.
Köszĺjnĺim.



Dr. Kocsis N{.áté
Értem a száĺdékźú' csak egy keľtileti onkormányzat nem tůlíthat fel egy oľszágos, egyébként
meteorológiai és katasztrófavédelmi szempontból is hatósági funkciónak tekinthető
mérőpontokat, és nem is határozhatjuk meg ennek ahelyét, tehát elfogadom azt az tilítását,
hogy változhatnak aIégszenrryezeItségi adatok a város külonböző pontjain és lehet, hogy a
Teleki téľ ... ugye mi egész Józsefuárosra ktitöttiik a fogadást és benne csak egy ilyen
ĺllérőpclnĺ. van, e'zél,L abbĺil ĹudurŔ kiiutluhri, r.lc llekĹfu)k nitcs aľra rrrr5dunk, lrogy ilyeneket
felállítgassunk ttjbb helyen. Tényleg, tehát megternénk, valószínűleg nem haladja meg a
képességeinket, ďe ez egy országos mérőhá|őzat, amelyek katonai, katasztrőfavédelmi,
meteoľológiai és sok minden funkciókat is betöltenek, úgyhogy én ebben nem tudok segíteni a
legjobb szándékkal sem, ezt a javaslatot nem tudjuk támogatni. Jakabfu Képviselő Ur,
paľancsoljon.

Jakabff Tamás
Köszönöm szépen. Polgármester (Jľ, hogyha f,rgyelt volna, éĺ I-2-3 hónappal ezelőtt pont
ennek a méroá'||omásnak az igyében intéztem egy kérdést, tehát hogy ezt a gyakoľlatban,
minden papíron Teleki tér szeľepel, de a gyakorlatban a FiDo téren van ez a mérőźilomás,
viszont korábban, nagyságrendileg 5 éwel ezelőtt a Keleti pályaudvarnál volt, és én nagyon
szeretném, hogy ezt oda visszahe|yezzék, tekintettel arľa hogy egy mérőállomásnak ott kéne
helyet foglalnia, ahol az emberek találhatók, és nem pedig Józsefuaros legnagyobb
zĺjldfelületének a kapujában. Ezt körülbeliil ahhoz tudom hasonlítani, hogy letettek egy
mérőállomást a Hűvösvölgyben is és mindig kitűnő értékeket mér, úgyhogy én azt gondolom,
hogy ez a méroáL|omás nincs jó helyen és remélem, hogy egyszeľ majd visszakeriĺl a
Keletihez és a városnak a valódi légszennyezettségét is fogja méľni. Köszĺjnöm.

Dr. Kocsis Nĺáńé
Foľduljon levélben az illetékesek'hez, Képviselő Úr. Van-e további kérésfü, hozztsző|źlsuk a
tajékoztatőhoz? Ha nincs, akkor |ezfujuk.

5. Reagálás a napirend előtt elhangzottaka
(szóbeli tájékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dľ. Kocsis Nĺáúé
A ľeggel elhangzottak utźn ak<jvetkezőt írta ki Erőss Képviselő Úr a Facebook oldalaľa: ,,Ha
Kocsis Máté polgármesteľ biĺosította a váIaszadás jogát az áIta|a támadott Jakabfy
Képviselőtarsamnak, akkor elmondtam volna, hogy kivételesen a konkľét iigyben egyetéľtek
vele. De az a vagda|kozás, amít a napirend előtt folytatott az e||enzék, az iĄságírők elleni
kiľohanás, a homályos sejtetések és burkolt fenyegetések a szokásos szĺiľnyĺi élméný
nyújtottak.,, Htlt így éliink Képviselő Ut, ezzel kell nap mint nap szembesülni. ,,A válaszadás
jogát nem á|| mőĄában biztosítani, mert nem napirend keretében vannak.'' SzMSz-t tessék
ęlolvasni. Biztosították Jakabfy Képviselő Uľnak a megsző|alás jogát, de nem fog semmit
rcagá|ru rá. Nem emlékszik, hogy bárkit megfenyegetett volna.
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Nem emlékszik a kiľohanásokĺa sem. Uzent a belső sajtónak, hogy megint lehet írni egy
cikket' hogy Kocsis Máté fenyegetőzött a képviselő-testületi ülésen, ďe ez annyira szźna|mas,
beteges, gyerekes és nem tudja' hogy mi a céIja. Miért nem lehet azt mondarli, ami valójában
tcjľtént, hogy miéľt kell forgalomnövekedésľől beszélni, amikor a légszennyezettségrőI
beszéltek? Miért ke|l azt mondani, hogy nem kapja meg' a vź-Jaszadás lehetőségét, amikor
megkapja? Miért keII ań. mondani' hogy Polgáľmester Uľ ellenzi az źńIáthatóságot, pedig
világosan elmondta, hogy semmi kifbgása az e||eĺ, hogy báľki, bärmit megnézzen. Ez míért
vall, vagy rosszindulat, vagy szövegérte|mezési pľobléma? orĺil arĺrak, hogy azok is
szembesülnek a mindennapi cicahaľccal, akiknek ezkimarađ az é|etébő|. Annyiból örĹil, hogy
legalább |árják az emberek. Az onkormanyzatnak van egy obszerver médiafigyelő
előťlzetése, minden ľeggel megküldik minden képviselőnek, hogy lássák a napi híľeket. A ma
reggelit ,szerctné kivetíttetni. Arról van szó, hogy finanszírozzźtk az onkormćnyzat cégét.
Színes Ász bulvárujság: ,,Saját zsebbe sikerdíj. 370 milliós sikerdíjat aď az onkormányzat''
nem olvassa végig. Tocsik ügyet emlegetik. óriási sikeľdíjakat ťĺzetki az onkormźnyzat.IJj
Tocsik ügy Józsefuaľosban-Magyar Nemzet. Tocsikolnak Józsefuaĺosban. A világ végtelenül
egyszerűen működik. Hogyha elmennek bĺírmilyen tźĺĺnogatźsért, fé| év múlva az fog
megmaľadni' hogy elmennek báľmilyen pénzért, azt sikerdíjban szétoszĘák egymás kĺjzt.
Higgyék eI, a hozzáállás más lesz. Ne szőrakozzanak ezzeI. Ez nem politika. Ezze| nem
fognak előnyľe szeľt tenni. Hol jĺin ez az ugy a Tocsik ngyhoz? Az átlag olvasóban mi fog
megmaradni? Valami mutyi, valami 100 millió van, ott azok 100 milliókat osztogatnak
maguknak. Ez fog az egészból megmaľadni. Ez miért jó' mí az előnye baľkinek ebből 2015
maĺciusában, amikor pontosan tudják, hogy 4,5 évig el kell még viselni egymást, nem ártana
még dolgozĺáĺak a keľületért. De ha máľ nem segítenek, vagy nem tesznek olyan javaslatot,
hogyan ťlnanszírozzttk a saját cégeik mfüödését, akkor ĺe okozzarlak effektíve káľt. Ne
tegyenek kárt! Az,hogy ez a cikk milyen sugalmazásra íródott, aztvalőszinűleg meg fogják
hallgatni. Ezeĺ aponton fel fog állni és ki fog menni a teremből, meľt amit akaft, aŻ.regge| és

most elmonđta. Az a kérése, hogy az ,űgynevezett politizá|ásukban két szabá|yt tartsanak be.

Egyrészt ha nęm muszźlj, akkoľ ne állítsanak valótlanságokat, még a hecc kedvéért sem. A
másik' hogy konkľét kárt ne okozzaĺak! Nagyon-nagyon kéri' elképesztő sokat mászkáI a
Kormány, a Főváros' és az Unió kozott,hogy ez a keriilet további lehetőségeket kapjon. Egy-
egy ilyen hírrel, nem fudják elképzelni, hogy micsoda mérhetetlen kiáľokat tudnak előíđézni.
Az egy dolog, hogy nehezítik az é|etét, allhoz jog,'k van, de a|,lhoz, hogy veszélybe
sodorjanak sikereket, a döntéshozőnak is annyi fog megmaradni, hogy Józsefuárosnak ne
adjanak, mert szétszórják sikerđijaka, ennyi fog megmaradni még a döntéshozőnak is. EttőI
függetlenül 4,5 évig még őt keII nézegetni. En. tartsák tiszteletben, hogy a várost ne. A
méđiafigyelésben látottak egy picit &zéke|tetik, amít szeretne mondani. Nincs Tocsik-ügy
Józsefvźlrosban, senki nem kap sikerdíjat egyetlen egy ember sem, még csak jutalmat sem.

Senkinek semmilyen olyan céges jogosítványa nincs. Kovács ottó el tudja mondani, hogy a
prémiumát nem kapja meg' a szerződésben foglalt prémiumát. olyan hirbehozzák őt is és az
tita|a eddig vęzetett céget is, és az onkormányzatot is, ami teljesen alaptalan. Ehhez képest
kinyitjĺĺk ezt az újságot, és saját zsebbe sikerdíj. Lehet okoskodni meg játszarli a szavakkal, de
hát a szovegben nem az vo|t. Mi maľad meg az átlagemberekben, hogy tömik a saját zsebĹiket
kozpénzbőI és ezttudjfü nagyon jól, hogy ez nincs így.Ezt sérelmezni hadd szabadjon ezeket
a történéseket. Napiľend vitáját megnyitja. Megadja a szőt Erőss Gáboľ képviselő úrnak.
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Dr. Erőss Gábor
A Facebookbejegyzéssel kapcsolatban elmondja, hogy ebben egyetért a Polgármester Úrral.
Valóban ok nélktil került negatív megvilágításba és rossz hírbe a kerület. Ezt mondta volna el
reggel, épp ezértkźlt, azzal nem ért egyet, hogy harom őráva| később Jakabfy képviselő úr
vá|aszolhat. mert igenis egy félrőrán keľesztül ttlmađta őt, és utána nem biĺosított érdemi
reakcióra helyet. P oĺt az történt volna' hogy ebben egyetértenek.

Dľ. Kocsis Máté
Az SzMSz nem teszi lehetővé' és őt meg se szólította és végképp nem tudott volna szőt adni,
Iegfelj ebb Jakabfy Tamásnak.

Dľ. Eľőss Gábor
A Polgáľmester Úľ is mondta önkĺitikusan, hogy a napirend előtti felszóIalása sem szerepel az
SzMSz-ben' ezért akźr reagáIhattak volna.

Dr. Kocsis M:áLté
Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselő úrnak.

Jakabff Tamás
Azza| egyetért, hogy elég furcsa igy vitázni, hogy néhany őráva| később reagáIhat, de sokkal
jobb mint a semmi. Nem probléma, teremtenek egy új miĺfajt. Volt már ilyen tobb alkalommal
ís az eIóző ciklusban, hogy volt e|égnagy nézeteltétés közĺjttük. Akkor sikerült ezt megoldani
napirend e|őtt. Ie|zi, hogy amikoľ a polgármester napirend előtti felszólalásában elharlgzott a
Jakabfu név, akkor megnyomta a gombját. Reakcióként most elmondja, hogy miért is járt el
pontosan úgy, ahogy a Polgármester Uľ vźnolta a reggeli reakciójában. Mindenki tudja, hogy
egy hónappa| eze|ott a költségvetés vitájában valóban ezel<ĺę a dolgokľa rźkérdezett. Eľre
Kovács ottó úr vá|aszolt, ań" avéiasń. adta, hogy rossz alapra vetíti ezt a sikerdíjat, mert nem
20-30 %o,hanem kevesebb. En, avá|asn. e|fogadta, utáĺa nem tett fel további kérdéseket. Ezt
a dolgot jegyzőkönyv rögziti. Valóban sikerdíjnak hívtak ezt a költségvetés vitájźlban és a
cikknek a jő ńsze az enrrck a jegyzőkönyvnek a copypaste kimásolása. Ami nem így van) az a
Tocsikolás. A Tocsikolásról semmilyen szó nem vo|t az ülésen, ezt az újságíró írta hozzá.
óriási különbségek vannak a Kisfalu sikeľdíja meg a Tocsik Márta sikerdíja között. A
legnagyobb különbség az, hogy nem magźnzsebbe megy a pénz és nem teljesítmény nélkül,
ennek semmi kĺjze nincs a Tocsik-botrtnyhoz. Ebben a cikkben nem teng túla jóindulat.

A munkája része, hogy újságíľókkal kapcsolatot tart, az qsźrykők munkáját segíti, és a
Népszabadság nem az az újság, amellyel szemben kivételt kellene tenni e szabá|y aIő|. Az,
hogy az újságírók munkáját segíti, az a jovőben is így fog maradni. Ha nem segíti a munkáját
aztĄságírőnak, akkoľ is megírja ezt a cikket.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja a szőt dr. Feľencz oľsolya képviselő asszonynak.
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Dr. Ferencz oľsolya
Egészen döbbenten á|1' ez előtt a jelenség előtt. o egy felelős városvezetésnek gondolja
magukat és gondolta eddig a Testületet. Dr. Kocsis Máté á|talvezetett és FIDESZ-os tĺibbségtĺ
Képviselő-testtilet az elmult 2009 őta,ha az összes beruházást végig veszik, tobb tízmilliaĺd
forintot hozotĹbe ebbe a kerületbe azért,hogy az elmúlt ötven évben elképesztő mértékben,
tudatosan erodált jőzsefváĺosi aĺculatot megjavítsák és az itt élő 80 ezeľ embernek jobbá,
szebbé a köľnyezetét, élhetővé tegyék. Ebhez képest Jakabfy Tamás és az LMP mit tetĺ a
keniletért foľintosítva? Azon kíviil, hogy időnként 3-4 kukĺához odaláncolják magukat,
ahonnan' ha döntéshozó lenne, soha nem oldozná el őket, majd eloldják magukat. Ehhez
képest olyan elképesztő felelőtlenségnek taĄa, hogy szavakkal dobáIőznak a sajtó
nyilvánossága elótt, de sikeľĹilt ezzeI egy 80 ezľes vaľos jó híľnevét megsérteni. Ezek utźn
elvárja Jakabfy Tamástól és az LMP-től, hogy valamifele jóvátételként viseljék annak a
felelősségét, hogy alavinát elindították, egy nagyon komoly' nagyon pontos he|yteigazítást
nagyon gyorsan az érintett sajtóorgánumokban tegyenek meg és gondoskodjanak róla, hogy
mindazok a sajtófeliiletek, amelyek a sajtóhíľt átlłeÍték, legyenek szívesek áwenni a
sajtóhelyreigazítźst is. Ez a minimum, mert kockaľa tették azt,hogy az elkövetkező 4,5 évben
nyugodtan đo|gozva további l0 milliard foľintokat tudjanak behozni ebbe a kerületbe a
további fejlesztésekĺe. Észrevehető volt, hogy minden konstruktív javaslatukkal szemben
á||aĺdő tiltakozások, akadékoskodások érkeztek az e|Ienzék részérőI, valódi segítő, építő
hozzájáru|ások nélkül. De ez most már diľekt kártél.ľ-l'.EznempolitizáIés, ez direkt károkozás.

Dľ. Kocsis ľIáLté
Megadja a szőt dr. Sáĺa Botond alpolgármester úrnak.

Dľ. Sára Botond
Képviselő Asszony tészben éľintette ań' akérdésfeltevést, amit most meglesz. Képviselő Úr
elmondta, hogy segítséget nýjtott ezeknek a remekműveknek a megalkotásához. Tett-e,
szándékozik-e tenni bármilyen olyan lépést, ami a félresiklott és egész Józsefuaros
onkormányzatát, egész Józsefuaros híľnevét negatív irányba elsodródott cikk jóvátétel
tekintetében' tett-e olyan lépést és szándékozik-e tenni olyan lépést, hogy ezt jővźúegye?

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úľnak.

Komássy Ákos
Nem igazźn akart mźn hozzászólni, azza| ís sokat ártanak Józsefuarosnak, hogy ilyen
bokaszintre engedik süllyedni a képviselő-testületi ülést. olvasta a cikket, maľhaság, pocsék
és ĺírt a kerĹiletnek is, valóban. Ne csak az éppen aktuális viírosmaľketiĺg aggá|yokkal, hanem
a probléma gyökerének keresésével is foglalkozzanak. Minek kellett azt a jutaIékot, amely a
Kisfalu mĺĺködési költségéhezhozzájáĺul, sikernek hívni. Ki találta ki, miért ta|źita ki, miért
nevęzték sikerdíjnak? Semmi kĺjze nincs valóban a sikerdíjhoztarta|mában. Jó-e az afelfogás,
hogy bizonyos önkoľmányzatĺháttériĺxézményeket bevételtermelő iĺtézményként hasznái az
onkormĺĺnyzat? Aparkolás-tizemeltetésnélis elmondta a Kisfalunál is tĺjbbszĺir elmondta, van
egy téves felfogás ezeknek az intézményeknek a funkcióit illetően. Nem feladatuk a
jövedelemteľmelés, még avagyongazdálkodónak sem elsődleges feladata, ktildetése az,hogy
jövedelmet termeljen az onkormányzatnak a jó vagyongazđá|kodáson tulmenően. Egyetért
Po1gáľmester Urral' hogy pocsék |ett ez a cikk és rosszat tesz a keľületnek, de honnan jcin a
sikerdíj elnevezése annak, ami nem sikerdíj valőjában2
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Dr. Kocsis Nĺálté
Megadja a szőt Egľy Attila alpolgĺírmester úrnak vá|aszađásta.

Egry Attila
Ha megpróbálnak páthuzanot huzní, vagy bármifele kozos platformot tenĺli a Tocsik-féle
sikerclíj meg a Kisfalu Kľt. ľelé kiľlze|"et|. sikeľtlíj ktlzÜtt, aikkul. usak uévt'okulrságľr3l
beszélhetnek. Semmiféle azonosság nincsen, köszönőviszonyban nincs a kettő egymással.
Fontos eń. |eszogezni, névazonosság van' semmi több. Se az eljĺíľásrendben, se a
mfüödésében' se a részľvevő személyek közĺjtt' se magába a jogĹigyletben, semmiféle
azonosság nincs a kettő köztjtt. Miért van szfüség a sikeľdíjra' nagyon egyszeru a váIasz,
feladatfinanszírozással mfüodtetik a cégeiket. Nem áta|źnydijat adnak, nem ań. mondják,
hogy itt van 500 millió forint és érezzétek jól magatokat és vegyetek fel annyi munkavállalót,
ahányat gondoltok. Ha egy helyiséget adtok bérbe, vagy értékesítettek, akkor is legyetek ott
ötvenen, ha szttzat, akkor is üljetek ott ötvenen. Van a va1yongazdálkodásnak egy működési
elve. A sikeľdíjnak pontosan az a lényege, és ha megnézik a veľsenyszférát
ingatlangazdálkodásnáI az értékesítési terĹileteken bárhol, hogy történik a munkavállalók és a
cégeknek a dijazása, mindenhol a siker alapja a đijazás. Van egy minimális fix díj és a nagy
tésze a sikerdijazás, azért, hogy ne az aktatologatásta keľĹiljön kifizetésre egy éľtékesítési
területen, ahol pontosan definiálható a teljesítmény, a költség. Az ęredmények alapján
keľiiljĺin kifizetés ęz egy osztonzó. Az tnkoľményzat cé|ja, a 200]-2008-as években kertilt
bevezetésre ez aZ eljaľásrend, ami sokat segített abban, hogy átalakuljon a vagyorLgazdálkodás
és egy hatékonyabb működést éľjenek el, kĺlltséghatékonyabbat és azőta is műkĺjdik és látszik.
2008-2009-ben, amikoÍ az ingatlanpiacon válság volt és nagyon jól le tudta képezní ez a
sikerdíj típusú osztonzőjellegű ťĺnanszírozás a Kisfalu Kft-nek a múködését. Nagyon jól tudta
tizemeltetni a cégét ezze| a ťtnanszitozással. Most fognak vá|toztatru a ťĺnanszítozáson, meľt
egy közszo|gá|tatás-tipusú szerződésre fognak átáI|ni ez egyÉszt az Uniónak is a kívánalma
másrészt meľt olyan feladatok is érkeznek be ebbe az t$ vagyongazdálkodási cégbe' amely
megköveteli eń. a vtltońatást de ań" gondolja, hogy a tényleges teljesítményalapú
ťĺnanszirozás az egy nagyon jó iľány és nem szabad azon vźitońatni. Ne pľóbáljanak
párhuzamot vonni az iskolákkal, az óvodákkal, a szociális íntézményekkel, ahol nem tudnak
érđemben teljesítméný meghatározni, ott nem lehet ilyen típusí ťlnanszírozást ađni. De itt
csak az a feladatfinanszitozás, ami működik és a Rév8 Zľt. is feladatalapon kapja a bérezést.
Megkülĺinbĺjztetnek egy fix menedzsment díjat és utźna minden egyes fę|adatra
projektfeladatonként dijazást határoznak meg résziikľe. Azokat a feladatokat végre kell
hajtaria teljesítésigazolássa|, kell azt bizonyitaĺia, beéľkezik, az onkormrányzathoz,
megfelelő ngyosńá|yok azt végignézik, |eigazo|jźi<, és úgy kerülnek a kifizetések az
onkoľmányzat tulajdonában álló cégeihez is. Nincsen az önkormányzati rendszerben olyan,
hogy csak ígéretre, vagy jőszándékľa kifizetés tcirténik, még a 100 %-os cinkormányzati
tulajdonú cég felé sem. Feladatra adnakpénzt, amit utána számon kéľnek, el kell számo|ní. Az
éľtékesítés egy piaci kĺlrülménýől fugg ott lehetnek objektív kĺiľülmények, hogy miért nem
sikerül az értékesítés, ezért sztikséges az osztonző rendszeľnek ott az életben furtása.

Dr. Kocsis ľ{'áté
Megadja aszőtJakabĘ Tamás képviselő úrnak.
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Jakabfy Tamás
A Tocsik-ügy és a Kisfalu ťĺnanszirozása kozotti bármilyen párhuzam az a képze|et
szüleménye. Ez egy ténykérdés, EzzeI egyetért abszolút az e|ĺłtte szólókkal. Mivel felkérés
hangzott eI, ezért kifejezi ań. a szándékát, hogy szívesen egyiittműködik abban, hogy ezt a
heLyreigazítást a Tocsik-iiggye| pźtrhuzam ügyében ezt megpróbálja az iljságlól megkémi,
akáľ kĺjzösen. ĺ\ másik ńszével kapcsolatban viszont úgy gondolja, hogy tehetetlen, mert
valóban megkérdezte, hogy mi ez a sikerdíj, valóban sokalta az osszegét, valóban e|hangzotĹa
testületi ĺilésen és eń' valóban megírhatja egy újság. De, hogy Tocsik-tiggyel ezt hogy lehet
<isszekötni, az neki is egy kicsit magas. Nem tudja. Sajnos úgy tűnik, hogy a hülyeség az
hamar végígsza|ad a sajtón.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja a szőt dľ. Ferencz oľsolya képviselő asszonynak.

Dľ. Ferencz Orsolya
Egy kérdése lenne Jakabfy Képviselőtáĺsához. Lźńta-e ezt a cikket, mielőtt megjelent, hiszen
nyilatkozott? Elvileg joga van a|lhoz,hogy előzetesen lássa.Halttta, akkor miérthag5Ąa,ha
nem |átta, az hogy tĺjľténhetett meg? Ez felelőtlenség, egy politikus nem nyilatkozhat ,űgy,

hogy nem fudja, hogy a szavaibőIutźna mit fognak gyártari.

Dr. Kocsis ľ{.álté
Nem dertil ki, hogy ő ĺyi|atkozott az újságnak, hanem ídéńék a jegyzőkonyvből. De attól a
v áLaszadts lehető sé gét megadj a Képvi selő Umak.

Jakabfy Tamás
Kérdéséľe váLaszolva, nem |źtta a megjelenés e|őtt a cikket, viszont Polgármester Ur
megtregyzésére azt tudja elmondani, hogy beszé|t az tĄságíróval, tényleg kérdezte és ő ellátta
az iýságitőnőt azokka| az adatokkal, amelyekĺe az ő képviselői kérdései a költségvetés
v itźlj źtb an vonatko zott.

I)r. Kocsis Nĺáté
A napirend vitáját |eztrja.

Felvilágosítás kéľése

(A jegyzőkiinry 
^z 

elhangzottakat sző szerint tarta|mazza)

Dr. Erőss Gáboľ
Négy kérdésem volna. Az egyik, hogy remélhetjfü-e azt, arlit mźr a napirend vítájában
javasoltam, hogy kapunk majd, mondjuk akkor a kĺivetkező testiileti ülésen, vagy aze|ótt, de
talán érdemes a testületi ülésen egy beszźtmolót anól is tájékoztató formájában, hogy a
szociális rendelet alkalmazásanak mik az e|ső tapaszta|atai, a munkacsoportok hogy álltak fel,
hogyan mrĺködnek, Stb., ez az egyik. A másik az) hogy nagy ĺjrömĺjmre és Íagy
meglepetésemľe a k<ĺltségvetés vitájában az előterjesztó befogađta azt a módosítómat, hogy
tízszeresére nőjĺin a civileknek juttatott tźtmogatás. Tehát másfél millió helyett 15 millió áll
rendelkezé ste az idei költsésvetésben.
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Ezzel kapcsolatos kéľdésem volna, hogy tulajdonképpen és konkĺétan milyen kĺitériumok
a|apjtn, ki és hogyan, és aztán majđ második körben, hogy kinek fogja ezeket a pénzeket
kiutalni. A harmadik kérdésem, hogy az źfiIáthatőságí vitánkban, már magam is
elbizonýalanodtam, de mégiscsak úgy emlékszem, hogy Polgármester Ur arca telt ígéretet,
hogy ha nem is éľt egyet azzal ajavaslattal még egy kicsit se, amit én tettem, vagy tettem
volna pontosabban, mégiscsak fog egy átláthatősági kezdeményezéssel élni, és én ene
tulajdonképpen tĺirelmesen váľok. De kérdezem, hogy akkor végül is én értettem felre a
vitában ezt a mondatát, vagy pedig tényleg lesz ilyen? A negyedik kéľdésem az pedig arra
vonatkozik, hogy korábban volt ilyen, és éľdekelne, hogy ez továbbra is fennáll-e, hogy a
kerületben, éspedig a Kesztýgyárbarljogi tanácsadás címen a másik kerület vezetoje látott el
bizonyos feladatokat. Szeľetném kérdezni, hogy továbbra is ferľráll-e ez ahelyzet? Es ha igen,
akkor milyen keretösszeggel, illetve, hogy a teljesítésről mit lehet kon]<ĺétan tudni?

Dr. Kocsis Nĺáńé
Az első két kérdéSéľe írásban válaszolunk, a negyedik kéľdésére is, mert nem készültiĺnk rá. A
harmadik kéľdése meg megint csak megdöbbent, tényleg. Mondom, nem tudom, hogy direkt
csinálják, vagy szövegérte|mezési pľoblémáik vannak. Most ídézem ont, az előbb mondta:

,,tettem egy jávaslatot, amivel on (mármint, hogy én) kicsit se értett egyet,,. Képviselő Úr,
kiosztottunk egy testĹileti eloterjesztést, abban öt vagy hat helyen leírtam, hogy ezt
támogathatónak tartom. De most hiába tetszik bólogatni, ha emlékszik rá, akkoľ meg miért
mondja, hogy kicsit se éľtettem vele egyet. Tehát éľti, miért jő ez? Magyarézza mar el nekem!
Tehát tudja, hogy voltak tészei, amikĺe azt mondtam, hogy éľtelmes ľészek, és oda is írtam a
saját kis kezecskémmel, hogy támogathatónak taľtom, majd most itt ül on, és elmondja, hogy
kicsit sę értettem egyet. Miért jő ez, mondja meg?! Most ezt a mai napot máľ ennek
szenteljiik' hogy miét jő ez. Hallgatom. Miért ke|I az ellenkezőjét mondani csak azéľt is
valaminek. Parancsolj on, Képviselő Ur!

Dr. Eľőss Gáboľ
Pontosítok: egy kicsit egyetéľtett, ĺagyrésztnem éľtett egyet...

Dľ. Kocsis NIáLIé

Na, végre, megy ez nekünk!

Dr. Eľőss Gábor
Akkoľ most már elérkezhetiink a voltaképpeni kérdéshez, hogy tervezi-e, PoIgźrmester Úr,
hogy beterjeszt egy átláthatósági ľendelet-tetvezetet, vagy szivesen fogadja, hogyha én
beterjesztek egyet? Nem azt, ami nem egy ľendelęt-tervezet volt és mégis vitatkoztunk róla,
hanem ań., ami egy valódi ľendelet-tervezet volna.

Dr. Kocsis ľ ĺ'áLté

Benne vo|t az előterjesĺésben, hogy áprilisi testiileti ülésre hozom. Ezígy is lesz.

Dľ. Erőss Gáboľ
Nagyszeľű!

Dľ. Kocsis Máté
Azokat arészeket, amikkel kicsit se értek egyet.
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Dr. Erőss Gábor
Túl van tźlrgya|va.

Dr. Kocsis M:álté
Nevetni fog, látok én itt azért je|eket, menni fog ezl. Pár hónap és még a végén megértjük
egymást. ossze fogunk mi csiszolódni itt. Jakabťy kepviselo ur, parancsoljon!

Jakabfy Tamás
Idő miatt próbálok fontossági soľľendben menni. Hétfőn publikálta az Allrarĺli Számvevőszék
az onkormányzat ellenőľzését'Hźú ez e|égvaskos anyag, csak a következő ülésig fogok tudni
teljesen végigmerrni, de lehet idézĺĺ jő pár dolgot a megállapításokból. Énnekem egy oldalnyi
megállapítás Van ide tĺsszeírva, most a rövidebbeket elolvasom. Például, hogy: ,,AZ
onkormanyzatnáI a vagyongazdálkođás szabźiyszetusége, nyilvántaľtás és az eljárási
hiányosságok miatt nem volt biztosított. Az eIleĺőrzött behajthatatlaĺ követelések törlésénél a
behajthatatlanság feltételeinek fennállását két esetben 5,1 millió összegben a szźlmvite|i
törvény és az a.Hsz előírása ellenére dokumentumokkal nem tudták igazo\ni,,. És még
rengeteg megállapítást tett. Most nem gondolom, hogy báľmelyiktől összedőlne a víIźry, đe
mégiscsak megállapításokat tett az Áltami Számvevőszék. Egyikkel kapcsolatban1enne egy
konkľét kéľdésem, a többi majd a kövętkező testületi ülésre. A Polgármester Ur kéľte a
Számvevőszéket, hogy a takarítógéppel kapcsolatos megállapitásźń tĺirölje, hiszen az
ellenőľzött időszakban nem töľtént vagyonvesztés. Hát sokat hallottunk maľ en.őI az tigyről,
úgyhogy szeretném megkéľdezni Polgármester Urat, hogy szeľinte töľtént-e vagyonvesńés az
ellenorzĺitt időszak előtt vagy utĺín. Második kérdésem, hogy a hírek szerint csődközeli
állapotban van a Helyi Téma. Namost úgy látszik, nem volt elég az a pénz, amit tcjbb másik
településsel együtt belepumpálunk. AZt szeľetném kérđezni, hogy a lapszámok meg nem
jelenése hogyan &iĺti a vele kĺjtött szerződésünket, teljesítette-e az újság eddig avá|Ialtakat,
és milyen lehetőségiink van a fizetés visszataľtására, ha megszegi a megáLlapodást. Ańén, a
következő: kaľácsony előtt volt eEY, tradíciót folytatva egyébként volt egy jó
kezdeményezése, a Jőzsefvfupsi onkormanyzat ajándékot osztott, fenyőfĺĺkat, szaloncukrokat.
EruóI azt ír1a a honlapunk: ,,aZ erre jogosultak az onkoľmtnyzat1ő| éľtesítést kaptak, és
személyesen vehették źt az ajándékot. Több mint 500 család, vagy éppen egyediilálló
kaĺácsonya lesz így talán meghittebb. A fenyőfakat és a szaloncukĺokat a Vajdahunyad
utcában osztották ki, önkéntesek mellett t<jbb tjnkormźnyzati képviselő is segített a munkában,
amelyet többek kĺjzött nagycsaládosok, egészségkaľosodás miatt szociális segélyben
részęsülők, htzi segítségnyújtásra szorulók, egyedtilállók vihettek hazď,. Itt azt szeretném
je|ezni, hogy ha mar önkormányzatí képviselőként engem nem invitáltak erre az eseményre,
jövő kaľácsony előtt, ha megint lesz ilyesmi, amit valószínűsítek, hogy folýatjuk a tradíciót,
akkoľ szeretnék önkéntesnek jelentkezni. Ugyanis azt olvastam a honlapon, hogy a
képviselők, tiszte|t képviselőtáľsaim egyediil nem bírtak ezze| a munkával, és elkel az
önkéntes segítség. Es ha húsvét előtt is lesz ilyen hasonló, akkor szintén. Az lenne a
kérdésem' hogy mely önkormányzati képviselők szerepeltek ebben, választődtak ki erTe a
Szerepre és miért pont ők.
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Dr. Kocsis Máté
Az á||ami számvevőszékes kérdésére nem tudok válaszolni, hát nyilván a Hivatal készítette el.
Az én nevemben megy ki, mint minden, hát nem minden, de sok minden ebbęn az
onkormányzatbarl. Majd megnézziJk, és majd írásban megválaszoljuk. A Helyi Téma, nyilván
ha nem jelenik meg' nem fizetjiik ki. ott világos szerzóđésęs viszonyban vagyunk, tehát a
teljesítésigazoIás, ha nem jon be, nem jelenik meg aztljság, meg nem viszik ki, akkor nem
Íizetjtik ki. ott nem olyan bonyolult ahe|yzet. Az,hogy tonk széléľe került-e, azt én is csak a
sajtóban olvastam, de erős fenĺrtartásokkal kezelem már a sajtóhíreket. Karácsonyfa osztásra
nem hívott meg a Hivatal egyetlen képviselőt sem, tehát nem volt ilyen hivatalos invitálás.
Voltak akik, ahogy most on, onkéntes alapon jelezték, hogy ha lehet, jönĺének vagy
mennének, pontosabban. Nem volt egy zárt lista, akik meghívást kaptak. Ehhez lehet
csatlakozni azidei évben. Pintér Attila képviselo uĺ.

Pintéľ Attila
Én a Práteľ utca 55-tel kapcsolatban szeľetnék kérdezni. Tudják, ez az épĺJ.let, ami jelenleg a
Práteľ-Szigony saľkon van má1 igazábőI nem egy saroképület, merthogy saľoképület most
nem létezik, de épülni fog oda. Tehát gyakorlatilag ezt az épületet a Corvin projekt keretében
körbe tewezik építeni, ugye ez a mi önkormányzati bérhazunk. Ezzel kapcsolatban az a
lakóknak a problémája, hogy, mint megtudtam, tehát gyakoľlatilag aház köľüli üres telkek,
ezek már kb. 20 éve így vannak. Az ott élő embeľek úgy alakították ki az életĺiket, hogy régen
ez a bérház rendszet, bérhtzi építési strukturában lichthofok, szel|őzőnyilások voltak, és

ezeken vaĺľrak valamekkoľa ablakok. Es az elmúlt 20 évben úgy alakult ki' hogy az ő |akásuk
jelentős részét, tehát amilyen lakásokban én jártam, ott például anappaLit ebből a lichthofból,
tehát a világítóudvana nyilő ablakon keľeszttil éri feny, azon keresńn| éń megvilágítás. Máľ
20 éve úgy van, hogy onnan tud jönni fény, meľtho'gY nincs ott semmiféle épület. Lehet, hogy
50 éve volt, de ők már ehhez a|kalmazkodtak. Es azt is elhiszem, hogy jogilag vaľ aÍra
lehetőség, hogy ezekľe az iiľes telkekľe felépítsenek akaĺ egy hétemeletes épületet, mondjuk
néhany méteľľe ezektől a kis világítóuđvaroktól, de ez azzal a kĺivetkezmérrnyel fog járni,
hogy ezeknek az embereknek a lakása tulajdonképpen énszerintem alkalmatlanná fog vá|ĺĺ a
normális életre, mert teljesen be fog sötétedni ugye. Tehát ahol jon be feny, az eIé

odaépítenek 
"gy 

épületet, akkor nem lesz ott nekik feny. Es ők jelenleg a benlházőva|
tźrgya|nak. de én ugy érzem, hogy sztikség \ehet az onkormanyzat részétől közvetítésre a
ben;ŕnáu;ők és a lakosok kĺjzott. Htń ugye, már csak azért is, mert ezek a mi lakásaink, benne
az onkormĄY,at béľlői élnek. Meľt a lakók nagyon meg vannak attól ijedve, hogy most őket
befa|azzák. Es hát a befektető képviselője, |ega|źhbís az elmondás szerint olyan stílusban
táĺgyaI, tehát ilyen javaslatokat tesz, hogy hát akkor majd, ha itt megépuI ez,az éptilet, nem
Iesz fény, akkor majd a lakók vegyenek eneľgiatakarékos izzőkat. Ugyhogy ezzęI

kapcsolatban szerctném kérdezni Polgármester Ur véleményét, hogy érziink-e felelősséget
ebben az.jlgyben, és megpróbálunk-e valamifele kompľomisszumĺa jutni és segíteni az ott éIő

embereknek, hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe.

Dr. Kocsis Máté
Érztink felelősséget' de nem fogjuk fudni megoldani ezt a problémát' nem mi szabáIyozzllk.
Közelítstik meg onnan, hogy, ahogy on is az e|ején elmondta, azok tégen is egy sötét

lichthofok voltak. És tulajdonképpen az vo|t egy kegyelmi állapot ezeknek a lakásoknak,
amikoľ nem volt ott épület.



De nem tudunk aĺľa szabtl|yozźst hozni, sőt garanciźLt vélllalni sem, hogy ne is legyen a
jövőben sem, sőt sohattjbbet, merthogy megszokták, hogy végül is 100 évig nem jött ott be
fény, de most az elmúlt 10 évben bej<itt feny, most akkor maradjon is így. Sem a fulajdoni
viszonyok, sem a szabá|yozás ezt nem fogja lehetővé tenni. Eľtem a problémát meg érzem is,
csak szerintem ne hitegesstik a lakókat olyannal, amit most tudunk, hogy nem fogjuk tudni
elintézni. Talán abban is van egy felelősség, de Egry Attila alpolgármester úr jelezte, hogy
kiegészíten é a váIaszt. Paľancsolj on !

Egry Attila
Azza| szeretném kiegészíteni még avźllaszt, hogy decembeľben járt a Képviselő-testÍilet előtt
az az előterjesztés, melyben a befektető az onkormźnyzat felé felajánlott sok-sok olyan
munkát, amelyet pontosan a Práter 55-ön kell elvégezni. Az egy dolog, hogy a befekÍető
targya| a lakókkal' de ahogy on is elmondta, abérház 100 %-os ĺinkormányzati tu|ajđonbarĺ
van, igy elsősorban azéĺt természetesen az onkormányzatta| tźrgyal a befektető. Velünk kell
megegyeznie, és másodsoron kell a bérlőkkel megegyezni. Természetesen mi maximálisan
képviseljiik a bérlőknek az érdekeit. Hozzćttntoz1k az, hogy az előterjesztéstbinos olvasta,
csak akkor most nem kapcsolta ossze ezze| az iggyel, ott a háznak statikai problémája is
megoldásra kerül, szigetelési problémája is megoldásra kerül a befektető fe|aján|źĺsa mentén.
Illetve van 4 db olyan lakás, amit on kon]<ĺétan említ, ahol még a nagyon-nagyon régi
szabáIyozás szerint, építési szabźiyozás szerint lehetett ezeŁ'ĺe a világítóudvaľokra
lakófunkcióval rendelkezo szobátnyitni. A mai építési szabá|yokszerint ezt nem lehet. És ezt
is megoldják akképpen, hogy a befektető váIla|ta, hogy a belső lakásnak a struktuľáját
źńa|akítja és ablakot nyit az udvaľ felé, és kiszolgálóhelyiségek kęrĹilnek a világítóudvari
helyiségbe. Tehát tulajdonképpen elfoglaljak a funkciók azokat a tereket, amik egy mai
építési szabá|ynak megfelelnek, és szabályosan kialakítható. A lakásokat teljesen felújítja,
illetve még azt is vállalta a befektető, hogy a bérlőket ó saját költségén elköltözteti a felújítás
idejére, és ebben a néhźny hónapos időszakban ők egészen máshol fognak lakni, ałníg a
felújítás megtĺiľténik, és egy teljesen felújított lakást fognak a bérlők megkapni. Ez jő a
bérlőnek, hiszen egy új lakásban lakhat, és természetesen jő az onkoľmanyzatnak, hiszen
cinkormányzativagyonkerĹil felújításra. Erőss Gáboľ képviselő úĺ, paľancsoljon!

Erőss Gáboľ
Csak aľra szeretnék ráerősíteni, amit Jakabfu képviselőtáľsam kérdezett, hogy azért az egy
elég fontos esemény a keľĹilet életében, hogy az Allami Számvevőszék egy részletes jelentést
kiad. Lehet, hogy válaszolnak majd erľe írásban, de talán érdemes volna egyrésń. szóban is,
másrészt pedig intézkedéseket hozni. Mert itt is arľól lehet szó egyébként' hogy a szőhaszná|at
az némí|eg féIrevezeto. Hogyha valaki felkapja ań. ahírt, hogy soľozatos törvényszegéseket,
tĺiľvénysértéseket állapított meg az Allami Számvevőszék, bár szerintem is egyébként itt a
szőhasznáIat dľĺímaibb, mint a valóság, amelynek a|eírásáttarta|mazza a jelentés. De tény az
is, hogy a megjelentetés előtt megküldték Polglírmester Uľnak véleményezésre, ő
véleményeńe, a kifogásait je|ezte, dę ezeket tulnyomórészt, ha jól emlékszem, vagy az
összeset, kisebb módosítások elfogadása mellett elutasította a Számvevĺíszék. Tehát
lényegileg az e|maraszta|ő megá|lapítások egész sora maradt bent a végleges jelentésben.
Ugyhogy azt gondolom, hogy még mielőtt félreértések adódnanak abból, hogy egy ilyen
hosszú brĺnlajstromot adott ki az egyébként ellenzéki szimpátiával nem vádolható Allami
Számvevőszék, az előtt szerintem, méghozzá gyorsan intézkedéseket kellene tenni, hogy a
jclvőben ilyesmi ne fordulhasson elő.
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Egry Attila.
Képviselő Ur kérdésére elsőként én váIaszolok.Teľmészetesen figyelembe véve azt, hogy az
Allami Számvevőszék egy óriási szakértelemmel, szaktudással ľendelkező szeÍvezet, és hogy
minden megáL|apításuk helyénvaló, ami a lęztrult vizsgálatnak a végső dokumentumában
berme van, azért egy olyan apró, hétköznapi tényre hadd hívjam fel a f,rgyelmét, hogy olyan
dokumentumot egyetlenegy vizsgźiő szetvezet sem adhat ki, hogy: ,,mindent rendben
találtunk, pont''. Foleg azutáĺ,hogy az Ász tu.4 hónapottöltött itt, rengeteg munkaóľával
úgy, hogy o kollógĺĺinknak is, rengeteg kollégĺínak, rengeteg munkaóráját vitte el. Tehát egy
ilyen állítást utána nem lehet kiadni hitelesen, meľt akkor érthetetleniil olvasnfü a felek és

mindenki más, hogy ez hogy lehet. Tehát ő megteszi a megźllapításait, a megáI|apításokat
srilyozni ketl. A Hivatal áttekintette amegáIlapításokat, aJegyző Asszonynak át is fogom adni
a szőt, és ő erről mélyebben fog majd tttjékońatást adni, illetve elmondja, hogy mikor tudja a
Képviselő-testület megismerni eń. az anyagot. De az én ismeretem szerint nem tett súIyos
megźilapításokat, eljáľásľendi megállapításokat tett. Ez kb., inkább nem mondok példát,

nehogy degľadálónak tűnjön, de ań., hogy egy folyamat hogy menjen végbe, azt mindig lehet

még egy kicsit pontosítani, még egy kicsit cizeIlźĺIru, még egy pótdokumentumot hozzá
javasolni. Ami persze'segíti az egész folyamatot, đe magźlban, ĺisszességében az én

ismereteim szeľint az N|ami Számvevőszék elismerte azt a szakrnai munkát, ami itt az
onkormányzatnál folyik, minđ a hivatali appaľátus-, mind pedig a cégstľuktúrában' Iegyzó
Asszonyé a sző, parancsolj on!

Danada.Rimán Edina
Ugye ezmiilthét végén jelent meg, és az Allarni Számvevőszékkoz|ęméný is adott ki, és ha
mźr azőtanem jelent meg, és azéft an' eltúlzónak tartom, hogy ez a,,bűn1ajstrom'', amit onĺjk
ennek tituláltak, ezęket a szabálýalanságokat, nem gondolom, hogy bá,rmi is megjelenhetne a
jövőben. Tekintettel arra, hogy ezek a szabźt|ýalanságok, amit az ASZ megjelölt, jelzem,
egyetlenegyet sem a Képviselő-testület részére, hanem a polgármester és a jegyző tészéte,
arni azt jelenti, hogy mi ketten vagyunk jogosultak intézkedési tervet készíteni' és kell is
intézkedési tervet készíteni az ASZ-nak, amiről ugyan majd a Képviselő-testiiletet is
tźtjékoztatni fogiuk, de kizárő|ag egy tájékońatő formájźlban, meľt dĺjntési jogköriik ebben

nem lesz. Továbbá a vagyoncsĺjkkenéssel kapcsolatosan valóban volt egy ilyen megjegyzése,
viszont hogyha tovább olvassfü, akkor azt is |eíqa, hogy a piaci éľtékelés hatásait kiszűrve
valójaban nem csökkent, hanem nőtt az onkormlínyzat vagyona. Tehźú. azért érđemes

részletesen elolvasni ezeket a jelentéseket. A szabá|yta|anságok alapvetően jogértelmezési
problémfüból adódnak, valamint a munkatársaknak a nem odaťrgyeléséből. Dę én aú.
gondolom, hogy egyik sem olyan probléma, ami nem konigálható. Ugye azt szoL<tam

mondani, hogy csak az nem hibźn1k, aki nem dolgozik. Namost, itt hatalmas iigyszámmal
dolgozunk, hatalmas nagy az önkoľmanyzati rcnđszer, intézményľendszer, amit tapasńa|nak,
hogy próbáljuk valamelyest lefaľagni, hogy egy könnyebb irĺínyítást, egy könnyebb
ellenőľzést lehessen végrehajtani. En ań. gondolom, hogy ezekkel az intézkedésekkel minden
olyan hibát ki fogunk tudni javítani' ami eddig esetleg becsúszott. De még egyszeľ mondom,
egyik sem olyan jellegrĺ probléma, ami báľmilyen drasztikus źtaIa|<ltźtst igényelne itt az
onkormanyzat mfüĺjdésében.

(l1 óra 46 perckor Dr. Kocsis Máté polgáľmester távozott az ülésteremből, íg,l a Képviselő-
testület létszáma 16 Jőľe csokkent. Egry Attila aĺpolgármester átvette az ülés vezetését.)

Egry Attila
Jakabff Tamás képviselő úr, parancsoljon!



Jakabfy Tamás
Egy kéľdésem maradt, pont a Polgármester Urhoz, de hát majd akkoľ írásban fog válaszolni.
Ittazat|atszo.hu-val kapcsolatbarl'idéznémajanuári ülés jegyzőkönyvéből, hogy azt mondta:

,,politikai aktivisták dolgoznak benne, és tudjuk, hogy a legát|áthatatlanabb ťlnaĺszítozás
éppcn az atlatszo.hu-é. Titokzatos, egyébként én tudom, hogy honnan vannak apénzek, de ez
még a parlamenti múltamból adódik, és nem ál1 módomban itt Önöknek feltámi''. Azt a
részét,hogy politikai aktivista, politikai szervezet, eztermészetesen a Polgármester Úr legitim
véleménye, mondta, hogy perben is álltak egymással, tehát ewel arészéveI én, nem értek vele
egyet, de természetesen akceptálom, hogy ez az o véleménye. Azonban ezzeI e||entétben a
ťĺnanszítozás tekintetében azt gondolom, hogy nem kell Nemzetbiztonsági Bizottság tagsának
lermi, hogy az atlatszo.hu pénzügyeiľől képet kapjunk, ugyanis ezt minden év elején
nyilvánosságrahozzák. Legutóbb épp 2015. jarnár 11-én került ki az oldalukĺa, és én aŻ.
szeľetném megkérđezni, hogy ebbeT a tekintetben, tehát a ťlĺanszírozás át|áthatat|ansága
tekintetében várható-e Polsaľmester Ur bocsĺĺnatkérése az atIatszo.hu felé.

Egry Attila
Képviselő Uľ, írásban kap vtl|aszt. Megköszönĺim a mai

A jegyzőkĺinry aZ Mötv-ben foglalt
maľcius 1 9-ei ülésén elhanszottakat sítja.
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7 5 -7 6 lfjl 5. űII. 1 9. ) sz, határozat mellékletei

1. melléklet

okirat száma:

Megszüntető okirat

Az államháztartásről szóIó 2oIí.. évi CXCV. ttirvény 11. s (7) bekezdése alapián a(z)
|ćnsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat megszüntető okiľatát a következők szerint
adom ki:

1. A megszíÍnő költségvetési szerv
megnev ezése, székhelye, tö ľzskö nyvi azono sít ő száma

1.1. A megszűnő kĺiltségvetési szerv megnevezése:Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat

t.2. Amegszíinő koltségvetési szerv székhelye: Budapest 1084 Németu.17-79,

1'3' A megszíinő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma:508342,

1''4' A megszíinő költs é gvetési s z e rv adőszáma: L5 5 0B3 4 6 -z - 42'

2. A kłiltségvetés i szerv megszüntetésének kö rülményei

2.7. A kö|tségvetési szerv megszűnésének dátuma:2075. április 01'

2,2' AköItségvetési szeľv megszüntetéséről döntést hoző szerv

2'2'L' megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerĹiletJőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-
testülete

2.2,2. szé|<helye: 10B2 Budapest Baross u. 63-67.

2,3, A koltségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutód nélküli megszűnés

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: feladat ellátás vá|tozása

2,5, A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat[ok) jövőbeni ellátásának módja:
Képviselő-testület 44/2015.0I.1.9.) száműhatározat 1. pontja alapján az onkormányzat
100%o-os gazđaságitársasága, a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft. útján látja el.

3. A költségvetési szeľv megszüntetésével összefiiggő átmeneti

3.1. A kötelezettségváIlalás rendje

ľendelkezések



3.1.1. A megszíjnő költségvetési szerv által Vállalható kote|ezettségek köre és mértéke: a
kötelezettségvállalás legutolsó időpontja 201'5. március L6' napja, kivéve a
folyamatos műkodést biztosító szolgáltatások igénybevéte|e, mely esetben a
megszűnés időpontjáig lehet kotelezettséget vállalni, melynek értékhatára
esetenként a nettó 2.000.000,- Ft-ot nem haladhatja meg

3,1.z. A megszűnő költségvetési szerv általi kotelezettségvállalások határideje: a 3.1'1..

pontban foglaltak figyelembe vételével 20,J'5' március 31.

3.2' Afoglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések:

A megszűnő költségvetési szervnél lévő közalkalmazottak a Munka Tĺirvénykönyve
hatálya a|á tartoző munkáltatóhoz kerülnek tekintettel arra, hogy az alapító döntése
alapján a közfeladat ellátására az tnkormányzat 1000/o-os tulajdonában álló gazdasági
társaságát bízta meg' A közalkalmazottak jogállásáról sző|ő t992. évi )OfiIII. törvény 25 /A.
s t2) bekezdése alapján a közalkalmazottak értesítése hatáľidőben megtörtént. A
költségvetési szerv vezetőjének értesítése hatáľidőben megtörtént'

Kelt: Budapest, 2015. március .....

P.H.

3'3. A közfeladathoz ka V n további használata:

vagyonelem megnevezése a használat további módja a jogutód használó
megnevezése, székhelye

T

166 db józsefuárosi
területen lévő parkoló
automata.

ingyenes használatba adás Kisfalu |ózsefuárosi
Vagyongazdálkodó Kft., 1089
Budaoest' Losonci téľ 2.

z

40 db fővárosi terüIeten
lévő parkoló automata,
melyből z0 db BKK Zrt.-től
bérelve,20 db
üzemeltetésre átvett eszkoz.

üzemeltetésľe átadás,
bérleti jogviszony átadása

Kisfalu |ózsefuáľosi
Vagyongazdálkodó Kft., 1089
Budapest Losonci tér 2'

3

PDA készülékek 34 db ingyenes használatba adás Kisfalu }ózsefuárosi
Vagyongazdálkodó Kft., 10B9
Budapest, LosoncÍ tér 2.

4

ZEBRA RW 420 típusú pda
nyomtató készülék 34 db

ingyenes használatba adás Kisfalu Józsefuárosi
Vagyongazdálkodó Kft', 1.0B9
Budapest Losonci tér 2.

5

kozponti szerver gép 1 db ingyenes használatba adás Kisfalu |ózsefuárosi
Vagyongazdálkodó Kft., 10B9
Budapest, Losonci tér 2.

aláíľás



2. melléklet

A Budapest Főváľos VIIL keľület Józsefváľosi onkormányzat áůta|
fe n n ta rto tt intézmé nye kb e n a|kal.mazo tti j o gv iszo ny b a n fo gl a l koz tatott

dolgozók j uttatási szabáůyzata

A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban:
önkoľmányzat) a szabźůyzatbarl biztosított, a jogszabályi előíľásokban foglalt és az azt
meghaladó juttatásokka| kívtnja elismeľni az alka|mazot1ak munkáját, valamint erősíteni a
kerülethez való ktitődéstiket. A szabźiyzat. céIja a kerĹileti a|kalmazoĹtak életkĺjrülményeinek
szinten tartása, majd javítása egységesen az ágazatok közĺjtti külĺinbségek megsztintetésével.
A szabáIyzat hatźiya az ĺjnkormźnyzat által fenntartott a koza|kalmazottak jogá|Iásáről szóló
|992. évi XXXII. törvény (Kjt.) hatálya a|á Ártoző költségvetési szerveknél, a szociális'
gyermekvédelmi, kĺjznevelési feladatokat ellátó intézményeknél, a Józsefuárosi
Intézménymfüödtető Központnál, valamint a Jőzsefváĺosi Varosüzemeltetési Szolgálatnál
koza|ka|mazottként és a munka töľvénykönyve hatá|ya alaÍt foglalkoztatott foállású
a|ka|mazottakĺa terjed ki. Az onkoľmányzat amul.lkéĺItatőn keresztül gondoskodik anól, hogy
a juttatási szabá|yzatot valamennyi alkalmazott megismerje és a munkźitatőn keresztül
bi zto s ítj a a j elen szabá|y zatban fo glalt j uttatás ok i gényb evételét.

I. PÉNZBENI JUTTATÁsox
1.) Mun kavégzés hez s zíiks éges r uhúzat bizto sítds a

Az adott szakĺnai ágazatra vonatkozó hatályos jogszabályban foglaltak szeľint, a
jogszabáIyban meghataľozott ruhaféleségekľe térítésben ľészesiilhętnek az a|kaImazotÍak. A
Józsefuaľosi Viíľostizemęltetési SzoIgáIatnźi dol'goző, az iĺtézmény a|apfelađattlhoz
kapcsolódó izeme|tetési munkakörben fog|alkoztatott alkalmazoíĺak formaľuha, illetve
munkaľuhajuttatásban részęsülnek azíntézményvezető általkiadott szabá|yzat szerint.

A Józsefuĺáľosi Egészségiigyi Szolgálat munkavállalói munka-, és védőruha binosítására a
munkavédelemĺől sző|ő |993. évi XCIII. törvény, valamint a munkavállalók munkahelyen
töľténő egyéni véďoeszkoz hasznáiaténak minimális binonsźęi és egészségvédęlmi
kĺivetelményeiről szőIő 6511999. (XII.22.) EüM rendelet rendelkezései iranyadók. A
Józsefuarosi Egészségiigyi Szo|gźiat munka- és védőľuhĺázati költséget saját bevételéből,
valamint az oEP támogatásából biztosítj a.

2.) Ker etként bizto sítandó pénzb eni juttatás ok

A támogatás igény a|apjźn adható. A keľetekľe külön igénylőlap szerint az abbarl
meghatfuozottak szeľint nyújthatjrák be kérelmüket aZ affa jogosultak, a kérelmen a
munkáltató javaslatrínak is szerepelnie kell. A keretként biztosítandő pénzberu juttatás
mértékéről, módiaľól a munkáltató dtjnt.

Illetményelőleg

- Illetményelőleget hatátozatlan időľe kinevezett a|ka|mazott kaphat. Hattnozott időľe
kinevezett a|kalmazot| csak egyéni elbírálás alapján (hatźrozott idő min.l év)
részesülhet illetményelőlegben.



. Illetményelőleg nem folyósítható a GYES-en, GYED-en, tartós (3 hónap)
betegállomány,ťlzetés nélküli szabadság, sztilési szabadságban ľészesülők részére.

- Az a|ka\mazotti jogviszonyát megszüntető vagy nyugdíjba vonuló a|kalmazoÍI
fennmaradó illetményelőlegét az e|számoló lapján fel kell tiintetni, ameruryiben a
Magyar Államkincstár (MÁK) felé csekken nem fizeti be egy összegben a
fennmaľadő résń..

l\z alkalmazott illotményelőleget a külön n1rgm{ą{v{nygn' aZ abban megjelölt
kĺjtelezetts ég vźtl|alásźxal igényelhet.

- Az illetményelőleg összegéttlgy kell megállapítani,hogy az egyéb levonások mellett 6
hónap alatt levonható legyen, és a levonás ĺisszege a havi nettó illetmény 33 Yo-át

nem haladhatjameg.

. Az illetményelőleg felső határa a folyósítás napján érvényes minimálbér
összegének ĺitszöróse, de legfeljebb az alka|mazott havi besorolási illetményének a
személyi jovedelemadó-előlegge|, az egészségügyi biztositási és a nyugdíjjaľulékkal
csökkentett tisszeg kétszerese.

3.) Eg,,éb pénzbeni ösztonző juttatások

Az önkormányzat kertileti torzsgźtĺđa jutalomban részesíti a keľĹileti önkormányzati
fenntartású koltségvetési szervnéI a|kalmazottként munkában 20, 30, 40 évet töltött
dolgozókat. Az oklevéI átadása évente töľténik ünnepélyes keretek közĺjtt az ágazat
szakmai iinnepélyén, a jutalom kifizetése az a)-d) pontban foglalt munkaviszony bet<iltése

napjźn esedékes. A munkavállalónak a torzsgárđa jutalom bruttó összege a mindenkori
költségvetési törvényben meghatiíĺozott.koza|kalmazotti illetménypótlékalap %o-a:

a.) 20 éves munkaviszony esetén azi||etménypótlékalap 220 %o-a,

b.) 30 éves munkaviszony esetén az1l|etménypótlékalap 420 %o-a,

c.) 40 éves munkaviszony esetén az illetménypótlékalap 620 %o-a,

d.) 50 éves munkaviszony esetén az illetménypótlékalap 750 %o-a.

3/A.) A munkáltató személyében a jogszabály ľendelkezése vagy a fenntartó dtjntése folýán
bekövetkező olyan vźitozás esetén, ha a munká|tatő egésze vagy egy ľésze a Kjt. hatá|ya
a|á tartoző munkáltatóhoz kerül (jogutódlás), és az ott foglalkoztatott köztisztviselők
jogviszonya közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át, a torzsgaľda jutalom összegét az
źńadást megelőző jogviszonyára irźnyađő szabá|yok szerint kell megállapítani, ha az a
ko za|ka|mazotír a nézv e kedvező bb.

A 3 l A) pont alkalm azásában torzsgětrda jutalom alatt, hűségj utalmat is érteni kell.

Az I.), 3.), 3lA.) pontokban foglaltakĺa az önkormányzat a fęđezetet a költségvetési szerv
költségvetésében bińosítja.



il. TERMESZETBENI JUTTATASOK
I.) Üdulas ĺehetős,ég

Az ĺjnkormźnyzat üdülési lehetőséget biaosít az önkormtnyzat üdiilőiben a Józsefuarosi
Gyermekek Üdĺiltetéséért Kozhasznú NonproÍit Kft. uzletí tevében elfogadott térítési díj
ellenében.

2.) Utazási kedvezmények

A munkába járással kapcsolatos helyközi (távolsági) kĺjzlekeđési költség mbgtérítésére
vonatkozóan a munkába jĺĺľással kapcsolatos utazási k<iltségtérítésről szóló 39l20I0. (II.26.)
Korm. rendeletben fo glaltakat kell alkalmazni.

3.) Cafetéria juttatás

Az adott évi önkormźnyzat kóltségvetéséről szóló önkoľmanyzatirende|et szerint. A cafetéria
rendszert az intézmény szabá|y ozza.

4.) A képernyő előtti munkavĺźgzés

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és binonsági ktjvetelményeiről szóló
5011999. (XI. 3.) EüM rendelet szerint kell eljárni.

A 2., 3., 4. pontban foglaltakľa a fedezetet az ilnkoľmányzat a költségvetési szerv
költségvetésében biaosítj a.

zÁnĺuÉx
1.) Je|en szabá|yzat2015. április l-jén lép hatá|yba, ezze| egyíďejűleg a Képviselő-testtilet

24612014. (xII.04.) számt hatźrozatával elfogadott Budapest Főváros VIII. kerĹilet
Józsefuaľosi onkormtnyzat által fenntaľtott intézményekben a|ka\mazotti jogviszonyban
f ogla|koztatottdolgozók juttatísiszabźlyzathatźůyátveszti.

2.) A szabáIyzatot Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testiilete 7 5 l 20 I 5 . (ilI. 1 9. ) számí hatén ozatéxal elfo gadta.

3.) A Szabá|yzat I. 3.) pontja kiteťed a 2013. januar 01. napjától állami ferĺrtaľtásban, de a
Budapest Főváros VIII. kerÍilet Jőzsefuźrosi onkormtnyzat műktjdtetésében lévő iskolak
pedagógusaira is, amennyiben a Képviselő-testtilet a sztikséges fedezetet kĺiltségvetési
rendeletében biztosítj a.

4.) Budapest,2015. március ....

fenntaľtói oldal
Budapest Főváros VIII. keľĹilet

Józsefuarosi onkoľmányzat
dr. Kocsis Máté polgáľmester

érdekképviseleti oldal
Bĺjlcsődei Dolgozók

Demokratikus Szakszervezete
képviseli: Mile-Kiľály Beatrix

érdekképviseleti oldal



4. melléklet

E gyü ttm ű kłi d és i M e g á lla p o d ás
parkolás üzemeltetési feladatok el|átásźra

1. számu módosítása

amely létrej ött egyrészrő|:

Budapest Főváľos Onkoľmányzata (1052 Budapest Yźĺroshźn u. 9-11., képviseli: Taľlós

I stvlín főpol gármester, a továbbiakban : Főváro si Önkormĺán y zat),

másrészről:
Budapest Főváľos VIII. keriilet Jĺózsefvárosi onkormányzat (1082 Budapest Baľoss utca

63-67., képviseli: Dr. Kocsis Máté polgarmester' a továbbiakban: VIII. kerületi

onkormány zat, vagy Kerületi Önkormányzat),

(Fővárosi onkormányzat és VIII. keľületi onkormtnyzatkiilön-külön említve Fél, egytittesen

Felek) kozot|az a|u|írott helyen és időben, az a|ábbi feltételek mellett:

L Előzmények

1.) Felek megá|Iapitják, hogy 2013. június 28. napján hatźlrozatlarĺ időľe sző|ő

EgyĹittmúködési Megállapodást kötöttek a parkolás üzemeltetési felađatok ę|Iźĺására.

Felek rogzítik, hogy jelen Módosítás az Egynttmfüödési Megállapodás 1. számú

móđosítása a kĺivetkezők szerint.

2.) Felek rcgzítik,hogy az 1. sz. Módosítás indoka, hogy a VIII. keľĹileti onkormźnyzat

4412015. (II.19.) szźtmiĺdĺjntése alapján ajelenlegi szo|gá|tatő aJőzsefvźrosi Paľkolás-

tizemeltetési Szolgálatot2015. március 31. napjával jogutód nélkĺil megsztinteti, és a

helyi közutakon, a helyi onkormźnyzatfulajdonában á11ó közforgalom elől el nemzárt

magánutakon, valamint teľeken, parkokban és egyéb közterĹiletekęn kcjzúti jármrĺvel

tĺjrténő várakoztsi (parkolási) közfeladatot 2015. április 01. napjától a KISFALU

Józ s efu aĺo s i Vagyon g azdá|ko dő Koľláto lt F el e l ő s s é giĺ Taľs aság látj a e|.

Kerületi onkormanyzat ennek megfelelőeĺ tźtjékoztatja a Fővźrosi onkormźnyzatot, hogy

Magyarországhelyi önkormányzatairő| sző|ő 20|1. évi CLXXXX törvény 16iA. $-a szeľinti

szolgáItatő (KISFALU Józsefuáľosi VagyongazdáIkodő Korlátolt Felelősségii Társaság

(Rövidített elnevezés: Kisfalu Kft., székhely: 1083 Budapest, Losonci u.2., cégsegyzékszám:



Cg. 01-09-265463, statisztikai sztlrrýe|: 10857119-6832-113-01, adőszám: 10857119-2-42,

képviseli: dr. Pesti Ivett tigyvezetó igazgató) útján 2015. ápľilis 01. napjátó| Iátja eI a

szo|stl|tatás i fe lad ato kat.

3.) Felek rogzitik, hogy az I. f. pontban következtében szükséges móđosítani az

Együttmtĺködési Megállapodás I.1.) pontjának utolsó bekezdését és a 4. és 5. számú

mel lékletet az alźhbiak szęrint.

il. EgyüttmíĺködésĺMegállapodásmódosítása

1.) Felek rcgzítlk,hogy az Egyiittmrĺköđési Megállapodás I.1.) pont utolsó bekezdésének

helyébe aza|ábbiIép:

,, A jelen Mególlapodás I.I' pontjában megjelolt ingatlanokon a parkolás-üzemeltetési

feladatoknt a VIII. kerületi onkormányzat személyesen, vagy az Motv. 16/A. s-a szeľinti

szolgáltató útján láthatja el. Felek rogzítik, hogy a parkolós-üzemeltetési feladatokat a VIII.

keľületi onkormányzat területén - ide értve a jeĺen Mególlapodással érintett férőhelyeket is -

a Kerületi onkormányzat dontése alapján MÓtý' I6/A s-a szerinti szoĺgáltató - aki jelenĺeg a

K]SFALU Józsefiárosi Vagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségű Táľsasóg - látia majd el.''

2.) Felek rogzítík,hogy az Együttmfüödési Megállapodás 4. szźtmu melléklete helyében

jelen módosítás 1 . szán,(lmelléklete lép.

3.) Felek rogzítik,hogy az EgyĹittmfüĺidési Megállapodás 5. szátÍl melléklete helyében

j elen módo sítás 2. szźlmű melléklete lép.

4.) Felek rogzítík, hogy jelen Módosítás 2015. április 01. napján lép hatályba, és a

mó do sítás s al nem éľintett po ntok v áIto zat|arlul maradnak hatá|yb an.

Budapest,2015.

Dr. Kocsis Máté
polgármester
VIII. keľi'ileti Önkormányzat

Taľlós István
Főpolgármesteľ megbízásábóI
Dr. Szeneczey Ba|ázs
főpol gármester-helyettes
Fővárosi onkormányzat



P énzijgy i el lenj egyzés t v égezte : Pénziigyi el lenj e gyzés t v égezte:

Páris Gyuláné Veľó Tibor
pénzugyi ugyosztá|yvezető pénzügyi foosztá|yvezető
8p.... Bp.

Jogi szempontból el lenj e gyzem: Lá.l,tam:.

Danada-Rimán Edina fójegyzo megbízásábő|
jegyzo Dr. Bondar Klára

a|jegyző

Mellékletek:
1. szttmű melléklet: Meghatalmazás szám|a kibocsátására
2. számű melléklet: Meghatalma zás pőtdij érvényesítésére



MEGHATALMAZÁS 4/1. me||ék|et

számIa kibocsátási koteIezettség te|jesítésére

A Magyarország helr7i önkormányzatairó| szó|őfol1-. éviCLXXX|X. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2013.
január 1. napján hatá|yba lépett 23. $ (5) bekezdés 3. pontja szerint a parko|ás-üzeme|tetés e||átása a

Kerü|eti onkormányzatok, mĘ az Mötv. 23. 9 (4) bekezdés 10. pontja érte|mében a főváros terÜ|etén a
parko|ás fe|téte|rendszerének kia|akítása 2013. január 01. napjátó| a Fővárosi onkormányzat fe|adata.
FigyelemmeI arra, hogy az Motv. fentiekben hivatkozott renc|eIkezései érteImében a Fővárosi
onkormányzat a Fővárosban parko|ás-üzeme|tetési feladatot nem láthat e|, így Budapest Főváros V|||.

Kerü|et önkormányzata (továbbiakban: Keríj|eti onkormányzat) közigazgatási területén fekvő, de a

Fővárosi onkormányzat tu|ajdonában á||ó kozúti várakozóhe|yek üzeme|tetését 2013. január i.. napjátó| a

Kerü|eti onkormányzat végzi, me|ynek kereteit az érintett önkormányzatok . figyetemme| a közúti
köz|ekedésrő| szó|ó 1988. évi |. törVény (továbbiakban Kktv.) 9/D' s QYv) bekezdéseire is -
Együttm űkodési M egá ||a podás keretében sza bá |yoztá k.

A Kerü|eti onkormányzat a közigazgatási területén |éVő, de a Fővárosi önkormányzat tu|ajdonában á||ó

kozúti várakozóhe|yek üzemeltetését, figye|emme| az Mötv. 1.6/A. $-ára is, a K|SFALU Józsefvárosi
Vagyongazdá|kodó Kor|átolt Fe|e|ősségű Társaság útján látja e|.

A fentiekre tekintetteI aIu|írott
Budapest Főváros önkormányzata (székhe|y: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: L5]35636-2-
41, KsH szám: 1.5735636-8411'-321-01, képviseIi: Tar|ós |stván főpo|gármester), mint MeghataImazó az
á|talános forgalmi adóró| sző|ó foo7. évi CXXV||. tv. 160-162. 5-ainak megfelelően ezúton je|en okiratban
2015. ápriIis 1. napjátó| meghatalmazom a

KlsFALU Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségíí Társaságot (Rövidített eInevezés: KisfaIu
Kft., székhe|y: 1083 Budapest, Losonci u. 2', cégjegyzékszám: Cg. 01-09-265463, statisztikai számje|:
Lo8571L9-683f-1L3.oL, adószám: to857LL9-2-42, képvise|i: dr. Pesti lvett ügyvezető igazgató) hogy a

Budapest Főváros Vl||. kerÜ|et onkormányzata terÜ|etén a Fővárosi onkormányzat nevében és javára

beszedett parko|ási bevéte|, i||etve parko|ási szo|gá|tatás tekintetében a szám|aadási köte|ezettségnek a

Fővárosi onkormányzat nevében és he|yett kizárólagosan e|eget tegyen, a szo|gá|tatásró| időrő| időre
kiá||ítandó szám|át he|yettem és nevemben ál|ítsa ki'
Figyelemme| az ata tv' 160'5 (3) bekezdésében fog|a|takra a Meghata|mazó kijelenti és szavato|ja, hogy a

szo|gá|tatásokkaI kapcso|atos szám|a kiá||ítási köte|ezettségét maga nem teljesíti, i||etőleg arra harmadik
szemé|ynek további meghataImazást nem ad.

A meghatalmazás visszavonásig, il|etve a Fe|ek e|térő megá||apodásáig hatá|yos.

Budapest, 2015. április ,,.....,,

Fővárosi onkormányzat, MeghataImazó
Tar|ós lstván főpolgármester megbízásábó|
KépviseIi : Dr. Szeneczey Ba lázs főpo|gármester-he|yettes

Meghata Imazást e|fogadom :

Kisfalu Kft., Meghatalmazott
Képvise|i: dr. Pesti |vett

Láttam:

Sárádi Ká|mánné dr. ,

főjegyző
Budapest, 2015. .......



MEGHATALMAZAS 4/2. me||ék|et

pótd íj é rvé nyesítésére

A Magyarország helyi önkormányzatairó| szó|ófo1-L. éviCLXXX|X. törvény (a továbbiakban: Motv.)2013.
január 1. napján hatá|yba lépett 23. 5 (5) bekezdés 3. pontja szerint a parko|ás-üzeme|tetés e||átása a

Kerü|eti onkormányzatok, míg az Mötv. 23. 5 (4) bekezdés 10. pontja érte|mében a főváros terÜ|etén a
parko|ás fe|téte|rendszerének kia|akítása 2013. január 01. napjátó| a Fővárosi onkormányzat fe|adata.

Figye|emme| arra, hogy az Mötv' fentiekben hivatkozott rende|kezései érte|mében a Fővárosi

onkormányzat a Fővárosban parko|ás-üzeme|tetési fe|adatot nem láthat e|, így Budapest Főváros V||l.

Kerü|et onkormányzata (továbbiakban: Kerü|eti onkormányzat) közigazgatási terü|etén fekvő, de a

Fővárosi onkormányzat tu|ajdonában á|ló közúti várakozóhelyek üzeme|tetését 2013. január 1' napjátó| a

KerÜleti onkormányzat végzi, me|ynek kereteit az érintett önkormányzatok - figyelemme| a kozúti

köz|ekedésrő| szóló 1988. évi |. torvény (továbbiakban Kktv.) 9/D. s (2)-(7) bekezdéseire is -
Együttműködési M egá | |a podás keretében szabá |yoztá k.

A Kerü|eti onkormányzat a kozigazgatási területén |évő, de a Fővárosi onkormányzat tulajdonában á||ó

közúti várakozóhe|yek tizeme|tetését, figyelemme| az Motv. 16/A. $-ára is, a K|SFALU Józsefvárosi

Vagyongazdá|kodó Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság útján |átja e|.

A fentiekre tekintetteI aIulírott
Budapest Főváros onkormányzata (székhe|y: 1-052 Budapest, Városház utca 9-]-]-., adószám:

I5735636-f-4]-, KsH szám: 15735636-8411-32t-o1-, képvise|i: Tar|ós |stván főpo|gármester), mint

MeghataImazó ezúton je|en okiratban 201-3. július 01-. napjátó| meghataImazom a

KI$FALU Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Korláto|t Felelősségű Társaságot (Rövidített elnevezés: KisfaIu

Kft., székhe|y: 1083 Budapest, Losonci u. 2., cégjegyzékszám.' Cg. 01-09-265463, statisztikai számje|:

]-085711.9-6832-1'L3-ot, adószám: Io857LI9-f-42, képvise|i: dr. Pesti |vett ügyvezető igazgató), ho8y

Budapest Főváros V|||. Kerü|et onkormányzata terü|etén, a Főváros tulajdonában á||ó férőhe|yekkeI

osszefüggésben feImerü|ő pótdíj-események tekintetében a parko|ási díj és pótdíj (ide értve a pótdíjakhoz

és behajtásukhoz kapcso|ódó kamatokat, kö|tségeket is) beszedése érdekében akár fizetési meghagyásos,

peres, végrehajtási, Vagy egyéb eljárásban bármely Szery Bíróság, vagy más Hatóság e|őtt a Fővárosi

onkormányzat nevében és he|yett e|járjon, nyi|atkozatot tegyen, iratot, pénzeszkozt átvegyen, sziikség

esetén jogi képvise|őtbízzon meg,

A meghataImazás visszavonásig, ĺ|letve a Fe|ek e|térő megá||apodásáĺg hatá|yos.

Budapest, 2015. ápriIis ......

Fővá rosi on kormá nyzat, Meghat a|maző
Ta r|ós lstván főpolgármester megbízásá bó|

KépviseIi : Dr. Szeneczey Ba |ázs, főpo|gá rmester-he|yettes

Meghata lmazást e|fogadom :

Kisfalu Kft., Meghatalmazott
Képvise|i: dr. Pesti lvett

Láttam:

Sárádi Ká|mánné dr.,
főjegyző
Budapest, 2OI5. .......
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5. melléklet

Szeľződ és p arko Iás gazdálko d á si kiĺzszo lgáltatá s i feladatok e|látásá'ľ a

Preambulum

A Budapest Főviĺros VIII. kerĹilet Jőzsefvátosi onkoľmányzat Képviselő-testülete a 44l20I5.
(II.19.) számt hatźrozata, valamint az ezzeI összefiiggő 2015. ápľilis l-jén hatályba lépő

9l20I5. (II.27.) önkormányzati ľendeletével módosított, a Budapest Józsefuaĺosi
onkormányzatvagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásarőI sző|ő 6612012.

(XII.13.) önkoľmĺĺnyzati rendeLet 3. melléklete a helyi kozutakon, a helyi önkoľmányzat

tulajdonában ál1ó közforgalom elől el nem ztrt magánutakon, valamint teľeken, parkokban és

egyéb közteľiileteken közúti jáľművel tĺiľténő váľakozási (parkolási) kozszo|gá|tatás ellátása,

mint közszolgáltatási felađat e||átásárakizárő|agosan az önkorményzat 100%-os tulajdonában

lévő KISFALU Józsefuarosi Yagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségtĺ Társaságot

(foľmaváltás alatt) jelĺilte ki. Ezen önkormányzati döntések végĺehajtása köľébeĺ a fe|ek az

alábbi taľtalmú parkolás gazđáIkođźsi (iizemeltetési) kĺlzszolgáltatási szerződést (a

továbbiakb an:,, Szerződés,') kötik:

Szeľződő felek

J elęn szerződés létľej ö tt e gy r észr őI,

a Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosi onkormányzat (székhelye:1082 Budapest,

Baross u. 63-67; adőszáma: 15735715-2-42;torzsszám:735715;bankszám|asztlm: 14100309-

10213949-01000006; statisztikai szźlm: 15735715-84I|-3}I-0I; képviseli: dr. Kocsis Máté
po 1 gárme ster), mint me gbizó (a további akb an : onkorm ény zat)'

másrészrő1,

a KISFALU Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségű Táľsaság (rÓvidített

név: Kisfalu Kft., székhely: 1083 Budapest, Losonci u.2.; cégsegyzékszárl: 0|-09-265463;
adőszttm: 10857119-2-42; képviseli: dr. Pesti Ivett ügyvezető), mint Kozszo|gźitatő (a
továbbiakb an KozszoIgtitatő) (onkormányzat és Kozszo|gźitatő a továbbiakban egytittesen:

Felek) kĺjzott az a|ábbiakban foglaltak szerint:

II. A paľkolás-ůizemeltetés ellátásának keretei

I.) Az onkoľmanyzat a tulajdonában álló ktjzterĹileteken a jźlrmuvel töľténő vźltakozás

biztosítása céljából, az Motv. 23.$ (5) bekezđésének 3. pontjában meghatáĺozotĺparkolás
iizemeltetési feladatait a kozigazgatási területén lévő, valamennyi tulajdonában á|lő

kĺjzlekedési célú vźtrakozási kozteľiileten (a továbbiakbaÍI: Ingatlanok) aKozszo|gá|tatő iftján

Iátja e|. A jelen szerződéssel parkolás üzemeltetésre átadott vfuakozőhelyek felsorolźsát a

TL



je|en szerzodés 1 . számll melléklete tartalmazza. A díjfizetési kötelezettség a|á eső váľakozási

területek (a továbbiakban: ťlzető parkolók) felsorolását és övezeti besorolását a jármúvel

váľakozźs ľendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáróI és azilzenképtelen járművek

tarolásának szabá|yozásáről szóló mindenkoľ hatályos Fővárosi kozgytĺlési ľendelet (a

továbbiakb an ,, Parkolási rendelet',) Íarta|mazza.

A Közszol gá|tatő feladat ellátáSi teľülete (műkĺidési teľülete) a Budapest Főváros VIII. kerĹilet

Józsefu aľo s kozigazgatás i területe.

2.) A Kozszo|gá|tatő az

amely Ingatlanokon jelen

üzemeltetési feladatokat.

A paľkolás üzemeltetésre

Ingatlanokat kizárólagosan paľkolás-üzemeltetési célľa veszi át,

szeruőďés hatá|yba lépésének napjátőI köteles ellátni a paĺkolás-

valő átadtls az onkormtnyzatnak az Ingatlarlokkal kapcsolatos

tulaj donj ogát és ferurtartói kötelezettségeit nem érinti'

3 .) Az onkormany zat szavato| azért, hogy az ĺizemeltetésre átadott ingatlanok az izeme|tetés

egész ideje alatt alkalmasak a szerzodésszeľű haszná|atra, aZaZ azokat kĺizteruleti ťlzető

parkolás céIjfua lehet hasznáIĺi. Ezen rendelkezés azonban nem korlátozza az tnkormányzat
köZterÍiletek hasznosítćĺsára vonatkozó, azaz a vtrakozási helyek paľkolási céltól eltérő

haszntiatára való biztosításanak jogát (pld: Íilmforgatás, rendezvény megtaľtása, építési célú

hasznáIat stb.). Ezekben az időszakokban várakozási díj és pótdíj nem szedhető, a

várakozőhelyek nem üzemelnek. A közterület hasznosítási jog gyakorlás tény&ő| az

onkoľmányzat - az érintett parkoló féľőhely(ek) megjelolésével - a parkolási céltól eltéľő

közterület haszĺáIat kezdő napjźi megeIózően legalább 3 nappal értesíti Kozszolgá|tatőt,

kivéve az azoma|, rendkívüli beavatkozást igéĺylő esetekben (pl. kozuzemí ijzemzavar

elhaľítás).

4.) Felek rogzítik, hogy a je|en szerzőđés aláirásanak napján osszesen 163 db közteľĹileti

đijfizető ferőhelyen telepített paľkolójegy-kiadó automata Ĺizemel, és további 3 db taľtalék

paľkolójegy-kiadó automata (a továbbiakban: Automata) ÍaktáTi készlet, a díjťlzető férőhelyek

szźtmaa parkolás ĺizemeltetésbe bevont területeken jelenleg tisszesen 7577 db.

5.) Az onkormanyzatkotęIezettséget vállal arra,hogy a parkolás-üzemeltetési közfeladatok

ellátása céIjábő|, a jelen szerzőđés 2. sz. mellékletében felsorolt leltár szerinti paľkolás

gazdalkođźlsi eszközcjket (Automatak, PDA-k' stb.) és a35217lN|,35217lN3,35217lN4,
352I7lN16 hĺsz., természetben a Német u. I7-|9. szttm a|atti ingatlanon belüli paľkolás-

iizemeltetési tevékenységet biztosító helyiségcsopoľtot e k<jzfeladat ellźĺásźůloz a

Kozszo|gáltató ingyenesęn a hasznáIatába ađja azzal, hogy ezen eszközĺik karbarfiartásával,

tizemeltetésével kapcsolatosan a KozszolgáItatő költségelszámolásra je|en szerződés szerint

jogosult.

A K<jzszolgźitatő kötelezettséget vá||aI minden további, a jelen szerzodésben meghatéľozott

parkolás-üzemeltetési feladat elllźtástůloz szükséges eszkoz és erĺĺforľás biztosítására.
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6') Az onkormányzat szavato| azért, hogy az Automaták a KozszolgćĺItatő részére történő

birtokbaadás napján szerzőđésszeru használatra alkalmasak, iizemképesek, így azold<aI a

parkolás-tizemeltetési tevékenység 2015. április 01. napjáva| megkezđhető, folytatható. Az
Automaták és a 2. sz. mellékletben felsorolt leltaľ szerinti parkolás-iizemeltetési eszközök
biľtokba adásáľól jegyzokonyv készül.

III. A Kőzszo|gálltatró feladatai

1.) A Közszo\gá|tatő köteles a Budapest Főviíĺos VIII. kerĹiletének kozigazgatási területén a

Parkolási rendeletben foglaltaknak megfelelően a paľkolással kapcsolatos foľgalomtechnikai

eszkĺjzĺjket iizemeltetni, valamint a vtĺtakozás idejét, módját jelzo tlj közlekedési je|zőtźtbIák

elhelyezéséről és az útbuľkolati j elek felfestéséről gondoskodni.

2.) A Közszolgźůtatő a parkolás-ĺ'izemeltetés keretében különöseÍ az alábbi feladatok

el|źttsfua koteles:

. az egységes paľkolás-szabźůyozás füvárosi bevezetésével a teľiilet je||egéhez igazođő

paľkolással, a szabtiýa|an parkolások visszaszorításźra, a környezeti árta|mak

csökkentésére;
o a ťlzetó vźrakozőhelyek üzemeltetésére;

o a k<jzteľület ésszenĺbb parkolási célú felhas znźllásának megoldásaľa;

o a szükséges forgalomtechnikai eszközök kihelyezésére, időszakos ellenőrzésére, sztikség

szerint módosításaĺ a, pőt|ásfu a;

. a gyalogos feliiletek gépjĺírmiĺvektől való felszabadításáta;

. a vtrakozási övezetek teľületén a Parkolósi rendeletben meghatźrozott díjfizetési

feltételekkel torténő v áĺakozás ellenőrzésére;

. az onkormányzatot megillető, a kozÍĺti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a

továbbiakban: Kktv.) szerinti - Parkolási rendeletben szabá|yozott méľtékű - vźltakozási

díj és pótdíj beszedésére és behajtásáľa;

. a paľkolás tizemeltetéséhez és fejlesztéséhez szfüséges eszkozök beszeruésének tecbnikai

előkészítés ére, az íĄ beruházások szakmai véleményezésére;

. ahaszná|atra tńvett eszk<lzĺik, így különösen az Automaták (ttlbbek közcĺtt zátszerkezet),

gépjarm:r-állomány üzemeltetésére, fęľrfiartásźtra és karbantartásźra, kellékanyagok

pótlásának e||átásźra, valamint az automatagyártókkal, aZ a|katrész utánpótlással

kapcsolatos feladatok elltĺtsźn a;

. tigyfélszoIgáIat mfüödtetéséľe, a kapcsolódó kommunikációs feladatok e||átásźtra;

. a forgalomtechnikai tervek jogszabályban előírt időpontokban meghatáĺozott, rendszeľes
feliilvizsgálatźna, és a paľkolás iizemeltetési feltételeknek, a jogszabályoknak megfelelő
aktua|izá|ásánake|végzéséreéselvégeztetéséľe;

. a Józsefuárosi vźrakozási ĺjvezetekkel kapcsolatos dtjntések' adatfelmérés,

adatszolgá|tatás előkészítésének végzés&e az onkormáĺyzat részére sztikséges, illetve

igényelt infoľmációk, adatok megadásáv a|;
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. a díjfizető övezetek teľületén az Älltomaták telepítésére, ijzemeltetésére, karbarftartásáta,
javítására;

. a ďíjťĺzetó övezetekben a közteľületi parkolóhelyeket kijelolő közúti kozlekedési
jelzótáb|źkat és útburkolati jelek telepítésre és fenntartásáľa;

. a Józsefuáľosi kozteriileti parkolóhelyek jogszerrĺ haszná|atának ellenőrzéséľe, a
jogosulatlan használatok esetén a jogszabtl|yban előírt szankciókat aIkalmazásttra;

. a mobiltelefonos paľkolás értékesítés elosegítése és miiktjdtetése érdekében kapcsolat

tartása a Nemzeti Mobilĺrzeté sí Zrt. -v eI;

. az Automatfü pénzkazettáinak ürítéséľe, száIlitásźlra, pénzíntézetnek történő átadására

elismervény ellenében;

o gondoskodik az informatikaí eszkozök üzemképességéről, az informatikai eszközök

áIta|keze|t adatok biztonságos és az onkormanyzat á|ta| ellenőrzott és ellenőrizhető

szoftverváltás, illetve meghibásodás esetéľe is hozzáférhető, va|anint a vonatkozó
j o gszab á|yokban e l ő íľt mó don val ó táľo lásáľó 1 ;

o afe|aďatellátáshoz igénybe vett éptiletľész egyszerujavításairőI, az ezzelkapcsolatos

kisebb a|katrész, egyéb eszkoz beszeľzésekľől, a helyiségek rendeltetésszeľű

haszná|atźi elő se gítő szerv ízelésér ő|;

o akozszo\gźitatő szęrvezeténbelül és más - intézmények, iľodák, telephelyek és egyéb

helyek kozott ktildemények' levelek kézbesítéséről, kisebb csomagok szźL|IításáÍő|,

illetve ki segítői feladatokat e||átásár őI

. a díjfizetésbe bevont paľkolóhelyek és a kedvezmény biaosító jogosultságok

ellenőrzésére, pótdíj kiszabásttra, pőtđijazás esetén fényképfelvételek készítésére.

3.) A díjÍizetési kĺitelezettség teljesítésének ellenőľzésére, a dij- és pótdíjkovetelés

éľvényesítésére a jármí1 renđszámát, a természetes személy iizemben tartó nevét, születési

idejét és lakcímét' a nem természetes személy üzemben tartó megnevezését és székhelyének,

telephelyének címét, a kedvezményre jogosító okirat sorszttmát, a díj megfrzetése esetén az

ellenőrzésig, a díj ťlzetés elmulasztása esetén a díj- és pótdíjťrzetési felszólítás megktildése

céLjábő|, a vźlrakozási díj- és pótdíjfizetési kcitelezettség nem teljesítése esetén a behajtási

el1áľás célj ából az eljarás befej ezéséi g kezeIí.

Ennek érdekében feladatai kĺilönösen a kĺjvetkezők:
. a paľkolók üzemeltetése és ellenőrzése során keletkezett napi beérkęző

dokumentumok iktatása, feldolgozása, szfüséges további intézkedések bonyolítása;

o a kimenő iratfoľgalom postázása;

. az ĺigyfelszolgáIatán keletkező bevételek kezelése (paľkolási pótdíj befizetések,

paĺkoló étékkányak kezelése, feltĺ'ltése, számlźlľ- kezelése) ;
o akozérdekíi bejelentésekľe szolgá|ő, telefonként üzemeltetett éslvagy haĺgrogzitővel

ellátott telefonvonalakon az ti|ampo|gtrí, vagy szervezetek áIta| aKozszo|gáItatőhoz

érkező bejelentéseket, észrevételeket, hívások fogadása, rendszerczése, aĺchivá|ása, és

azokľő|, azok jellegének fliggvényében jelentések készíĹése' a szelnélyeselr éľkező

ügyfelek fo gadása, informálása;
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telefonos ügyfélszolgźiat el|átása és azugyfélfolyamatok hatékony tewezése;
beérkező segítségkéľés vagy tájékoztatáskérés esetén a rendelkezésre á11ó és kiadható
infoľmációnak, tájékońatásnak az ériĺtett magźnszemélyek, vagy szeÍvezetek részéte
megadása.

IV.A Kiizszolgá|tatőjelen szerződés ktiľén kívül eső paľkolás gazdálkodási
feladatellátása

A Közszolgá|tatő je|en szerződés tulajdonosi felhata|mazása a|apjźn is jogosult a Fővárosi
tnkoľmányzat tulajdonában lévő váľakozóhelyek üzemeltetéséľe. Ebben a körben a

Kozszo|gáltató ktilcin szerzóđést kcjt a Fővárosi onkormányzatta|, paľkolás gazdálkodási
feladatainak elszámolását elkülcjnítetten végzi. Yá|Ialkozási tevékenysége keretében vagy
szabad' kapacitásának terhére _ a szabad kapacitás fliggvényében - más fővarosi kerület
illetékességi területén is elláthat parkolás-iizemeltetési feladatokat, illetve azzaI osszefiiggő
Észfeladatokat _ az onkormányzatelőzetes jóváhagyásával - külĺjn megállapodások alapjan.

v. A paľkolás ĺizemeltetéshez átadott eszkiizök kaľbantaľtása, cseréje,
pótlása

I.) Az ingyenesen hasznźiatba adott Automaták, eszkozok ľendeltetésszeríĺ
hasznáIatta alkalmas állapotban tartźsához sztikséges állagmegóvási, javítási
költségeket, valamint a paľkolás-tizemeltetési feladat e|Iátását célzó Automatĺákkal
és eszközökkel kapcsolatos minden további rendkívĺili és egyéb költségeket -
ideéľtve az aIkatrészpőtlás költségeit is a jelen szeruődésben foglalt
költségviselési szabályok a|kalmazása mellett, a tulajdonos onkormźnyzat
megtéľíti a KiJ,zszolgáItatő r észére.

2.) 4ĺbbarl az esetben, ha mfüödésképtelensége okán az egész Automata" egyéb
eszkoz pótlásanak, cseréjének igénye merülne fel, úgy a pótlás szfüségességének
szakmai indokaiľól a Felek előzetesen egyeńetnek. Az Automata, egyéb eszkoz
pótlása beruhĺŁásnak minősül.

3.) Felek rcgzítík, hogy a Kozszo|gá|tatő az onkoľmĺĺnyzat b,ilajdonában á1ló teruleteken a

rendszeres karbantartás eszkozsziikségletén túli beľuhazást, felújítást annak jellegétől és

méľtékétő l fiiggő en |<lzár ő|ag a F el ek kül ön me gál l apo d ź'sa a|apj źn v é gezhet.

vLAz Onkormányzat és a Ktizszolgá|tatő ktiztitti kapcsolattartás részletes
szabá|yai.

Jelen szeruőđés tekintetében kapcsolattartóként az onkormányzat dr. Kocsi }y'ráté

polgármestert, illetve dr. Sara Botond alpolgármestert (1082 Budapest, Baross u.63-67.,te|:

a

a

15



06I-459.2214 fax: 061-313-15-97, e-ma||: sarab@iozsefvaros.hu), aKozszo|gá|tatő részétőI

dr. Pesti Ivett ügyve zetőt, és . . . . . ' . igazgatőt ( 1 084 Budapest, Német u. I7 -I9 ., te|.z 299-
7000, fax.: 3L4-6563, e-mail: ...... ..) jelöli ki.

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerzőďés végrehajtásának felügyeletére jelen szeĺződés

VII. pontjaiban meghatátozott elszámolás szabáIyszerűségének bińosíttsára

- az onkormáĺyzatrészéró| a polgármester által effe a feladatra kijelölt szeméIy,

- a Kozszo|gtitatő részérőI az igyvezető, illetve fe|hata|mazěsa alapjttn az er-re a fe|adatra

kijelĺjlt személy
jogosult.

A fentiek szerint megjelölt személyek
o kötelesek a jelen szerzóđés teljesítését, valamint a jelen szerzódés szerinti

elszámolás szabáIyszerűségét feltigyelni és évente lega|ább 1 (egy) alkalommal

ellenőrizni;
o jogosultak a paľkolás üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos szerződésekbe,

szźmlákba, nyilvántartási rendszerekbe és bankszámlaforgalomba betekinteni, a

paľkolás-üzemęItetési tevékenységből folyó bevételi és kiadási összesítőket,

valamint a folyamatban|évő peľes és végľehajtási eljárásokat megismeľni,

o kötelesek bármelyik Fél írásos felhívására a szerzoďés teljesítésével kapcsolatban,

a felhívás kézhezvéte|étő| számltott 8 napon belül írásos jelentést készíteni.

vII. A parkolás-ĺizemeltetésből származőbevéte|, az e|számolás rendszere,l
Közszo|gá|tató á.Jta| ellátott feladatok ellenértékének meghatározása, a nyilvántaľtási,

adatszo|gálltatási és elszámolási kiitelezettségek teljesítésének módja formája, a

ráfo rdítás ok és nyeres é gek m eghatáľo zásának szemp ontj ai

1.) Fetek rogzitik, hogy a Kktv. 9lD. $ (6) bekezđése értelmében az onkormźnyzat
tulajdonában áI|ő ťĺzetó közterületi vátakozőhelyek utan befolý vźlrakozási díjak és pótdíjak
(ide énve a pótdíjakhoz és behajtásukhoz kapcsolódó kamatokat, k<iltségeket, a továbbiakban:

pótdíj) az onkormányzatot illetik. A Közszolgtitatô az onkoľmányzat tulajdonában ál1ó

ťlzetó kĺjzterületi vtrakozohelyek utan a tulajdonos Önkormanyzatotmegillető befolyt díjakat

és pótdíjakat az onkormányzatnevében, a többi paľkolási bevételtől elkülönítetten szedi be és

tĄanyi|váĺ a sajźt nevére megnyitott szám|án.

2) Aváĺakozási díjakľól és pótdíja|<ĺőIaz onkormanyzatnevében és felhatalmazásaa\apjéna

KozszolgáItatő bizonylatot (szźlmLa, nyugta) bocsát ki, melynek źfa 1arta|mát az

onkormányzatťĺzetimegaz adóhatóság felé ahatályos jogszabźiyoknak megfelelően.

3.) A Kktv. szerinti ellenérték meghatdrozdsa kiirében a felek úgy rendelkeznek, hogy az
magdban foglalja a Köazolgdltató felmeriilt és dthúrí'tott kiiltségeit (rdfordításait) illetve a
K i) u zo lg lÍ lt at ó díj út.
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4.) Felek megdllapodnak abban, hogy az onkormányzat a KöuzolglÍltató últal elldtott

feladatok elismert kiikségeit a 3. számú mellékletbenfoglaltak szerint úllapítjúk meg.

Az onkormányzat elismeri aKozszo|gá|tatőnakaz onkormtnyzattulajdonában áIIő várakoző
helyek üzemeltetésével, ferrntaľtásával összefüggő, a3. szźtmű melléklet szerinti koltségtétel
kimlltatáshan feltiinteteÍt, ténylegęSęn felmeľĺi|t kťizvetlen és kĺizrĺet'ętt szĺikséges hľuttó
költségeit, melyről a Kozszo|gá|tatő elkĹilĺjnített nyilvántartást vezet. JeIeĺ szerződés 3. sz.
melléklete tarta|mazzatovábbá a ľáfoľdítások és nyereségek meghatźrozásának szempontjait.

5.) A Kiizszolglźltatő díjazúsúróI a Felek úgy rendelkeznek, hogy az, a feladateaftús
kiikségeinek (3. sL melléklet) Ievondsa utdn fennmaradó nyereség felosztásúból
saÍmítandó. A Felek jelen szerződésben úgy rendelkeznek, hogy Közszolgdltatlit a kiiltségek
érvényesítését kijvetően megállapított nettó nyereség S%-únak megfelelő összegíÍ nettó
díjazús ílletí meg.

6) A feladatelldtdshoz sziikséges folyamatos ki)ltségfedezet biztosítdsa céljdból az
onkormúnyzat a Közszolgdltató részére műx. 6.270,- Ft+,,iÍa/ vúrakozóhelý hó
k ö lts é g e lőle g e lőzete s é rv é ny es ít és ét b izto s ítj a.

Felek megdllapodnak, hogy a Kiiazolgdltató a fentiekről havonta túrgyhó 1. napjáig
előlegszdmldkat úllít ki.

A Felek ,z Ár'ą tii1vény 58. $-a szerinti hatdrozott időľe sztíló elszlźmolúst alkalmazzdk. A
Köuzolgáltató azAFA tiirvény 58. $-ának megfelelően úllítja ki a szúmldkat az előlegekrőL
A Felek megdllapítjók az AFA törvény vonatkozó rendelkezései alapjdn szdmldzdsnúl nem
az előlegre vonatkozó szabdlyokat alkalmazzdk, tekintettel arra, hogy a hatdrozott iďőre
szóIó elszdmolúsndl az előleg nem értelmezhető,

7.) Felek megdllapodnak, hogy a Ktiazolglźltató az onkormúnyzat tulajďondban ólhj
vdrakoaíhelyek után _ az elkiilönített alszdmldľa - beszedett parkoldsí bevételből (díj, pótdíj,
egyéb) levonja a 6.) pontban foglaltak szerinti számldk összegét, valamint a 11.) pontban
foglalt kökségelsatmoldst kijvető szúmlúk összegét uz onkormdnyzat dltal teljesítés
ígazolltssal elldtott, utalvdnyozott szómla mdsolat megkiildése utdn. A Köazolgóltató a
levonús utdn fennmaradó teljes összeget mínden túrgłhót kiivető hónap 10. napjúig _
december hónapban december 3I. napjúig - parkolús-iizemeltetés bevétele jogcímén
dtutalja az onkormdnyzat Sbeľbank Magyarorszóg ZrĹ-nél 14l00309-t02t3949-01000006
s zámú p én4fo rgalmi s zámldj úra.

8./ Felek megállapodnak abban, hogy a 7.) pontban foglaltak szeľinti átutalás teljesítésére nem
kerül sor abban az esetben, ha a targyhóban befolyó bruttó parkolási bevétel összege nem
ha|aďja meg a 6.) pont szennt levonásba helyezheto költségtételek összegét.

Ilyen esetben, a táĺgyhőnapban a bevételből le nem vonható, fennmaľadó szám|ázott
k<iltségek _ amennyiben van ilyen - elszámolására a kĺjvetkező olyan hónapban vagy
hónapokban kerül soľ, amikor a bevétel ĺisszege meghaladja a szźrrůźnott köItségek összegét.
Ebben az esetben is minden taryyhőt követő hő 10. napjáig adatot kell s2olgáLtatní az
onkormány zat nev ében beszedett bevétęlekrol és a befolyt pótdíj akÍó l.
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9.) Fe|ek megállapodnak, hogy amennyiben a gépjármu üzembentaľtő avá,rakozási díjat nem
a parkolási szo|gá\tatás igénybevételének helye szerinti tulajdonos javźra, hanem a másik Fél
tulajdonát képező területen fizeti meg (a továbbiakban: átparkolás)' úgy a vźrakozási esemény
ađatait aKözszo|gáItatő rogziti és nyilvántĄa, az átparkolásokľól hat havi rendszeľességgel
bizonylatokkal, analitikáva| alźĺtámasńott elszámolást készít, melyet az onkormtnyzatrészére
továbbít, valamint az e|számo\ást az esedékes rendes havi elszámolás keretében pénzĺigyileg
rendezi.

I0.) Felek megállapodnak abban, hogy a Kozszo|gá|tató minden taľgyhót követő hőnap 10.

napjźĺg elektronikusan és írásban, a 4' számt melléklet szerinti és tartalmú tételes kimutatást
küld az onkormányzatnak a tárgyhőnapban a teljes várakozási díj és pótdíj bevételľől,
melyekĺől az onkormányzatnevében kiállított bizonylatokat az Önkormtnyzatrészére átađja

11.) A Köazolgltltatlj az dltala kidllított teljesítésigazoldssal egyiitt a kijzvetlen és közvetett

valós ki)ltségeiről tételes költségelszdmolóst készít A Kiiazolgáltató első alkalommal az első
6 hónaprlíĺ készít tételes köliségelsaÍmolúst és az elszlÍmollźs alapjltn az Ár,ą ftirvény
vonatkozó rendelkezései szerint szdmlákat óllít ki az elszdmolds szerinti kiiliinbözetekrdl.
Ezt követően negyedévente készít tételes ktiltségelszúmoldst és állí,t ki szdmlókat.

Jelen pont szerinti elszdmoldst és szúmlúkat a Kiiazolgdltató az elszámoldsí időszakot
követő hónap 15. napjúig készí'ti et és kiildi meg űz onkormdnyzatnak.

Kiiuzolglźltató e fejezet 6.) és II.) pontja szerínt legfeljebb az aldbbiakról dllíthat ki
szómldkat:
a) a pótdíjazússal összefiggő kiiltségekrdl,
b) a Köazolgúltató díjazúsdról,
c) a parkollÍs.íizemeltetéssel kapcsolatos közvetített szolgúltatúsokľól,
d) a parkollźs-iizemeltetetéssel kapcsolatos fentíeken kíviili minden egyéb költségekrőL

A Köazolgáltató feladatelldtása sordn a 3. sz. melléklet szerinti kt)ltségkeretet az

onkormúnyzat előzetes ho alźj ór ulds dval lép heti t úl.

12.) Fe|ek megállapodnak, hogy a parkolással összefiiggően felmeľülő elszámolás rendszeľét

minden évben legkésőbb októbeľ 30. napjáig felülvizsgáljĺák és az adott év tapasztalatai
alapjźn szĹikség szerint módosíthatják.

13.) A Köazolgúltató köteles a parkolás dgazatí iizleti tervet _ jelen pontban foglaltak
Jigyelembe vételével - az alábbi bontdsban készíteni: anyagjellegíĺ rúfordítdsok, személyi
jellegíí kiji.zetések, értékcsi)kkenési leírds, egyéb költség, nettó drbevétel, egléb bevétel,
eredmény, létszúm, fejlesztések. A parkoló i,lz|etág teľvének teljesítésérol aKozszo|gźitatő az
éves beszámoló keretében beszámol az onkormáĺyzatfe|é.
A végleges ágazatiĺJ.z|eti teľvet tźtgyév február 28. napjáigkészíti el, melynek elfogadásáľól
az onkoľmtnyzat tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottsága legkésőbb március 3I. napjáig
dönt. A Kozszo|gá|tatő az ágazati ilzLeti tervének pénzugyi részét jelen szeruődés 5. számu
mellékletében foglalt tartalomma|, az ĺjzleti terv szöveges részét a jelen szeruődés 6. szźlmu

mellékletét képező éves jelentés tartalmi elemeivel osszhangban köteles elkészíteni.
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I4.) Felek megállapodnak abban, hogy a Kozszo|gtlltatő vezeti a parkolás-üzemeltetési
bevételek analitikus ny1|vtntartását. A Kozszo|gáItatő az onkormanyzat źital, meghatźrozoÍt
ađattartalommal havonta, a tźnhőnapot követő hónap 10. napjáig feladást készít - előírt
követelések, befolyt bevételek, követelés állomány alakulása - könyvelés céljából.

VIII. Megbízás az Onkoľm ányzatkorábbi parkolás gazdálkodási
tevékenys égéb ől származő v árhatő tinko ľmányzati b evételek

utĺikezelésére

Az onkormányzat a KozszolgáItatő feladatellátásának megkezdését megelozően a jelen
szerződés szerinti kozszo|gáIÍatási tevékenységet költségvetési szerve (Józsefuarosi Parkolás-
tizemeltetési Szolgálat) útjan látta el. A költségvetési szerv a fe|adatátadással egyidejűleg
20|5. március 3I. ĺapjával jogutód nélkiil megszrĺnik. A kĺiltségvetési szerv bankszám|áiĺak
utókezelését az onkotmányzat megbizásábő| a sztrĺiavezető ballk végzi. A feladatźúađást
megeLozoen bekövetkezett parkolási eseményekkel kapcsolatos tigykezeléssel az
onkoľmányzat megbizza a Kozszo|gtitatőt. Ebben a körben a folyamatban lévő paľkolási
ügyek kezelése és a már jogerősen |ęzáľt (ogeľős fizetésí meghagyás' jogerős bírói döntés) és
behajtható, illetve jogilag érvényesíthető paľkolási iĺgyekbőI szźrmaző követések utókezelése
jelen megbizás tárgya. Je|ęn szęrződésbęn onkormanyzat megbízza Kozszolgźitatót az
utókezelési fenti feladatok elvégzésével. Jelen megbízáshoz onkoľmanyzat az összes
szükséges fę|hata|mazást és külön íven megszövegezendő meghatalmazásokat Kozszolgá|tatő
részére 2015. ápľilis 0 1. hatállyal megadja.

Ix. A szerződés időtaľtama, batá|ya

1.) Jelen szeruődész}Is. április 01. napján lép hatálybaéshatźrozatlan időtartartasző|.

2.) Je|en szerződést bármelyik Fél rendes felmondássa| a naptźlĺi év utolső napjźlta

felmondhatja. A felmondást legalább három hónappal a napttni év utolsó napját

mege|őzoen közölni kell a másik Féllel. A felmondáskizáĺő|agírásban érvényes.

3.) A Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben a jelen szerzodés valamely
ľendelkezése érvénýe|en, ez az &vénylelenség nęm érinti a szerzodés egyéb ręndelkezéseit.
Ebben az esetben a Felek kötęlezettséget vállalnak a szerződés olyan módosításara, amely az
eredetileg kit|Jzöt1 parkolás-tizemeltetési célj aiknak megfelel.

X. Yegyes rendelkezések

1.) Jelen szęrződés - a Felek közcĺtt töľtént egyeztetést ktivetően _ L<lzźrő|ag írásban
módosítható.

2.) A jelen szerződéssel ĺisszefüggő, onkormányzatot terhelő szźrrťra kibocsátási

kĺjtelezettség teljesítésére az onkormanyzat jelen szerzóđés megkötésével egyidejrĺleg kiilĺin
me ghatalm azźst ad a Ko zszolgá|tatőnak.
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Az onkormányzat a szám|akibocsátásľa meghatalmazott á|ta| kiállított számlát egy másolati

példányának részére torténő megktildését kcivetően e|!en&zi' Amennyiben az onkormáĺyzat
úgy ítéli meg, hogy a szćml|a nem a fent leíľtaknak megfelelően, illetőleg tévesen kerĹilt

kiállításľa, aszám|amásolati péIdźnyáĺakkézhęzvételétő| szźtĺlított háľom munkanapon beltil

felhívja a Meghatalmazotat új, illetve módosító szttm|a kibocsátásra; ebben az esetben a

késedelem következményei nem alkalmazhatók az onkormĺínyzattal szemben. A
számlakibocsátás és az ahhoz kapcsolódó felaclatok ellátásáért ťlzętęndo ęllęnéĺtéket a

szolgźĺItatás nyĹlj tása magźlban fo glalj a.

3.) Az onkormtnyzat jelen szerzőďés aláírástlval egyidejtĺleg meghatalmazza a

Kozszolgá|tatót, hogy az onkormtnyzat nevében és helyett, a tulajdonában á|Iő férőhelyekkel

összefüggésben felmerĹilő pótdíj-események tekintetében, a parkolási díj és pótdíj (ide éľtve a

pótdíjak:hoz és behajtásukhoz kapcsolódó kamatokat, kĺiltségeket, a továbbiakban: pótdíj)

beszedése érdekében akáĺ fizetési meghagyásos, peres, végľehajtási, vagy egyéb eljĺĺĺásban

bármely Szerv' Bíľóság, vagy más Hatóság előtt eljarjon, nyilatkozatot tegyen, iratot,

pénzeszkon. átvegyen, szükség esetén jogi képviselőt bízzonmeg.

4.) A jelen szerzódésben nem szabźiyozott kérdésekben Magyarorszttg jogszabźiyai, így

kúlonösen a Magyarország helyi <lnkoľmányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXX. törvény, az

á||arrháztartásľól szóló 2011. évi CXCV. törvény' aklzttí kĺjzlekedésről szóló 1988. évi I.

törvény és a Polgari Törvényk<lnyvľől szőIő 20t3. évi IV. torvény vonatkozó rendelkezései az

iľanyadóak.

5.) Jelen szerzőđés a|áitására Budapest VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat

Képviselő-testtiletének 7 612015 . (n. 1 9.) szám,(lhatźrozata a|apjźn kerĹil sor.

Budapest, 2015. március ....

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuĺíľosi
onkormányzat képviseletében:

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

Ellenjegłzem Budapesten, 20 ] 5. hó napjón:

KISFALU Józsefuáľosi Vagyong azdźtlkođő

Koľlátolt Felelősségű Taľsaság képviseletében:

dľ. Pesti Ivett
lůgyvezető

dr. Juharos Róbert

Juharos Ugyvédi Iroda
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Szerződés 3. számú melléklete

Megnevezés
Pakolás üzemeltetés

Kiadás
Kiizvetlen ktiltséeek
Személvi iuttatúsok tf1 36s

Fo slalkoztatottak személvi i uttatásai

Külső személvi iuttatások

Reorezentáció

M unkdltatót ter h e Iő i dr ulé ko k 3f 769

Doloei kiaddsok 26s 443

Közüzemidíiak 7 I5'I

Anvagbeszerzés. készletb eszerzés 8 504

Egyéb szolgáltatás (takaľítás, bankktg, könyvelési
díj, könyvvi zsgtúat, postaktg' egyéb i génybevett
szo|gá|tatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.) 167 535

Karbantartási költsések 7r 447

Parko|ási oótdíi ak érvényesítése t0 800

Adó k (bórmilyen j ogcímen Jizetett nem
b éri dr uIé knak minős iilő adó )

Ktizvetett kiiltséeek ( felosztott ktiltségek)

Személyi iuttatás
Munkáltatót terheló i árulékok

Dolosi kiadások

Beruhdzós (kis és nagyértékíÍ túreyi eszktiz vdsdrlds)

Felúiítási kiaddsok

Érftkcsökkenési leíds

Nettó kiadások összesen 419 577

27% óltűldnos forsalmi adó 113 286

Kiadások iisszesen 532 863

Bevételek
Saidt bevételek

Fővárosi parkoló helyek tizemeltetése 78 473

Sai dt b evételek ijsszesen 78 473

P ar k o lds iłze me lt eté s i fe I adat o k o n kor móny zat dlt aI
elismert köItsése 4s4 390

Bevételek mindösszesen 53f 863

Várakozási he|yek száma db 7577
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