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Készült Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvźrosi onkormányzatKépviselő-testiilete
20|6. április 7-én 9.00 órakor a Jőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as

tfugya|őjában megtaľtott 3. ľendes üléséről

Jelen vannak: Dr. Kocsis MźLté, Balogh István, Dudás Isfuánné, Egry Attila, dr. Erőss
Gábor, dr. Ferencz orsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabff Tamás,
Kaiser József, Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Sára Botond Attila, Simon
György, Soós GycirgY, Dr. Szl|agyí Demeter, Vĺjr<js Tamás, Zentai oszkár

Jelen vannak továbbá a meghívottak:

Sántha Péterné _ alpolgáľmester, dľ. Mészár Erika _ a|jegyző, dľ. Kovács Gabľiella _
a|jegyző, dľ. Vitályos Fanny - Polgármesteĺi Kabinet vezetője,, dľ. Dabasi Anita -
önkormányzati főtanttcsadó, dr. Balla Katalin - Jegyzőí Kabinet vezetője,.D..{átrabáłzi Judit
_ Személyügyi Iroda vezetője, Annus-Fábián Márta - Be1ső Ellátási Iroda vezetője, Bodnár
Gabriella - Szervezési és Képviselői Iroda vezetője, Dr. KaszanyĹKolláľ Zsuzsanna_ Jogi
Iroda vezetője, Kósa Edit _ Ügyviteli Iroda vezetője, Majerné Bokor Emese _ Belső
Ellenőrzési Iroda vezetője, Dr. Bojsza Kľisztina - Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője,
Visnyay Noémi dr. - Családtĺímogatási Iroda vezetóje, Kincses Ibotya _ Humánkapcsolati
Irođa vezetője, dr. Kóródĺ Eva _ Hatósági Ügyosztály vezetője, Tóth Csab a _ Igazgatási
Iroda vezetője, Páľis Gyuláné _ Pénzngyi Ügyosztály vezetője, Dľ. Galambos Eszter -
Gazdálkodási Ügyosztá|y vezetője, Feľnezelyi Geľgely Sándor DLA - Városépítészeti
IJgyosztáIy vezetője, Iványi Gytingyvéľ - Városépitészeti ,ťjgyosztá|y vezetó-hďyettese,
Bajusz Ferenc - Közteľület-felügyeleti ÜgyosztáIy vezetője, Dr. Fejes Tamás _ Budapest
Fővaľos Koľmanyhivata|a VIII. ker. mb. hivatalvezető-helyettes, Molnáľ Gáboľ ľ. alezredes
- VIil. ker. Rendőľkapitányságvezetoje, Váradi Gizella _ Jőzsefvźnosi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ vezetoje, Annus Viktor - Rév8 Zrt. vezéigazgatőja, Dr. Pesti
Ivett - Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.Igazgatőság elnöke, Dr. Kecskeméti Lászllő
- Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Operutív igazgatőja, Farkas Oľs _ Józsefulíľosi
Gazdálkodási Kozpoĺt Zrt. Yagyongazdálkodási igazgaÍőja, Ács Péter - Józsefuarosi
Gazdálkodási Kozpont Zrt. Várostizemeltetési igazgatőja, lN'í:ező János - Józsefuĺíľosi
Gazdá|kodási Központ Ztt. Parkolźsi igazgatója, Sáfľány József _ Józsefuarosi Gazdálkodási
Kĺizpont Zrt. Intézménymfüödtetés vezetője, Mach József _ Jőzsefvfuosi Gazdálkodási
Központ Zrt. Uj Teleki téľi Piac és Termelői Piacok vezetoje' Kovács Baľbaľa - Józsefuaros
Ktizösségeiéĺt Nonproťĺt Zrt. Igazgatőság elnöke, Dr. Bakĺó Erĺka - Józsefuarosi Szent
Kozma Egészségügyi Központ, Koscsóné Kolkopf Judit _ Jőzsefváĺosi Egyesített Bĺjlcsődék
vezetője, Kĺs István _ Jőzsefvárosi Gyermękek Üdtiltetésééľt Közhasznú Nonprofit Kft.
vezetője, Czuppon Zso|t _ Jőzsefvárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. E|idegenítési Iroda
vezetője, Camara-Bereczki Feľenc Mik|ós . Embeľi Erőforrás Bizottság külsős tagsa,
Benga-oláh Tiboľ - Józsefuaľosi Roma onkormanyzat elnöke.



Dr. Kocsis Máté
Köszönti a megjelenteket. A Képviselő-testtilet 2016. április 7 -ei 3. ľendes ülését megnyitja.
Távolmaľadását és késését nem jelezte senki. Megállapítja, hogy jelen van 18 képviselő. A
minősített szótöbbséghez I0, az egyszeru szótĺibbséghez I0 egybehangző szavazatra vaÍ7

szükség. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2016. április 21-én 9.00 óľakoľ ľendkívüli
tęstiileti ülést tartanak, a következő ľendes képviselő-testĺileti iilés várhďó időpontja 2016.
május 5-e (csütörtök) 9.00 óľa. A napirenddelkapcsolatbantájékońatjaaKépviselő-testületet,
hogy az alábbi előteľjesztést az előtefiesztő visszavonta, 3ĺ2 Javaslat a káptalanfüredi
gyermekůidiilő fejlesztésével kapcsolatos diintések meghozata|ára, egyébként ezért ke||

majd ľendkívüli testületi ülést tartaniuk. Tájékońatja a Képviselő-testÍiletet, hogy Dr. Erőss
Gábor képviselő előterjesĺést nffitott be ,,Javaslat közneveléssel kapcsolatos döntések
meghozatalára,kezdeményezés a kerületi iskolák iinkormányzati fenntartásba vételére''
címmel, eĺľő| a Képviselő-testület dönt, a meghívóba nem vette ft'l. Elsőként szavazásta
bocsátja Dr. Erőss Gábor előterjesztését.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület Dr. Erőss Gábor előteľjesĺésének napirendre vételét
4 igen, 14 nem, 0 tartőzkodással elutasította.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts KÉpvIsBrŐ
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ EGY S ZERÚ SZóToBB s Éc szÜrcs Écps
HATAROZAT:
6st2016. (rv.o7.) t4 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el dr. Eľőss Gábor ügyrendi javaslatát' mely
szerint a ,,Javaslat kiizneveléssel kapcsolatos döntések meghozatalára, kezdeményezés a
keľĺileti iskolák łinkoľmányzati fenntartásba vételére'' címri előterjesztését vegyék
napirendľe.

Dr. Kocsis Nĺ'áté
Szavazásra bocsátj a a módosított napirendet.

Zárt ĺi l és ke ľeté b en tár gy a|and ó előte ľj esztés e k

Javaslat fellebbezések elbíľálására szociális támo gatás ügyben
(írásbeli előterjesaés)
Előterj esztő : Sántha Péteľné - alpolgáľmesteľ

Pénzii gyi' kiiltségvetéssel kapcsolatos előteľj esztések

Javaslat kłilts é gv etést érintő d ii ntés ek meghozatalár a
(íľásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

4 IGEN
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3. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés

1. Javaslat a Coľvin Sétány Pľogľammal kapcsolatos döntések meghozata|ára
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ/laté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat éľintő előterjesztések

1. Javaslat a Fővárosban létesítendő Roma Oktatási és Kulturálĺs Kłizponthoz
kap cs olĺó d ó döntés ek meghozatalár a
(írásbeli előterj esztés' PóľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesaő: Dr. Kocsís }ĺĺ.áté - polgármester

2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 111/c szám a|atti ingatlan
tár s asház.zá' a|apítás ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett _ Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., igazgatőság

ęlnöke

3. Javaslat a Budapest Jőzsefvárosi Onkoľmányzat tulajdonában áIló Tömő utca
1-6. szám a|att ta|á|ható ingatlan értékesítésének tárgyálban kiírt pá|yázat
eredményének megáI|apításár a és új b ó li pá.Jy ánat kiíľás áľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: dr. Pesti Ivett _ Iőzsęfvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt., igazgatőság

elnöke

4. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Onkormányzat tulajdonában álló Korányi
Sándoľ u. 14. és 16. szám a|atti ingatlanokhoz kapcsolĺódĺí dtintések
meghozatalára
(írásbeli előterj eszté s, p oľl<ÉzBE S ÍTÉ S )
Előteľjesĺő: dr. Pesti Ivett _ Iőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt., igazgatőság

elnĺjke

5. Javaslat a Budapest VIII.' Bérkocsis a. 32. szám a|atti telek pá|yázat útján
tiirténő elidegenítésére
(íľásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuríľosi Gazdálkodási Központ Zrt.' igazgatőság

elnöke

6. Javaslat L Budapesti Yál|a|kozálsfejlesztésĺ Kiizalapítvánnyal ttĺľténő
együttműkiidési megállapodás mĺódosÍtására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesző: Dr. Kocsis Mtńé - polgáľmester

;

,:i

ilr



7. Beszámolĺí a Józsefváros Ktizösségeiért Nonprofit Zrt.2015. december 31-ig
vagyonkezelésében lévő ingatlanokról
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Kovács Barbara - Józsefuáros Kĺlzösségeiért Nonproťrt ZÍt.,

igazgatőság elnĺjke

5. Hu m á nsz o|gź,Jtatźtssal ka pcsolatos előteľj esztések

1. Javaslatalapítványoktámogatására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis llĺ4láté - polgáľmester

Sántha Péterné _ alpolgáľmester

2. Javaslat a2016.évi alapítványi pályázatokelbíráIására
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis ili4:áté - polgármester

3. Javaslatházigyermekoľvosifeladatellátás biztosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

4. Javaslat a Jĺízsefuáľosi Szociális Szolgáltatĺó és Gyeľmekjĺóléti Központ
intézményv ezetői páIry ázatának elb írálás ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ll;4áté - polgármester

6. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat a JőzseÍvźlľosi Ktizbiztonsági Polgáľőrség és Katasztrófavédelmi
onkéntes Tűzolrtól Egyesület részére nyújtott támogatás felhasználásáľól szĺólĺó

beszámoló elfogadására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis MtLté - polgármester

Tájékoztatók

1. Polgármesteri tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testületi határozatok
végrehajtásáľól, az e\őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről' a
jelentősebb eseményekről és az tinkoľmányzati pénzeszköziik átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegíĺ lekiitésérőI
(íľásb eli táj éko ztatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgĺíľmester

J:



Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napiľendet 15 igen, 1 nem, 2 brtőzkodással
elfogadta.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATAR oZ AT:H)Z AT AL:H) Z EGYS ZERÚ SZóToB B sÉc szÜrs Éop s
HATAROZAT:
66/20Í6. (Iv.07.) 15IGEN 1 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület az alź.ŕbi napiľendet fogadja el:

1. Zárt iilés keretében tárgya|andó előteľjesztések

1. Javaslat fellebbezések elbírálására szociális támogatás iigyben
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Sántha Péteľné - alpolgáľmester

2. Pénziigyi' költségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslatktiltségvetéstérintődtintésekmeghozatz|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

3. Váľosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztés

1'. Javaslat a Corvin Sétány Programma| kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis I|ĺ4:áté - polgármester

Egry Attila - alpolgáľmester

4. Gazdá|kodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

1. Javaslat a Főváľosban létesítendő Roma oktatási és Kulturális Kiizponthoz
kapcsolódó dtintések m9ghozatal;áry,
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a Budapest VIII. keľůilet, Baľoss utca 111./c szám a|attĺ ĺngatlan
tár s ashánzá alap ítá s á ra
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., igazgatőság

elnöke
5



3. Javaslat a Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában áIló Tiimő utca
16. szám alatt találhatĺi ingatlan értékesítésének tárgyában kiírt pá|yázat
eľedményének megállapításáľa és új bóli pá|y ázat kiírásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesző: dr. Pesti Ivett - Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt., igazgatőság

elnoke

4. Javaslat a Budapest Jőzsefvátľosi Onkormányzat tulajdonában állĺí Korányi
Sándoľ u. 14. és 16. szám alatti ingatlanokhoz kapcsolródó dtintések
meghozata|ára
(írásbeli eIőteqesnés, póľrÉzBESÍTÉS)
Előterjesaő: dr. Pesti Ivett - Józsefulíľosi Gazdálkodási Központ Zrt., tgazgatőság

elnĺike

5. Javaslat a Budapest vI[.' Bérkocsis u. 32. szám alatti telek pályázat űúján
történő elide gen ítés ére
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaĺosi Gazđálkodási Kĺizpoĺt Zrt., ígazgatőság

elnöke

6. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Kiizalapítvánnya| ffirténő
egyiittmíĺktidési megállapodás mĺódosítására
(írásbeli előteľjesztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

7. Beszámoló a Jőzsetválros Ktiziisségeiért Nonprofit Zrt.2015. december 31.ig
vagyonkezelésében lévő ingatlanokról
(írásbeli előterjeszés)
Előterjesĺő: Kovács Baľbaľa - Józsefuaros Közösségeiért Nonprofit Zrt,

igazgatőság elncike

5. Humá nsz olgáltatással kapcsolatos előteľj esztések

1. Javaslat alapítványok támogatására
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Sĺántha Péterné _ alpolgármester

2. Javaslat a2016.évi alapítványi pályázatokelbírálásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslatházigyermekoľvosifeladatellátás biztosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis iľĺ ĺ:áté - polgármester

Egry Attila - alpolgármesteľ



4. Javaslat a Jĺózsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kiizpont
in tézm ényv ezet(ji p áůy ázatának elb írál á s á ra
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesaő: Dľ. Kocsis I|;4.áté - polgármesteľ

Egyéb előterjesztések

Javaslat a Jőzsefvárosi Ktizbiztonsági Polgárőľség és Katasztľĺófavédelmi
Onkéntes Tilzo|tól Egyesület részére nyújtott támogatás felhasználásáróI szóIó
beszámoló elfogadásáľa
(íľásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis MźLté. polgármesteľ

Tájékoztatók

1. Polgármesteľi tájékoztatő a |ejárt hatáľidejű testĺileti határozatok
végrehajtásáľól, az eIőző ülés őta tett fontosabb ĺntézkedésekľől, 

^jelentősebb eseményekről és az iinkormányzati pénzeszköztik átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci je|legű lekötésérőI
(írásbeli tájékońatő)
Előteľjesaő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Dr. Kocsis N{.áté
Megadja a szőt Dr. Erőss Gábor képviselőnek ügyrendben.

Dr. Erőss Gábor
Megköszöni, hogy az e|őterjesztése megÍáĺgyalásanak kérdését szavazźsra bocsátotta a
Polgáľmester, még akkor is, ha nem vette napiľendľe a Képviselő-testiilet. Azt gondolja, hogy
a jőzsefvárosi iskolák ügye vaľr olyan fontos, hogyha a mai ülésen nem is, a kĺjvetkező
testiileti iilésen beszé]ni tudjanak arľól, hogy visszakérik a jőzsefvćrosiaknak a józsefuarosi
iskolákat, úgyhogy az e|oterjesztése erre vonatkozik. A képviselők nem ismerhették meg,
mert nem szerepelt a meghívóban, és a feltĺiltcltt napirendek között, ezért e| fogja küldeni a
képviselőknek és fogja kérni, hogy a jtivő hónapban eil. tźltgya|jfü meg, és a józsefuárosi
diĺĺkok, sziilők és pedagógusok érdekeit szem elotttarwa kéťék vissza keľĹileti fenrltartásba az
iskolákat és csatlakozzanak a Tanítanék mozgalom követeléseihęz.

Dr. Kocsis ľIáLté
Bizonyźĺraolvasta Képviselő ĺJ, a,előterjesztését, aznem erľől szól, amit monđott. Nem tud a
Képviselő-testület olyan dcintést hozli, hogy visszavegyék az iskolákat. Egy
szánđéknyilatkozaftől szól az eloterjesztése, éppen ezért poĺtosítaná Képviselő Ur által
elmondottakat. Javasolja, hogyha ilyen ötlettik van, akkor először az ęffę a tevékenységre
fe|hata|mazott bizottság tilésén ttrgya|jźk meg ezt. Záft nlés kĺjvetkezik, kéri, hogy a
j elenlévők biztosítsák ennek feltételeit.

6.

1.



1. Zárt ülés keľetében tárgya|andó előteľjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat fellebbezések elbíráIására szociális támo gatás ü.gyben
(írósbeli előterjesztés) ZART ULES
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

A napirend tórglaldsa atrt iilés keretében tijľtént az Mijn. 46. s (2) bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend túrgyaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 67/2016. (IV.07.)

satmĺÍ hatúrozatot a atrt iilésrdl készük jegyzőkönyv taľtalmazza.

2. Pénzügyi' ktiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napiľend 2lI.pontja
Javaslat kiilts égvetést érintő dtintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M:áté
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ahatźnozati javaslat 3.a) pontjában elírás töľtént, a
pénzbe|i térítés összege helyesen 17.500.000,- Ft. Napirend vitáját megnyitja, megadja aszőt
Jakabfy Tamás képviselőnek.

(Komássy Ákos képviselő 9,24 órakor visszajott az üléstereĺnbe, ígl a Képviselő-testület
Iétszáma I8 Jőre emelkedett)

Jakabff Tamás
Az egyik pontban a Kaľácsony Sĺĺndor Kozalapíwányt szeretnék reaktiválni, itt 3 kuratóriumi
tag és 3 FB-tag összesen havi 300.000.- Ft + járulékok összegben fog juttatást kapni. Akkor
látja ennek éľtelmét, hogyha akozalapitrany mérlegében nem ez lesz a fótéte|, hanem ezek
csak egy kis részt tesznek majd ki, maximum egy 10 oÁ-ot. Ez annak felel meg, hogy a
koza|apítvźny évi 45 millió forintot tudjon kezelni és fordítson tényleges mfüödésre.
Amennyiben ez nem lesz így, aztjavasolja, hogy ezeket a tiszteletdijakat csĺikkentsék, vagy
tĺirciljék el.

Dr. Kocsis ľ{.áúé
Jó, megadj a a szőt Dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gábor
Enől a kozalapítvźnyról szeretett volna többet megtudni, hogy felelős döntést hozhassanak'
ezęWőI a most betervezett tiszteletdíjakĺól, és beszélnének a tervekľől. A másik kérdése, hogy
jő| érti-e, hogy tulajdonképpen ez egy tervezési hiba volt a társasházi pá|yźnatok esetében, a
szźna|ékokat a költségvetés meglervezésekor rosszul szttmoltźk ki, vagy miért is van aľľa
szükség, hogy átcsopoľtosítanak egy összeget?
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Le van vezetve, hogy miért' de tulajdonképpen eznem egy olyan esemény, vagy új fejlemény,
ami okként van megjelölve, amiró| ne tudták volna a költségvetés elfogadásźnźtl, már aki
elfogadta, hogy tulajđonképpen itt miről is van sző? Ezek az arányok már stimmelnek-e?
Kérdezi annak a fenyében, hogy a munkacsopoľt tagjaként most már személyesen is
tapasńa|ja, hogy mozognak ezek az arányok, tehát az, hogy merľryi a visszatérítendő, és a
vissza nem térítendő támogatás aránya, az dĺjntésľől döntésre vttltozhat. Nem biztos, hogy fix
összeget ennyire meg lehet hattrozni. Az ebből kĺjvetkező taĺta|mi kéľdése, ami az' hogy
vannak-e olyan költségvetési tételek, ahol lehet űgy tervezni, hogy ezeket a belső arányokat
nem haÍározzźl< meg előre, hiszen váItozhat a munkacsoport dĺjntései a|apjźn a
visszatérítendő, a vissza nem téľítenđő artny, hanem egy olyan csomagban döntenek az
egészrő|, amely azutáĺ lehetővé teszi a munkacsoportnak, hogy esetről-esetre dĺlntsön eľĺóI az
arźnyrőI, persze a rendelet meghattnozta keľetek kĺjztjtt.

Dr. Kocsis N{.áté
Az első kérdéséľe, a Karácsony Sándor Közalapítvaĺry jelenleg is létező, de kicsit ilyen
tetszhalott állapotban Iévő koza|apítványa az onkoľmányzatnak. Arra kiválóan alkalmas,
hogy pá|yázati lehetőségeket nyisson ki az oktatási-nevelési írtézmények előtt. Továbbá arra
is alkalmas, hogy az oktatási-nevelési intézményekbe jaĺó gyermekek szülei, amennyiben eÍTe

szándékuk van, a7. adójuk l %-áv9I hozzájfuu|janak ezeknek az iĺtézményeknęk a tárgyí,
vagy egyéb jellegű fejlesztéséhez. Eppen ezért a kuľatóľium 3 tagának a b<jlcsődékvezetojét,
az ővođák vezetőjét, és a KLIK vezetőjét, tehát Fónagy Erzsébetet, Támokiné Joó Ildikót, és
Koscsóné Kolkopf Juditot javasolta. A Feliigyelő Bizottság 3 tagsának pedig 3 olyan
köztisztviselőt, aki ebben az ágazatban feliigyelő bizottsági feladatait jó színvonalon,
felelősségteljesen el tudja |ź./rni, ezért lesz berľre a Jogi lrodaról egy köztisztvise|ő, a
HumánszoIgá|tatásíIJgyoszttlyról, illetve aPénzigyt(5l.Ez a havi bruttó 50.000.- Ft, erľrek,
ha kiszámolja valaki aĺettőjélt, az éppen egy olyan összeg, aĺri ez&t a pluszmunkáért szerinte
nemtu|ző, talán nem is kevés, de nem is eltúlzott. Tekintette| ar:ra, hogy mind a kuratórium,
mind a Felügyelő Bizottságtagsai is aktív munkaválla|ők, ezért nem ez az oná||őjövedelmiik,
ezt a p|uszmunkáéľt kapjak. Maga akoza|apítvĺĺny pedig azt atevékenységet igyekszik majd
ellátni, amit az előbb rcjviden megfogalmazott. Kár ezt akoza|apítvźnyt ebben az áLIapotábarl
hagyni, |átva a szülői aktivitást is érdemes |étrehozru az o|ďatási-nevelési intézmények és
böIcsődék mĺigé egy olyan szervezetet. amelyik ezeknek a szempontoknak megfelel. A
második kérdésérę Páris Gyulźné igyosztáiyvezetó asszony fog válaszolni.

Páris Gyuláné
Mint Képviselő Ur is mondta, apáIyázatokbíráIata során' és apźl|yazatok benffitása soľĺĺĺr is
ezek az arĺínyok vźitozhatnak, jelentősen eltolódhatnak az aúnyok a kölcsön, és a vissza nem
térítendő támogatások között. Ezt ĺehéz előre ilyen nagy összegnél előre meghatáĺozĺi,
időnként konigálni kell ezeket a dĺintéseket, egy bęlső átcsopoľtosításról van sző, ez történt.

Dr. Kocsis ]Nĺáté
Megadja aszőt Dr. Sara Botond Attila alpolgáľmesternek.

Dľ. Sára Botond Attila
Az 5 millió Ft frlötti támogatásoknál a rendelet nem hataĺozzameg a kdlcsön, és a vissza nem
térítendő támogatásnak a méľtékét, ar-ra abizottsźlg tesz javaslatot. A tervezésnél, hogy erľe
szükség van-e vagy nem' ez egy szakmaí kérdés, 50-50 o/o-ka| lett tervezve. Az 5 millió
a|attiaknźi a ľendelet így is hatáľozza meg, tehát ott kötött az arány, az 5 mill|iő felettinél
szabadon javasol a bizottság, nyilvanvalóan a korrigáciő ezért szĺikségszerű.
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Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozztszőIás
szav azásr a b o c s átj a a határ o zati j avas latot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

I. a) a Budapest VIII. keľület, Koszorú u.

Koszorú Tagóvodájanak tetőfelúj ításáĺa
tarta|ék terhéľe.

14-16. szttm a|atti Napľaforgó Egyesített óvoda
14.167,0 e Ft-ot biztosít a mfüödési általĺínos

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiađás 11107-01 cím műkĺjdési cél és

általános tartalékon belul az általános tartalék - kĺjtelező feladat - előirźnyzatarőI 14.167,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ <jnként vállalt feladat - felújítási előirźnyzatára.

Felelős: polgĺĺrmester
Hataĺidő: 2016. április 07.

a társashźzak felújítására biztosított pźiyźnati pénzeszkozök kozott az onkormányzat
kiadás 11705 címen belül _ onként vźiLalt feladat - felhalmozási célú kölcsönök tcjrlesztése
és nýjtása e|őirźnyzatról 73.800,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú támogatások
á||aĺnhánartás o n kívĹilr e előir ány zatát a.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźnidő: 20I 6. április 07.

a) a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 18. 1. emelet II. szána|atti,93,08 m2 a|apteriIetlj,Z
szobás' komfoľtos komfortfokozatt: lakás tekintetébęn a bérlőkkel ferľrálló bérleti
jogviszonyt köz<js megegyezéssel, pénzbeli térítés ťrzetése meIlett megszünteti. A pénzbeli
téľítés összege mindĺĺsszesen : 1 7. 5 00. 000,- Ft.

Felelő s : Józsefu áro si Gazdálkodási Közpo nt Zrt. igazgatő ság elnöke
Hatźlridő : 20I 6. április 7.

b) elfogadj a a hatźtrozat mellékletét képező ,,Megá||apodás lakásbérleti jogviszony -
önkormĺĺnyzati csercIakás felajánlása helyett pénzbe|i térítés fizetése mellett tĺjľténő -
megsztintetéséről', című dokumentumot' és felhatalmazza a polgáľmestert a megállapodás
aláirására.

Felelős: polgĺírmester
Határidő: 20I 6. ápľilis 20.

c) felkéri aJőzsefváĺosi Gazdálkodási KozpontZrt.-tahatźrozat 3. a) pontjában foglaltak
szerinti lakás lęađásához, valamint źńvéte|éhez szĹikséges intézkedések megtételéľe.

F el elő s : Jó zs efu ĺĺro s i G azđá|kodási Kĺl zp o ÍIt Zrt. igazgatő ság elnĺjke
Hataríđő a b) pont szerinti Megállapodás aIáírźsź./ról számított maximum 45 ĺap.

a
J.
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4.

d) az a) pontban foglaltak miatÍ az onkormányzat kiađźs 1 1 1 07-01 cím műkĺjdési cél és
általános tartalékon belül az általános tartalék - kcjtelező feladat - elóirányzatárőI17.500,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11603 cím _ ĺjnként vállalt feladat _ felhalmozźsi céIu
támogatásá,||amhánartásonkívülľee|őirtnyzatáta.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. április 07.

a) a Karácsony S ándo r Koza|apitv ány a Józsefu áro s ért koza|apítv áný 20 1 6. évben 3 . 04 8, 0
e Ft-tal támogatja a 3-3 fős kuratóriumi és FelĹigyelő Bizottság tagtraínak đíjazása címen
önként vállalt feladatként.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatk<ladás 11107-01 cím működési cél és
általános tartalékon belu| az általános tartalék _ kötelező felađat - eloirtnyzatárőI3.048,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ onként vállalt feladat _ mfüödési célú
támogatásokźi|anháztaftásonkívĹilľee|őirźnyzatáta.

c) hatźlrozatlan időre 2017 -tőI előzetes kötelezettséget vállal évente 4.572,0 e Ft összegben
önként váIIaIt feladatként az önkoľmtnyzat saját bevételeinek és adóbevételeinek terhére a
Karácsony Sándor Közalapitvźny a Józsefuárosért közalapítvány támogatásáĺa 3-3 fős
kuratóriumi és Felügyelő Bizottság tagok dijazása címen.

d) felkéri a polgáľmesteľt a határozatban foglalt taľtalmú támogatási szerzőďés aláirásźlra.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő: a)-c) pontban foglaltak esetében 2016. április 7., đ) pontban foglaltak esetén
2016. április 30.

az onkormányzat bevételi 11108-01 cím - kĺitelező feladat - kozhatalmi bevételek
eloirźnyzatźlt és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általános
taľtalékon belri| az _ általrĺnos tartalék _ eIoirányzatát 54.285,0 e Ft-tal megemeli ipaľiłzési
adóbevételi többlet címén.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 20| 6. április 07.

a) a Jőzsefuarosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100 cím bevételei, műktidési
ťlnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás
fizetési szźlmlźn t<jrténő jóvźńrása e|óirźnyzatát _ önként vá||a|t feladat - és a dologi
kiadási előírźnyzatát |.234,4 e Ft-tal csĺjkkenti a céljellegű feladatok maľadéktalan
e||átása mellett a szakrendelő liftjének karbantartása címén.

b) az onkormányzat kiađás 11108-02 cím múkĺjdési f,rnanszírozźsi kiadáson belül az
irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként váIIa|t feladat _
eloirtnyzatát csĺjkkenti I.234,4 e Ft-tal és a kiadás 11107-01 cím műkĺidési cél és
általĺĺnos taľtalékon belül az általános taľtalék _ kötelező feladat - eLőirźnyzatát lgyarl'
ezen összeggel megemeli.

5.

6.
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7.

Felelős: polgaľmester
lJatźridő: f0I6. ápľilis 07.

a) elfogadja a KEOP-5.7.0/15-2015-0237 azonosító szämu projekt módosított
I16 894 750 Ft osszegű ĺisszköltségét és költségvetésének módosítását.

b) elfogadja a KEoP-5,7.0115-2015-0237 azonosító sztlm,ű projekt kezdési időpontjának
20 1 5.09. 1 5-re történö modosítását.

c) elfogadja a KEoP-5.7.0l|5-20I5-0f4I azonosító számíprojekt módosított 7I 498 327
Ft összegű összköltségét és kĺjltségvetésének módosítását.

d) fe|hataImazza a po|gármestert a hatźrozat a), b), és c) pontja alapján a vá|tozás
bejelentések (szerződésmódosítások) megtételéľę és a Támogatási Szerződés
módosításához szükséges teljes dokumentáció a|áírására és benyrijtására. Egyben
fe|hata|mazzaapolgármestert aTźlrnogatásiSzerzođés és annak esetleges móđosításainak
aláírására, amennyiben az nem érint önkormćnyzatí forrásbevonást, hataľidő módosítást
vagy az elfogadott progľam elemeinęk tartalmi módosítását.

e) a KEOP-5.7.0|I5-20I5-024I azonosító száľ.ĺľű pľojekt esetében összesen 482,6 ę Ft
saját fonást biztosít a működési általanos tartalék terhéľe.

Đ az e) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadés 11107-01 cím műkcldési cél és
általános taľtalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat _ e|őfuányzatárő| 482,6 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ önként vá||alt feladat - felhalmoztsi cé|u
támogatásá||aÍnháńartásonbeltilree|őirttnyzatźra.

Felelős: polgáľmester
Határiđő : 20I 6. április 07.

a) tulajdonosi hozzájéltulását ađja f,rgyelemmel a 26612015. (X[.03.) szán(l
hatátrozatában foglaltakĺa - a Teleki tér déli, ,,FiDo'' térnek (35388 hrsz.) nevezett részén,
a munkaszolgálatosok emlékművéhez kapcsolódó éjszakai világítás kiépítéséhez
sziikséges munkálatok e|végzéséhez.

b) tulajdonosi hozzájáĺu|źsát ađja allhoz' hogy a felállítandó munkaszolgálatosok
emlékmúvének éjszakai megvilágítźsához sztikséges áĺamvételezés a ,,FiDo'' téri
kozö s ségi épület mért há|őzatár ő| tĺiľténj en.

c) a hataľozat a) pontjában foglaltak miatt az onkormányzatL<ladás 11107-01 műkĺjdésí
cél és általános tartalékon belul' az általános tartalék - kötelező feladat _ e|oirźnyzatárő|
40,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím _ önként váIla|t feladat - ťlnanszírozásí
műkcidési kiadáson be|i| az irányítószervi támogatźlsként folyósított támogatás kiutalása
e|őirányzatára.

8.
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d) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 40I0f-03 cím _ önként
vállalt feladat - műkĺjdési finanszírozási bevételen belül az iráĺyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása előirányzatát és a dologi kiadási e|őírźtĺyzatát 40,0 e Fttal
megemeli az em\éL<rrlű világítás elektľomos aľam fogyasztásttnak idei finanszíroztsa
érdekében.

e) ahattrozat b) pontjában foglaltak miatt az onkoľmanyzat költségvetésének terhére *

ĺjnként vállalt feladat - tartós k<jtelezettséget vá||a| az emlékmű megvilágításfua évente
60,0 e Ft osszegben.

Felelős: polgármester
Hatríridő: 2016. április 07.

9. felkéri a polgármestert, hogy a
módosításánál, valamint 2017 -tőI
fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: a2016. évi költségvetés
költségvetés készítése.

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy

1. a) a Budapest VIII. kerület, Koszoni u.
Koszorú Tagóvodáj anak tetőfelúj ítźtsétra

20|6. évi kĺiltségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező
a tźlt gy évi kö ltségvetések készítésénél a hatálr ozatbarl

lsIGEN O NEM 3 TARTOZKODÁSSAL

Dľ. Kocsis ľ{áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet a hatźrozatot 15 igen, 0 nem' 3 tartózkodással
elfogadta.

sZAvAZ^sNÁL JELEN VAN ts rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ vnĺ o s ÍľBTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
68ĺ201'6. (IV.07.)

14-|6. szźm alattí Napraforgó Egyesített óvoda
14.167.0 e Ft-ot biztosít a működési általános

lartalékteľhére.
b) az a) pontban foglaltak miatÍ az onkormanyzat |<ladás 1 1 107-01 cím mfüödési cél és

áIta|źnos taľtalékon be|ĺI az általános tuta\ék - kĺitelező feladat . e|őirźnyzatźlrőI 14.167,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ onként vaILaIt feladat _ felújítási e|őitányzatára.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 20|6. április 07.

2. a tfusashtzak fe|tljításfua biztosított pźiyázati pénzeszkozök köztjtt az onkoľmányzat
kiadás 11705 címen belül _ önként vállalt feladat - feIhalmozási célú kölcsönök tĺĺľlesztése
és nyújtása előirányzatróI 73.800,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú támogatások
áI|arrhánmás on kívülr e e|łĺír ánv zatár a.
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Felelős: polgármesteľ
Hatĺíľidő: 2016. április 07.

3. a) a Budapest VIII. keriilet, Tömő u. 18. 1. emelet |I. szźtmalattí,93,08 m2 a|apteri|etll,2
szobás, komfoľtos komfoľtfokozattl lakás tekintetében a bérlőkkel fennálló bérleti
jogviszoný közös megegyezéssel, pénzbeli térítés fizetése mellett megszĹinteti. A pénzbeli
térítés összege mindösszesen: 17.500.000,- Ft.

Felelő s : Józsefu áro si Gazdálkodási Kĺizpo ft Zrt. igazgatőság elncjke
Hataľidő: 2016. áprĺ|is 7 .

b) elfogadja a határozat mellék|etét képező ,,Megállapodás lakásbérleti jogviszony -
onkormányzati cserelakás felajánlása helyett pénzbe|i térítés fizetése mellett történő -
megsztintetéséről'' című dokumentumot, és felhata|mazza a polgármestert a megállapodás
a|áirástra.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2016. április 20.

c) felkéri aJőzsefvfuosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.-t ahatáľozat 3. a) pontjában foglaltak
szerinti lakás leadásához, valamint źivéte|éhez szükséges intézkedések megtételére.

Felelős : Józsefu árosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt. igazgatősźry elnöke
Hatáľidő: a b) pont szeľinti Megállapodás a|áírásátő| szźmitott maximum 45 nap.

d) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzatkíađás 11107-01 cím műkcjdési cél és
általános taľtalékon be|ul az általános tartalék _ kĺjtelező felađat _ előfuźnyzatá'rőI17.500,0
e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11603 cím - cjnként vállalt feladat _ felhalmozási cé|ű'

támogatásá|IaÍnhańartásonkívülreelőiľźnyzatára.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. ápľilis 07.

4. a) a Karácsony Sándor Köza|apítvźny a JózsefułírosértkozalapítvaÍIyt2016. évben 3.048,0
e Ft-tal támogatja a 3-3 fős kuratóriumi és Felügyelő Bizottságtagainak đíjazźsa címen
cjnként vállalt feladatként.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkíađás 11107-01 cím miĺködési cél és
általános tartalékon beliil az általĺínos tartalék-kotęIęző feladat - e|oirźnyzatarő| 3.048'0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ ĺjnként váIla|t feladat _ műktidési célú
támogatásoká||amháztaľtásonkíviilree|őirányzatára.

c)hatáĺozatlan időre zlI7-tő|előzetes kötele;eftS égetvá||alévente 4.572,0e Ft ĺisszegben
ĺjnként vállalt feladatként az önkoľmtnyzat saját bevételeinęk és adóbevételeinek terhére a
Karácsony Sándor KözalapíBĺźny a Józsefuĺíľoséľt közalapítvtny tźlrnogatástlĺa 3-3 fos
kuľatóriumi és Felügyelő Bizotts ág tagok díjazása címen.
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5.

d) felkéri a polgármestert a határozatban foglalt tarta|mu támogatási szerzőđés aIéitására'

Felelős: polgármester
Határidő: a)-c) pontban foglaltak esetében 2016. április 7', đ) pontban foglaltak esetén
2016. április 30.

az onkormáĺyzat bevételi l1l08-01 cím - kötelező feladat - kozhata|mi bevételek
e|oirźnyzatát és ezzel egyidejrĺleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános
taľtalékon beliil az - általános tarta|ék _ előirźnyzatát 54.285,0 e Ft-tal megemeli ipaľúzési
adóbevételi többlet címén.

Felelős: polgármester
Határidó: 20I 6. április 07.

a) a Jőzsefuĺírosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100 cím bevételei, múködési
ťĺnarszírozási bevételen belül az irźtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźtmlźn tĺjrténő jóváírása e|őirányzatát - önként vállalt feladat _ és a dologi
kiadási elóírtnyzatát I.234,4 e Ft-tal csĺjkkenti a céljellegiĺ feladatok maľadéktalan
e||átása mellett a szakĺendelő liftj ének kaľbantartása címén.

b) az onkormanyzat l<ladás 11108.02 cím működési finanszirozási kiadáson be|nl az
irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ önként vállalt feladat -
előirtnyzatát csökkenti I.234,4 e Ft-tal és a kiađás 11107-01 cím mfüödési cél és

általános tartalékon belül az általános taľtalék _ kötelező feladat - e|őirźnyzatźfi ugyan
ezen összeggel megemeli.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|6. ápľilis 07.

a) elfogadja a KEOP-5.7.0ĺ|5-20|5-0237 azonosító szźlmu pľojekt módosított 116 894 750
Ft összegű összk<iltségét és költségvetésének módosítását.

b) elfogadja a KEOP-5.7.0115-2015-0237 azonosító szźlmű projekt kezdési időpontjának
20I 5 .09.Is-re töľténő módosítását.

c) elfogadja a KEOP-5.1.0|I5-20I5-024I azonosító számupľojekt módosított 71 498 327
Ft ĺlsszegű összköltségét és k<iltségvetésének módosítását.

d) felhatalmazza a polgźtrmestert a hatźtrozat a), b), és c) pontja a|apjźn a vá|tozás
bejelentések (szerződésmódosítások) megtételére és a Támogatási Szerződés
módosításához sztikséges teljes dokumentáció aláírźsára és benffitásaĺa. Egyben
felhatalmazzaapo|gármestert aTźtmogatásiSzerződés és annak esetleges módosításainak
aláírásźra, amennyiben az nem érint ĺjnkoľmányzati forrásbevonást, hatźridő móđosítást
Yagy az elfogadott pľogÍam elemeinek tartalmi módosítását.

e) a KEOP-5.7.0115-2015-024I azonosító számu projekt esetében ĺisszesen 482,6 e Ft
saj át fonás t bino sít a műk<j đé s i általano s 1.artalék terhére.

6.
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Đ aZ e) pontban foglaltak miatt az onkoľmányzatkiadás l1107-01 cím működési cél és
általános taĺtalékon bellj'| az általános taľtalék - kötelező feladat _ e|oirćnyzatárőI 482,6 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat _ felhalmozási cé|u
támogatásá'Ilalnhćntartásonbeltilreelőirtlnyzatára.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. április 07.

8. a) tulajđonosi hozzájáru|źsát adja figyelemmel a 266/2015. (XII.03.) szźlmu
határozatában foglaltakĺa - a Teleki téľ déli, ,,FiDo'' témek (35388 hľsz.) nevezettrészén,
a munkaszolgálatosok emlékművéhez kapcsolódó éjszakai világítás kiépítéséhez
sztfüséges munkálatok e|végzéséhez.

b) tulajđonosi hozzájáĺulásttt adja allhoz, hogy a felállítandó munkaszolgálatosok
emlékművének éjszakai megvilágítástłloz sziikséges átamvéte|ezés a ,,FiDo'' téri
közö ssé gi épület mért hźiőzatarőI töľténj en.

c) ahatározat a) pontjában foglaltak miatt az onkoľmanyzatkiađás 11107-01 működési
cél és általános taľtalékon belül az általános tafta|ék - kötelező feladat _ előírányzatań|
40,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím _ ĺjnként vállalt feladat - ťĺnanszírozźsi
műkodési kiadáson belĺJl az iráĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
eloirźtnyzatára.

d) a Józsefuĺĺrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím _ ĺjnként
vá|la|t feladat - műkcidési finanszírozásibevételen beltil az irtnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatźú és a đologi kiadási e|őíráĺyzatát 40,0 e Ft-tal
megemeli az emlékmű világítás elektľomos áram fogyasztásźlnak idei finanszítozása
érdekében.

e) ahattrozat b) pontjában foglaltak miatt az onkormrányzat költségvetésének terhéľe -
önként vá||alt feladat _ taľtós kötelezettséget vállal az emléI<ĺrn megvilágításaĺa évente
60,0 e Ft ĺisszegben.

Felelős: polgármester
Hatráridő: 2016. április 07.

9. felkéľi a polgármestert, hogy a 2016' évi költségvetésről szóló ľendelet kĺjvetkező
módosításáná|, valaĺnint 20I7-tőI a tźrgyévi kĺiltségvetések készítésénél a határozatbarl
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: a 2016. évi költségvetés következő módosítása, valamint a mindenkori táľgyévi
költségvetés készítése.

A 6812016. (IV.07.) számú határozat mellékletét a jegyzőktinyv 1. számú melléklete
tartalmazza.
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3. Városľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előterjesztés

Napirend 3/1. pontja
Javaslat a Corvin Sétány Progľammal kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egľy Attila - alpolgármester

Dľ. Kocsis Máté
Napirend vitźlját megnyitj a, megadja a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Két megjegyzése van, alapvetően támogatja az előterjesztést. Az egyik, hogy a Szigony utca
39. és 4l-gyel nyilvánvalóarr még meg kell kĹizdenitik a|.thoz, hogy teljes legyen ebben az
irányban a Szigony utca kiszélesítése. Ezehe hogy állnak a tervek, hogy áll a he|yzet? A
másik megegyzése, hogy látni kell azt,hogy a telekalakítással az AIIam egy saroktelket fog
kapni, egy nem saroktelek helyett, amely az ő szźlmukľa kedvezobben beépíthető. Ezt a
projekt alatt Íigyelembe vették-e, például az értékbecsléseknél?

Dr. Kocsis M:áLté
Megadja aszőt Egry Attila alpolgármestemek.

Egry Attila
A Szigony 39. és 4l-gyel' kapcsolatban előzetes számításokat készítenek, ezek a kĺlltségvetés
szempontjából nagyobb tételek, és azért vannak az iitemben is hátrébb sorolva. Most a
Szigony 35-ot azért vették előľe, mert van egy lehetőség, ahogy az e(ł5terjesiłtés is mutatja,
hogy ennek a tömbnek a ľehabi|itáciőját megkezdik, és az a hosszú szíjtelek, ami most a
Magyar Allam tulajdonában van' és a ľend mfüödik, akkor azt átalakít1ák 

"gy 
saľoktelekké,

ahogy azt aKépviselő Ur mondta. Ezze| az egész tĺimbnęk a jövőbeni fe|haszná|ása sokkal
optimálisabban lesz megvalósíthatő, ezért eń. a|épést meg kell tennitik most. Es majđvagy az
év második felében, vagy a következő évben valamikor érdemes továbblépni a
tombrehabilitációban, itt az iđo arlnyfua nem siirgeti az Önkormányzatot, és finanszírozźsi
szempontokat figyelembe véve fognak a Szigony 39-cel és 4l-gyel továbbhaladni. A
saľoktelek értéke; a Nemzeti Vagyonľól szóló törvény kimondja, hogy éľtékaľĺányosnak kell
lenni a cserének, így is hatźlroztźk meg eú, most így is vánajz szerint, hogy értékben is,
tertiletben is az éftékarányosság meglegyen, teľmészetesen értékbecslő fogja felbecsülni mind
a két kialakításra keriilő ingatlant, és az ott meghatźltozott éľtékek alapjźn fog megtörténni a
csere. Amennyiben ez sziikséges, akkor pénzbe|i kiegészítés is meg fog tĺiľténni.

I)r. Kocsis M:áté
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
orĺil annak, hogy az utolsó renđezési lépések is megvalósulnak a Corvin Sétĺíny Pľogľam
|ezárása érdekében. A nővérek ľendjével összhangban zajlik ennęk a projektnek az
előkészítése.
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A korábbi előterjesztésekből és ebből is tudják, hogy a Szigony utcának a bővítése, és
źiszervezése az elmé|etileg ki van talá|va, de gyakorlat1lag aÍTa nem lźúotĹ, és tudja, hogy
szigoru értelemben nem a telekrendezésnek arésze, de mégiscsak kapcsolőďikhozzá, hogy a
mostani forgalmi káoszt, ami ott a Szigony utca Práter és az Üll0ĺ tcizcitti szakasztn
folyamatosan fennáll, azthogyaĺ fogiak tudni felszámolni? Nem sztráđásításra gondol, hanem
adott csetben, akár mentesíteni a forgalomtól a Bionika kcjzvetlen kömyezetét.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Egľy Attila alpolgármesternek.

Egry Attila
A mostani helyzetbe bele kell kalkulálni ań., hogy pont most egy nagy építkezés folyik a

Szigony-Práter utcasarkon, amely várhatőan az év végéig be fog fejezodni. Egyébként az év
végével, a jovő év elejével pedig a Tömő-Szigony utca saľoktelken vaľhatóan el is indul a

fejlesztés, így ezek a folyamatos építkezések biĺos, hogy egy ideig fennakadást fognak
okozni. Amikoľ a fejlesztés befejeződik, az építkezéseknek vége lesz, akkor a már elfogadott
forgalmi rend szerint fogják visszaadni az utcákat az oÍÍ élőknek, és erre készültek
számítások, kalkulációk, nem váľnak ott nagyobb foľgalmi fennakađást ezenarészen.

Dr. Kocsis N.I.áté

Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|ás nincs, ezért a napirend vitájźń lezárja, és

szav azásr a bocsátj a a határozati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. felkéri a polgármestert a Budapest VIII. kerület, Szigony utca 35. (hĺsz. 36206), a

Budapest VIII. keľület, Szigony utca37. (hĺsz. 36205) és a Budapest VIII. kerület, Tömő
utca 19. (llrsz. 36207) ingatlanokat érintő, a Budapest lőzsefvárosi onkormányzat és a
Magyaľ Allam, mint tulajdonosok kozötti telekcseľe konstrukció kidolgozásara.

Felelős: polgármester
Határídő : 20 I 6' j úniusi képviselő -testületi ülés

2. megbizza aJőzsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.-t a Budapest VIII. kertilet, Szigony
utca 35. szám a|atti épület kiürítésével, valamint az épület bontási terveinek
elkészítésével.

Felelős: Józsefrárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyorlgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. októbeľ 31.

3. a hatźtrozat 2. pontja a|apján elfogadja a Jőzsefvźxosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel
kötendő megbizási szerződést az előterjesztés mellékIetétképező tanalommal és felkéri a
pol gármestert annak a|áir ásár a.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 20I 6. étprí|is 12.
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4. a) a Szigony u. 35. szám alatti épület bontási teľveinek e|készíttetéséľe 635 ezer Ft, a
kiköltöztetés végrehajtástra 32 000 e Ft, a bonyolításľa 650 e Ft fedezetet biztosít önként
váI|alt feladatként az á|ta|ános múködési tartalék terhére.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím műkodési cél és
általános tartalékon be|ul az általános tartalék _ kĺjtelező feladat - e\oirźnyzatárő| 33.285,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás I|602 cím - önként vállalt feladat _ felhalmozási cé|tl
támogatások źů|amháńartáson kívĹilre előirányzatára 32.000,0 e Ft-ot, a dologi kiadási
e|őiráĺyzatra 7 .285,0 e Ft-ot.

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a

módosításakor vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester

hatźrozatban foglaltakat a 20|6. évi költségvetés

Hatariđő: a) és b) pontok esetében 20|6. április 07 ., c) pont esetében a kciltségvetés kĺjvetkező
módosítása

5. elfogadja ahatźrozat me||ékletét képező, a T-87965 számt vá|tozásí vźnrajz a|apján
készített telekalakítási megállapodást, és felkéri a polgármesteľt a megállapodás a\áírásáta.

Felelős: polgármester
Hataridő : 20| 6. április 7 .' megá||apodás aláirása 20 I 6. április 3 0.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja' hogy a Képviselő-testület a határozatot 17 igen, 0 nem, 1 tartőzkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvIsBro
A HATAR jZATHjZ AT ALH)Z ľĺľlĺo s ÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
69ĺ2016. (IV.07.) 17IGEN O NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. felkéri a polgármesteľt a Budapest VIII. keľület, Szigony utca 35. (hľsz. 36206), a
Budapest VIII. kerület, Szigony utca 37 . (hľsz. 36205) és a Budapest VIII. keľiilet, Tömő
utca 19. (hľsz. 36207) ingatlanokat éťrĺtő, a Budapest Jőzsefváĺosi onkoľmányzat és a
Magyat Allam, mint tulajdonosok közötti telekcseľe konstrukció kidolgozasára.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő : 20t 6.júniusi képviselő-testületi iilés

2. megbízza a Jőzsefrĺáĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. keľĹilet, Szigony
utca 35. szźlm a|atti épület kiiiľítésével, valamint az épület bontási terveinek
elkészítésével.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 31.

19



3. a haÍározat 2. poĺtja alapján elfogadja a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel
kötendő megbízási szerződést az előteľjesztés mellékletét képező taľtalommal és felkéri a
polgármestert arľrak alák ásár a.

Felelős: polgármesteĺ
Hataridő: 2016. ápľilis 12.

4. a) a Szigony u. 35. szám alatti épület bontási terveinek elkészíttetésére ó35 ezer Ft, a
kiköltöztetés végrehajtźsára32 000 e Ft, a bonyolításľa 650 e Ft fedezetet biztosít önként
vállalt feladatként az áItaláĺos műkĺjdési tartalék terhéľe.

b) az a) pontban foglaltak míatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím múködési cél és
általános tartalékon be|ul az általános taľtalék _ kötelező feladat - e|oirányzatárő| 33.285,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11602 cím _ önként vtila|t feladat _ felhalmozźsi céItl
tĺĺmogatások áIlamháztaľtáson kívülľe eIőirányzatára 3f.000,0 e Ft-ot, a dologi kiadási
e|őirányzatta I.285,0 e Ft-ot.

c) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hattrozatban foglaltakat a 2016. évi koltségvetés
módosításakor Vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a) és b) pontok esetében 20|6, április 07 ., c) pont esetében a költségvetés következő

módosítása

5. elfogadja a hatátozat mellék|etét képezo, a T-87965 számu vźitozźsi vázrajz alapján
készített telekalakítási megállapodást, és felkéri a polgármesteľt a megállapodás a|áirźsźlta.

Felelős: polgármester
Hataľidő : 20 I 6 . ápri l i s 7 ., me gá||ap o đás a|áír ása 20 I 6 . ápri l i s 3 0.

A 69120|6. (IV.07.) számú határozat mellékletét a jegyzőktinyv 2. számű melléklete
tartalmazza.

4. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

Napirend 4ĺ|. pontja
Javaslat a Főváľosban létesítendő Roma oktatási és Kultuľális Kłizponthoz
kapcsolĺódó diintések meghozata|ár3,
(írásbeli előteľj esztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺírmester

Dr. Kocsis NIáLIé

Napirend vitáját megnyitj a, megađja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Tegnap éjszaka olvasta, úgyhogy lehet, hogy egy-két részlet elkerülte a figyelmét, de ha jól
éľti, akkor a FRoK utódja, ami nem Íővaľosi lesz, itt lesz, de nem lesz hatáskörét tekintve
helyhez kötve' vagy aváľoshoz kcjtve.
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A Roma oktatási Központ bekerül a Roma Parlament helyére, abba az ingatlanba, amiben
korábban a Roma Paľlament volt. Most hogyan sikeriilt a múltat és a jövőt osszerendezni? ott
számos civil szervezet, roma aktivista csoport központja volt ebben az épületben. Mi az, ami
nincs benne az e|oterjesztésben, de még kidőlhet a szekrénybő| ezze| az ingat|arlna|
kapcsolatban?

Dr. Kocsis M:áté
Az akérđés, hogy mi dől ki a szekľénybőt? Miľe célzott a Képviselő Úr? Akkoľ onnan kezdi a
vźiaszt, hogy előszöľ is köszonetet mondana a Józsefuárosi Cigány Kisebbségi
onkormanyzatnak, hogy közremfüödcjtt ezidáíg abban a folyamatban, hogy valamennyi
érintett szervezet szempontjai érvényesiiljenek. Ez ań. jelenti, hogy amiľe a Képviselő Ur is
utalt, hogy azok a szervezetęk' amelyek ott műkodtek eddig, vagy valaha ott műköđtek, fenn
kívánjak taľtani a tevékenységtiket a továbbiakban is, azok más helyszínen az ő
megelégedéstikre egyébként elhelyezésre keľtilnek. A Tavaszmező utca 6. szźlm alat1i épiilet
az torténeténél fogva kiválóan alkalmas arľa, hogy egy ilyeĺ Roma oktatási és Kulturális
Kĺizpontnak otthont adjon. Annak kifejezetten örül, hogy az AIIam kĺjzel egymilliárd forintos
beruhazássalnemcsak egy jó funkciót, hanem egy szép éptiletet is visszaad annak azutcának.
Az abban a házbarl ott lakó embeľekkel, cisszesen 6 albetétről van sző, e|kezdődtek az
egyezkedések, jelen pillanatban úgy tűnik, hogy mindegyik bérlővel meg fudnak majd
állapodni, ami szintén jó híľ. Eddig a folyamat olyannyira gorđiilékeny, hogy színtę rá sem
ismernek, éppen ezért nem tart attőI, hogy bármiféle csontváz, vagy meglepetés éri az
onkormányzatot. Ez egy jó projekt, a benne szeľeplok egyelőre együttműködőek, és aktívak
ennek a megvalósulásában. Számítanak minden egyes lépésnél, a kialakításnál a helyi Cigtľry
Kisebbségi onkormányzat ti|áspontjaľa és véleményére. Az Elnök Úr itt van, ha kérdésük
van, fordulhatnak hozzá is. Megnyuglatja a Képviselő Urut, hogy nem kell attól taľtani, hogy
bármi t<lrténjen, éjszaka meg inkább pihenjen, mintsem előterjesztéseket olvasson. Nem
szabad a szeĺ:łezetet kizsigerelni, és éjfel előtt 1 óra alvás tĺjbbet éľ, mint éjfel után 8. Inkább
reggel keljen korábban és akkor úgy olvasson. Megadj a a szőt Dľ. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gábor
A privát Facebook oldataĺól leszedett képeket posztolgatta Polgáľmester Úr a sajźt Facebook
oldalán, úgyhogy nagy figyelemmel k<jveti a tevékenységét, és az éIetét. Biztos, hogy egy
újabb jó tanáccsal fog szo|gá|ni, egyébként ez is egy érdekęs megnyilviĺnulása Polgáľmester
Úr politikai ars poeticájának. De ne erről beszéljenek, hanem konkľétan a Roma Paľlamentről,
merthogy rébuszokban beszélt Polgĺírmester I.Jr, de érdekelné konkrétan, hogy töľtént-e olyan
szóbeli, vagy írásbeli megállapodás, és be tudjak-e ezt mutatni, ami megnyugtathatná a
tekintetben, hogy ez nemcsak egy szépen hangző kijelentés' hogy mindenki benne van a
játékban, hanem hogy valóbarl igy is van. A Roma Paľlament ęzęk szerint önként és dalolva
elhagyja aztaz épiiletet, ahol eđdig mfüĺjd<jtt, és szívesen veszi' hogy a helyére egy állami,
Fidesz-közeli intézmény k<iltözik be. Az e|őterjesztésből elég egyéľtelmű, hogy milyen
ktĺtődésű |esz ez azintézsnény onnantól kezdve' hogy az Allam ilyenfajta aktív szerepet vállal
ennek a|étrehozatalźtban. De nem is ez a kérdése, nem fudja, hogy a sikkasztási botrźnyba
keveredett Farkas Flórián-fele Roma országos onkormányzat, vagy az utődaí, vagy a vele
peľeskedők fogjfü végĹil működtetni ezt az íntézményt aTavaszmezó ltcában' de még mindig
az érdekeIné, hogy van-e konkľét megállapodás a Roma Parlamenttel?
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Dľ. Kocsis Máté
Képviselő Úrba annyi sértettség és frusztráció szorult, hogy mélyen együtt étez a
mindennapjaival. Így élni huzamosan egészen lélekĺomboló lehet, ilyen vagdalkozások
tömkelege, embeľekkel szembeni sértegetése. Sajnálja, hogyha megbántotta egyébként a
nyilvánosan elérhető fényképének a megosńźsával, de nagyon szőtakońató és vicces volt.
Nem gondolta, hogy közéleti szereplő létére LIyen érzékeny. A saját ars poeticájáról csak
annyit, hogy olyan mélyen és gusztustalanul t,ĹLÍt már bele a családi és maganéletébe annyi
alkalommal Képviselő Ur gondolkodói köre, hogy semmilyen pľoblémát nem lát egy ilyen
kedves fotónak aközzétételében. Amit a Képviselő Ur gondolkodói köre az e|mu|t 4 évben
vele és közvetetten a családjával művelt, az megéme egy konyvet is. Lehet, hogyha öreg lesz
és mĺír a szeľeplők jelentős része nem él, majd akkor ir egy konyvet róla. Nem minthogyha
qagy keletje lenne, de ha más nem a Iádaťltnak elteszi, aztán majđ az unokái olvasgatják.
Ugyhogy nem nagyon tud kozéleti szereplő kollégáival e.gyittérzést tanúsítani' ha egy kedves
korabeli fotó napvilágot Iát, amit egyébként Képviselő Ur tett ki a saját o|đa\áta. Semmilyen
adatlopással nem tud és nem is gondolja, hogy meg akarná vádolni' úgyhogy nyugalom. De
beszéljenek az e|őterjesztésről, az fontosabb dolog, megpróbálta megkeresni a kisebbségi
önkormányzat elnökét, aki lefolytattaa szóbeli egyeztetéseket. Irásbeli megállapodásľól nem
tud, szóbeliről fud, előbb még itt volt, de elmondja, írásbeli megállapodás nincs, szóbeli
megállapodás van arra vonatkozőan, hogy a Főváľosban a Roma Paľlament nevĹĺ civil
szervezetnek sikerül helyet találni, megegyzí, sikeľiil. Jó eséllyel ez egy főváľosi
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan lesz, és ők ott tudják folytatni a civil
tevékenységriket, akkor ők természetesen nem állnak ennek az egyébként jó ügynek az uť1ába,
és azt a munkát fogiák végezni, amit eddig is végeztek. Azt,hogy az A||am ad tĺímogatást erre
a pľojektre, ettől egyébként Fideszes lesz, ezt hadd ne kommentá|1a, ez nem egy színvonalas
megtregyzés, így a vá|asz sem leľrne az. Ne tartson ettől, meľt ennek az egész koncepciónak a
kialakításába olyan neves szakemberek lettek bevonva, akikĺe méltĺĺn épÍthetnek egy Roma
oktatási és Kulturális Központot, ennek egyébként azutalásait az előterjesztésben meg!a|á|ja.
Már önmagában az a téĺy, hogy Józsefuaľosban' ahol jelentős létszrímű cígźny köz<isség él,
sőt meg meri kockáńatni, hogy Budapesten az egyik legjelentősebb számú, sőt ha nem a
legjelentősebb számú. Egyá|talan ha ide kerĺJl hozzájuk, a szimbolikus jelentősége is nagy,
ezért kéri, hogy próbáljon meg barátságosan viszonyulni ehhez a dologhoz, mert ez egy jő
tigy. Nem fog benne olyan problémát ta|áIní, amikre utalt, amit nem is kíván megismételni,
mert nęm va|ő az tigyhöz. Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
A Roma Kulturális és oktatási Kĺizponttal kapcsolatbaĺ, arrirő| egy szźndéknyilatkozatot
fogad el a Testület, hogy Józsefrarosban lenne a helye, bizonyos értelemben egy ilyenľe
sziikség van' ugyanis nagyon sok probléma van a roma kisebbséggel kapcsolatban, ne
menjenek tul a kęrĹitęt hatźrźn elég, ha a Lakatos Általanos Iskolara gondolnak, annak
kompetencia felmérésére. A rendszerváltás óta az e|m,Ú|t 25 évben nagyon-nagyon sok
eneľgiát és pénzt fordítottak mindenfajta iĺtegrációs munkanak nevezett folyamatokĺa,
aminek lássiík be, nagyon-nagyon kevés hatása volt. Baloldali és Fidesz-kormány is
prőbźikozott, de nem nagyon sikerĹĺlt. Nem tudni miért, a Fidesz kegyeltje Farkas Flóriánnak
juttatott milliardokkal kapcsolatban is csak a botrányokľól hallani. (A hóttérből beszéd
hallatszik.) Aĺnyi kĺjze van e|.thez a toľténethez, hogy a romaügybe juttatott pénzek azok
tulajdonképpen hatástalanok maľadnak, és most itt erről van sző, hogy most megint építenek,
létrehoznak valamit, amiľől aŻ. ľemélik' hogy majd a cigányság integľációja, vagy
valamifeleképpen a tarsadalmi elfogadottsága kedvezőbb |esz, de ő nem nagyon bízik ebben.



Eddig nem sikerült, gondoljanak például más olyan táľsadalmi csoportokĺa, akik nagyon le
vannak szakađva, akár a hajléktalanok kapcsán, ott is folyamatosan Polgármester Ur is
elmondta, hogy mennyi-mermyi pénń. költenek Budapesten hajléktalan-ellátásra, és nincsen
eredménye . Ez azért van így 

' 
mert bizonyos kĺjľĺjknek az az érdeke, hogy ne oldódjon meg a

probléma, hanem a roma integrációra hivatkozva szakértenek, és a pénzeket- hatástalanul
elköltik, úgyhogy kétségei vannak ezze| kapcsolatban. Nem biztos Polgármester Úľ, hogyha
itt él Józsefuáľosban Budapesten a legnagyobb ľoma közösség, hogy maguLgahűzzák a Roma
oktatási és Kulturális Központot, hogy vajon jót tesz-e a keľület hímevének.

Dr. Kocsis M:áté
Röviden Alpolgármester Úrral reagálnak az elmondottakľa. Inkább politikailag gondolja a
Képviselő Ur hozzásző|źsát, mintsem kerületi érdekűnek, tehét a Jobbikban nem is szabad
reménykedni a cigźnyságfeLztľkőztatásában. Annyiban félreértette, hogy nem tudja, hogy mi
koze van Farkas Flóľiánnak ehhez az egészhe4 meg miéľt pont neki' miért nem Horváth
Aladárt mondják, vagy a Lagzi Lajcsit' vagy bárkit mondhatnának, aki cigźny származástl.
Miéľt a Farkas Flóriant? (A háttérbőĺ beszéd hallatszik') De hogy jon ehhez az íntézményhez
Farkas Flórián? (A háttérből beszéd hallatszik.) Na, mindegy. Szóval annyiban félreéľtette,
hogy ez az iĺtézmény elősztir is nem a keľületi onkormĺínyzat fewÍartásába kerül, mert ezt
nem mondta e| az elején. A másik az,hogy ettől fiiggetlenül örül neki, és azok kozé tartozik,
akik bíznak abban, hogy sok apľó pici lépéssel megvalósu|hat az arra tászoruló cigányság
integrációj a. Azza| is egyetért, hogy ez nem volt mindig zökkenőmentes, azza| is egyetért,
hogy jóval ttlbb pénz került elkĺjltésre, mint amennyi arányaiban hasznot hozotĹ.Ez egyébként
nem a cigányságnak a problémája és hibája, hanem azoké, akik ezeket apérľ'eket elköltötték.
Ha egyébként ebben a fo|yamatban hátrányos szereppel részt vett Farkas Flóľián, akkot az
övé is, de ennek azintézménynek hozzá semmi köze. Annak örül, hogy megújul egy épületfü,
egy szép utcában, abban az épuLetben lesz egy jó funkció, amely esélý és reményt ađ arra,
hogy további cigany szźrmazásil embereknek adjon lehetőséget, peľspektívát, különböző
programokat, és egyá|ta|án szimbolikusan fejezze ki a kerület, hogy elkcjtelezett az ĺjgy irtnt.
Nem is száĺritott aľra, hogy Képviselő Ur ezze| egyetért, ezt abszolút elfogadj a, ęz a
Képviselő Úľ véleménye, de nem éľt vele egyet. Megadja a szőt Dr. Siíľa Botond Attila
alpo1gármesternek.

Dr. Sára Botond Attila
Két doIogga| egészítíkí, az egyik az,hogy az országos Roma oktatási és Kultuľális Kĺizpont
|étrehozása Balog Zo|tźn miniszter úrnak szívügye. Nagyon Égőta dolgozik rajta, és szeretné,
hogyha létrejönne. Mindenki csak ígérgetett annak idején, soha senki energiát és munkát nem
tett bele, most komoly esély vaÍl atra, foľľás, minden rendelkezésre áll, hogy valóban egy
i|yen intézmény létľejöhessen. o a' Képviselő-testület támogatéĺsát kéri ehhez. A másik, ami
nagyon fontos, ami a Képviselő Ur felszóla|ásáta talźln váIasz, hogy ezt az iĺtézméný az
EMMI fogja fenntartaní, illetve a MANK, a Mtĺvészeti Alap, aki a művésztelepeket is
fenntaľtja, tehźltkozvetetten egy olyan fenntartói szewezet, amelynek a roma szervezete|łlęz
nincsen koze, tehát maga a költségvetés és ferurtaľtási feladat az kozvetetten az EMMI-hez
tartoz1k. Magát atarta|mat nyilvánvalóan a roma szewezeteknek, a roma tĺĺľsadalomnak kell
hozzźteĺlri. Semmilyen aggźĺ|ý, amit a Képviselő Úr felvetett,vagy amit sugallt' nem |át.Ezt
a szeľvezetet a minisúérium fogj a tizemeltetni, a MANK közremfüödésével.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.
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Komássy Akos
oľĹil annak, hogy Józsefuarosban lesz a Roma oktatási és Kulturális Központ, eddig is itt
volt, biztos emlékszenek aľľa, 2008-ban vagy 2009-ben Kis Péter minisńer ađta át a
Szentkirályi utcai ingatlant ennek, ahol sosem valósult meg eZ a kozpont, és azóta sem
műkĺjdik. Szerinte, ami ebben nagy feladat, az,hogy ez akozpont ne csak névlegesen legyen,
hanem működjön is, és értékelhető tevékenységet is végezzen, mert az elmúlt 6-7 évbeĺ ez
nem nagyon sikeľült. A másik, ezeket a rasszista pár:tfeladatokat inkább nem is említené, ő
sem rendezett április 4-érőI megemlékezést, kíméljék meg a Jőzseťytrosi Képviselő-testületet
ezektőI a pártfe|ađatoktól. A Tavaszmezőve| kapcsolatban még két kérđése van' hogy mi lett
azza\ aTavaszmező művészkeľt projekttel' amelyiknek az elképzelései korábban ferrnálltak, a
Roma Paľlament épülete és folytatólagosan vele kvazi egy vonalba eső József utcai
művészudvarnak az összekapcsolása révén volt egy olyan elképzelés, hogy létrejtin egy
mrĺvésztelep. Lttja, hogy nem tĺjrtént meg, csak kérdezi, hogy ezzel a két épületközti
együttműködéssel mi a helyzet, és az hogyaĺ viszonyul e|,lhez az iĄ intézményhez, amely
Roma oktatási és Kulturális Központként létrejön? A másik, mi lesz a tfu|atta|? Van egy
gytinyönĺ, ľoma festőművészek múveiből á||ő tárIat a Roma Parlament épületében, az e|mult
1-2 évben nem látta, de korábban elég sokszor voltak renđezvények, szóvalmi lesz attlrIattal?

Dľ. Kocsis Máté
Az első felvetése kifejezetten jó cltlet, a*.majd'javasolni fogjĺĺk, most akar meg is valósulhat,
hogy a két hátsó kertet összekapcsolják, nem látja ęlvi akadályát, még az is lehet, hogy bele
lehetne vonni ebbe a projektbe, külonĺjs tekintettel, hogy mind a két épületnek a kezelése a
MANK alá tudna tartozĺi, úgyhogy ezt javasolni fogják a projektbe, eztkoszcĺni, hogy
felelevenítette. Valóban volt 5 éwel ezelott ilyen elképzelés, csak nem volt rá forrás, most
van. A tárlat pedig megállapodás kérdésę, tudja, miről beszéI, ttjbbszöľ Iátta o is, ez a Roma
Paľlamentnek a kezelésében áll, meg kell velfü egyezni. Ha az új helytikľe szeretnék
magukkal vinni, akkor eŁthez nyilván módjuk van, de aki a szakmai koncepcióját kialakitja az
új épületnek, az dontést tud aľról hozni, hogy itt ad neki helyet, vagy máshol, ezért hadd nę
mondjon most a Képviselő Úrnak konkľétat errĺĺl. Megadja a szőt Jakabfy Tamás
képviselőnek.

Jakabff Tamás
Elég nagy ívet kapott ez a beszélgetés itt a roma felzárkőztatási pénzekkel. Azt látni kell,
hogy Farkas Flóľián, aki a Fidesz paiarnenti képviselője, és egy időben az Országos Roma
onkormányzatnak az elnöke is volt. Az o idejében történt meg az a csúfság, hogy tcibb
milliaľd forintnyi roma felzźnkőńatźsi pénfĹ síboltak el, például Gelléľt hegyi széI<házat
vettek, tehát ezért is tett az LMP képviseletében Hadházy Akos feljelentést az ügyben, és
ezért fudnak itt a képviselő urak eľľől, egyébként nagyon helyesen beszélni. De visszatérve a
konkrét ügyre, meg az életvezetési tanácsokľa, azért elég későn tegnap este érkezett meg ez az
előterjesĺés, tehát nem volt eľre idő ľészletesen megvi',sgálni... (A háttérből beszéd
haĺlatszik.) Köszĺjni szépen az ifiabb életvezetési tanácsokat. Eľtelemszerűen ftl kellett volna
venni a kapcsolatot több embeľľel, ez igy nem lehetséges. Viszont a kulcsa ennek a projektnek
az az) hogy sikerÍ.il-e mindenki megelégedésére elrendezni az ingatlan ügyeket, tehát a kulcs
az az2 hogy aki, most ha jól fudja' jogcímnélküli használókéfi :.artőzkodó Roma Paľlament
szervezet tényleg kiköltözik-e úgy, hogy megfelelő másik ingatlant kap? Ez lesz
mindenképpęn a kulcs, viszont megemlítené a másik két érintett ingatlant is, az egyik az,ĺi||ői
út 58. Ez az ahźn, ami az a bizonyos félbevágott htz, aminek a másik fele az onkormányzaté,
és sikeľtelenül pľóbáltak tőle megszabadulni?

t:



A bólogatásból azt gondolja, hogy ez megválaszolásra kertilt, és a Vajdahunyad u. 3., ami
talán egy kicsit fontosabb, hogy mi lenne a haszná|őval, most źi|ami tulajdon a Menhely
Alapítvany haszná|ja, ahaszná|őval vagy hasznźlő nélkül vennék át, illetve bérlő, vagy bérlő
nélkül vennék át, mi ezze| a tęrv?

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja aszőt Dr. Sĺíĺa Botond Attila alpolgármesteľnek.

Dr. Sáľa Botond Attila
Valóban ezen van egy kezelői jog' tehát ennek van egy funkcíőja, a Magyaĺ Allam a
tulajdonosa a Vajdahunyad u. 3. természetbeni című ingatlannak. Ez értékfiiggő, tehát az
éľtékbecslésnél terhelt, vagy tehermentes-e az ingatlan keze|ői joggal, ez az értéket fogja
meghatarozru. Az a céljuk, hogy a benne lévő funkciót folytatni kell valahol, ha a Magyaľ
Álum a tehermentességhez ragaszkodik, a Magyar Állam a Íbvárosban biztosítson helyet
ahhoz a tevékenységhez, amit ott végeznek, en. fo|yatn tudjrík. Nyilvánvaló, hogy magát az
ingatlan értékét ez befolyásolja, jelen|eg az előzetes becslések szerint, ott akkor lenne
értékarźnyosság, hogyha ez tehermentes lenne, de erľrek még nincsenek kon]<ĺét számai,
tękintettel arra, aĺniről nem is szól részletesen az előterjesztés, mert még nem véglegesek a
számok, tehtft az éľtékbecslések folyamatban vannak. Az onkormźnyzatnak nyilván az|ęĺlnę
az érđeke, hogy teheľmentes legyen aŁthoz, hogy a jovőbeni hasznosítását fudjak végeznĹ Az
egy nyitott kérdés, ha ez nem tud megvalósu|ni, az egy következő lépés, ebben most nem fog
tudni nyilatkozni, hogy egyébként az onkoľmźnyzat hogyan fudja hasznosítani eń. az
ingatlant, vagy mit tuđ vele kezdeni, amennyiben terhelten veszi át, akkor valamilyen
megoldást kell aľra talá|ni, hogy mi történjen az ingatlanrlal' illetve hogyan tudja, milyen
köľiilmények közĺitt tudja folýatni azatevékenységét, aki egyébként benne van.

I)r. Kocsis N.ĺ.áLté

Megadja a szőt Dr. Erőss Gábor képviselőnek. Megkéri a Képviselő-testiiletet, hogy az
időkeretet taľtsák be. az sZMsZ szerinti időkereteket.

Dr. Eľőss Gábor
Szó volt már anő|, hogy ma éjjel kaptrík meg az e|őteqesnést, az előzó kérdésére kapott
váIaszbőI kideľült az is, hogy még nincsen íľásbeli megállapodás jelenleg ebbęn a
Tavaszmező utcai ingatlanban mfüödő romaszervezetekkel a kikĺjltözéstikľől. Ugyhogy
amellett, hogy taľtalmilag is hozzźlszőlna, amellett egy iigyrendi javaslatot is tenne, szerinte
elegánsabb volna úgy visszaj onrĺí ezzel az előteqesztéssel, úgyis lesz egy rendkívüli testtileti
i|és, az nemsokára lesz, két hét múlva, úgyhogy meg tudják kötni ezt amegá||apodást íľásban
is és akkoľ sokkal megnyugtatóbb lesz ahe|yzet. Mert így ezek csak szavak, aztánkl Ędju'
hogy végiil mi lesz belőle, akkor megtöľve a hagyományt most nem Polgáľmester Uľral
vitatkozna, hanem Komássy Ákossal, tehát azért ez egy műkĺidő íntézmény, a Roma
Paľlament, ha megĺézik ezt a Facebook oldalát, akkor szombaton a Roma Akadémia
következő előadása lesz ott aTavaszmezőben. Romfü a XVIII.-XIX. században címmel, tehát
egy működő intézménynek a kilakoltatásaľól van sző. A|lhoz, hogy ez ne kilakoltatás legyen,
hanem átkoltözés, ahhoz a szép szavakon tul egy konkrét megállapodásra is sztikségĹik lenne,
úgy tudnĺĺnak felelősen dĺjnteni. Azzal' prőbá|ta megnyugtatni Polgáľmester Ur, hogy nem a
sikkasztási botrányba keveredett Farkas Flórián, hanem az EMMI lesz ennek a fulajđonosa.
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Megjegyzi, hogy Balog Miniszter Uľ szándékát nem vonja kétségbe, đe az tény, hogy
konkrétan egy perben is ő tanúskodott és peđig éppen a roma tanulók szegregtit oktatása
mellett foglalt állást, elment egy perbe tanúskodni, hogy elmondja, hogy milyen jó is a cigány
gyermekeknek a szegregá|t,tehát elkülönített oktatás. Nem gondolja, hogy az okezében' vagy
az EMMI kezében jobb kezekben volna eZ a roma intézméĺy, mert hogyha integrációról
beszélnek, ahogy Polgármester Ur hasznő'IÍa eń a kifejezést, ha erről beszélnek, akkor ennek
nyilvánvalóan ellentmond az EMMI-nek a szegregáciő melletti kiállása. Mindenfele
sérelmeket Polgáľmesteľ Úľ neki tulajdonít, de valójában aĺulkodó módon a saját sérelmeiről
számolt be az előbb, és nem egy terápíás foglalkozáson varmak, de azt elmondaná, hogyha a
Polgármesteľ Úľnak vannak ilyen sérelmei, olyan sebeket kapott valakiktől, akiket...

Dr. Kocsis Máté
De Képviselő Úr hozza szőba. Na, taľtsa be az időkeretet, ne éľzékenykedjen!

f)ľ. Erőss Gáboľ
Nem érzékenykedik, arua uta|, hogy a Polgármester Úľ, hogyha a saját privát Facebook
oldaláról szed le fotókat...

Dr. Kocsis lNĺáté
De most mi a baj?

I)ľ. Eľőss Gáboľ
...a koľábbi séľelmeit a feldolgozása keretében, akkoľ az nem biztos, hogy a leginkább
felelősebb váľosvezet ői masa1artás.

Dr. Kocsis NIáńé
Ha nem a képviselő-testületi ülésen lennének, biĺos folytatná eń' az emelkedett vitát, de így
nem fogja. Csak cstjndben emlékezteti ana, hogy Képviselő Úľ hońa szőba, aľĺ:arcagá|t, és

ne érzékeĺykedjen, ez a polít1ka egy nehéz dolog, gyepá\* az embert nagyon. Szokjon
hozzá! Maľ nem civil, rájött, hogy az a baja Képviselő Umak, hogy mar nem civil és

hozzászokott a civil |éthez, de Képviselő Ur politikus, bĺĺľmilyen csúnyán is hangzik.
Élvonalbeli, egy páľtnak elnökségi tagsa, országos elnökségi tagsa. Azért ez nagy dolog ám,
úgyhogy ennek minden terhét viselni kell, edzett idegek, sok alvás, éjfél előtt. Beszéljenek

.fontosabb dolgokľól, továbbľa is megkéľi a Képviselő-testületet, hogy tartsák be a közös
jogszabályukban meghatarozott időkereteket és ne éljenek azzaI vissza, hogy jó szíwel nem
fojtja a képviselőkbe a szőt. Ha megtenné, biztos elmondanfü, hogy diktatura van, azt meg
nem szeretné, de kössenek olyan egyezséget, hogy betartjak a saját maguk által alkotott
jogszabźĺIyi kereteket. Megadja a szőt Balogh István képviselőnek.

Balogh István
Pintér Attila Jobbikos képviselőnek az előbb fülvezetett véleményéľe szeretne reagźini
egyrésztő|, ami ebben a tekintetben egyik legfontosabb, hogy a kerületben nem a ciganyokkal
van a pľobléma azza|, hogy talan a hatttton beliil létezik a Jobbik. Szeretné aú. az ídőt
megémi, és reméli el is fog jönni, hogy hataľon kívtilre keľüljenek a VIII. kerületet illetően.
Másodrészt támogathatónak gondolja eń. a projektet, hiszen pont a Jobbikkal ellentétben itt
azért van egy kormányző pźlrt, ami úgy gondolja, hogy a romák integrációja, oktatásának
elősegítéséhez igenis dolgozni kell, nem pusztén buta laitikfüat, és előítéletes kľitikakat
megfogalmazva. Ez így nem fog mfüödni, Pintér Képvíselő Úr tegyen mĺíľ kicsit többet is a
kerĹiletért, ne pedig uszítsa az embereket.

f6



Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Hogy egy kicsit lehiggadjanak, az előterjesztéssel kapcsolatban ťoltenne egy egyszerii kéľdést,
mert már annyit szőbakeriilt ez ategnap késő esti kézbesítés, hogy az EMMI mikoľ ktildte ezt
a levelet, pontosan mikor kapták meg a levelet tőle? Tudják?

I)ľ. Kocsis Máté
De.

Pĺntéľ Attila
Tudják, akkor legyenek szívesek, közöljék ezt a Képviselő-testülettel! Jó, köszĺ}ni szépen.
Másrészről pedig reagáIna arľa, arrit Alpolgármester Ur mondott, hogy teljesen tisztában vaĺr
azzal, hogy az EMMI fogtra ezt az intézméný fenntartani, és az aggá|yaka, amit azza|
kapcsolatban fejtett ki, hogy már rengeteg pénzt elpocsékoltak integĺációľa, többek között a
Farkas Flórián á|ta| vezetett szetvezetben is, és Alpolgáľmester Ur megnyuglatta, hogy ne
aggódjon, mert eń. az EMMI fogsa ezt apénzt biĺosítani. AZ EMMI lesz, aki felügyeli, tehát
ez kozvetve azt je|enti, akkoľ úgy gondoljak, hogy romákľa, cigĺányokĺa már eń, a fajta
integrációt nem is merik bízni,mert ezugye azt jelenti.. . (A háttérből beszéd hallatszik.)

Dr. Kocsis l.ĺ.áté
Akkor most a Dr. Eľőss Gábor képviselő iľ á|ta| tett ügyrendi javaslat szavazása e|őtr,

meghallgatj.ák DI. Mészár Erika aIjegyzó asszony törvényességi jogi álláspontját, majđ az
Alpolgármester Ur váIaszol, a kéľdéséľe.

Dr. Mészár Erika
Jelen előteľjesztés azért keru|t a Tisztelt Képviselő-testiilet elé, hogy felhata|mazza egyľészt
mind a polgármestert, mind pedig a JGK-I, hogy az EMMI źl|tal' tortént megkeresésben
foglaltakban elkezdjen tĺíľgyalni. Abban az esetben, hogyha a Tisaelt Képviselő-testület ezt a
fe|hata|mazást nem adja meg, akkor nincs rá hatásköre a JGK-nak, hogy pont azon
szervezetek tekintetében a kiĹirítésről tárgyaljon, amiről Képviselő ĺJr az előbb említést tett.
Most megkapja a fe|hata|mazást, meg fognak ttjrténni a megegyezések, és eń. követően az
SZMSZ-nek megfelelően a VPB minden egyes megállapodást, minden egyes cserét
egyenként tĺáľgyalni fog. Tehát ezen e|óterjęsztés épp a fęlhata|mazás miatt van a Tisztelt
Képviselő-testület előtt.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Dr. Sara Botond Attila alpolgĺĺrmesteľnek.

Dr. Sára Botond Attila
Képviselő Úr, a minisztérium a költségvetésében binosítja a forrźsát, de a Magyaľ Művészeti
AIap, ami most már nonprofit kft-ként mfüödik, fogja múködtetni, mint a művésztelepeket,
tehát valamennyi országos művésztelepet ez a szervezet működtet. Ezt az intézményt is ez
fogja műkcjdtetni, ő ennyit ál|ított, semmi olyat nem ét||ított, amit Képviselő Uľ megint
sugalmaz.
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HATAROZAT:
70ĺ20t6. (Iv.07.)

Dr. Kocsis Máté
Jakabfy Képviselő ĺJr hozzászólása előtt javasolja, hogy tigyrendben döntsenek Dr. Erőss
Gábor képviselő uľ ügyrendi javaslatát, mely szerint az e|oterjesztést napolják el a következő
testtileti ülésľe.

Megtů|apit1a, hogy a Képviselő-testület az ügyrendi javaslatot 5 igen, 12 nem, 1

tartő zko dás s al el utas ította.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN t s rÉpvĺsBro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHc.Z EGYSZERÚ S ZóToB B s Éc s zÜrs ÉcB s

5IGEN 12 NEM 1 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadia el dr. Eľőss Gáboľ javaslatát, mely szerint a

,,Javaslat a Fővárosban létesítendő Roma oktatási és Kulturális Ktizponthoz kapcsolódó
diintések meghozata|ára,, címu előterjesztés tárgyalását napoljfü el a következő képviselő-
testületi iilésre.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Pintér Képviselő Uľnak arÍa a kérdéséľe nem vá|aszoltak, hogy mikor jöÍt ez a levél. Vágják
|e ezt az utkanyarulatot, és szeľetné lźtĺi an. a levelet. Nagyon szívesen az ülés után biáľkivel,
b árho va elme gy ítt a hazba me gnézni ezt a |ev elet,

Dr. Kocsis Máté
Bánhatnának kicsit kesztytĺs kézzel a Hivatallal. Az előterjesztésnek nem része ez a levé|,
igen előkeręsí az A\egyző Asszony, ígéretettett rá és akkor megkĺildi a képviselőknek, ľövid
időn beliil. De nyilvan tuđják adáfisrnź./.'merttávanírva, egy magára valamit is adó miniszter
ráiýa a levelére a dátumot. Ezért bizakodó a dátum-gate ügyben, hogy megoldódik, és
Aljegyzo Asszonyt megkéľi, hogy amint ez a |ęvé| męgvan' akkor küldje e| az 5 ellenzéki
képviselő megnyugtatása végett lehetőleg e-mailben, szkennelve, meľt úgy gyoľsan
megkapjfü. Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászőIás nincs, ezért a napirend vitźi1át
|ezáĺja, és szavazźsľa bocsátja ahatározati javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dtint, hogy

I.) a Roma olctatási és Kulturális Központ megvalósítása éľdekében értékaľanyosság
szempontjából cseľealapként megvizsgáIja a Budapest Józsefuiíľosi onkoľmanyzat
fulajdonában álló Budapest VIII. kerĹilet, Tavaszmező u. 6. szźlm a|atti, 35172 hĺsz.-ú
ingatlanért cseľébe felajánlott, állami tulajdonban álló Buđapest VIII. keľület, Ülloi ĺt ss.
szźtm a|atti, 3634I hĺsz.-ú ingatlanĺészt., valarlint. a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad
u. 3. szám a|aĹti,35603 hĺsz.-ú ingatlant.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt. vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Hatźnidó: 20I 6. áprilís 7 .
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2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t az egyes ingatlanok csereértékére
vonatkozó MNV Zlt.-vel történő egyeztetések lefolytatásźlra, valamint a cserealapot
képező ingatlanok értékarányossága esetén ahattlrozat 1.) ponda szerinti ingatlancsere
szerződés előkészítéséľe és a Képviselő-testület elé ttlrténő beteľjesztésľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : a kcivetkező képviselő-testületi ülés időpontj a.

3.) megbízza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t a Budapest VIII', Tavaszmező u. 6.
szźlm aIatti ingatlan hataridőre töľténő kiüľítése érđekében szĹikséges egyeztetések
lefolytatásával és a kitirítéssel kapcsolatos valamennyi feladat ellátásanak
lebonyolításával, 300.000 Ft + Áfa díjazás ellenében.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20I6.június 30.

4.) a hatáľozat 3.) pontja alapján elfogadja a Jőzsefvźnosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel
kĺjtendő megbizźsi szerzóđést a hatátozat mellékletét képezó taľtalommal és felkéri a
po 1 gárme steľt annak aLáír ásttr a.

Felelős: polgármester
Hatőĺiđő: 2016. április 07.

Dr. Kocsis lNĺ'áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźnozatot 14 igen, 1 nem, 3 tartőzkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ unĺo s ÍľpTT SZoTo B B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
71t2016. (rV.07.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Roma oktatási és Kulturális Kĺizpont megvalósítása érdekében étékarányosság
szempontjából cserealapként megvizsgźija a Budapest Józsefuaľosi onkormányzat
tulajdonában źil.ő Budapest VIII. keľÍilet, Tavaszmező u. 6. szám a|atĺi, 35172 hĺsz.-ú
ingatlanért cserébe felajánlott, állami tulajdonban áltó Budapest VIII. keľület' Üll0ĺ ĺt ss.
szźm' a|attí,36341hĺsz.-ú ingatlanĺésń., valanint a Budapest VIII. keriilet, Vajdahunyad
u. 3. szám a|aÍti,35603 hĺsz.-ú ingatlant.

Felelős: Iőzsefvárosi Gazdálkodási KtizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. ápri|is 7 .

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zft.-t az egyes ingatlanok csereértékére
vonatkozó MNV Zrt.-ve| töľténő egyeztetések lefolytatásźta, valamint a cserealapot
képező ingatlanok értékarányossága esetén ahatźrozat 1.) pontja szerintí ingatlancsere
szerzođés előkészítésére és a Képviselő-testtilet elé történő beterjesztésre.

14IGEN 1 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL
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3.)

4.)

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataridő : a következő képviselő-testĹileti ülés időpontj a.

megbizza a Jőzsefvtľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII., Tavaszmező u. 6.

szttm aIatti ingatlan határidőre tĺjrténő kiüľítése érdekében sztikséges egyeztetések
lefolyatásával és a kitirítéssel kapcsolatos valamennyi feladat e|Iátásźnak
lebonyolításával, 300.000 Ft + Áfa đíjazźs ellenében.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 20l6.június 30.

a hatźĺrozat 3.) pontja a|apjáĺ elfogadja a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve|
ktjtendő megbízási szerződést a határozat mellékletét képező tartalommal és felkéri a
polgáľmestert annak aláír ásár a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. ápľilis 07.

A 71ĺ20|6. (Iv.07.) számrĺ határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 3. számú mellék|ete
tartalmazza.

Napirend 412. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keľület, Baľoss utca 111/c szálm alatti ingatlan
tár s ashánzá a|apítás ár a
(írásbeli előterj esaés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatóság elnöke

Dr. Kocsis ]lV'ĺ.áté

Napirend vitáját megnyitj a, megadj a a szót Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Jól érti, hogy a CBA épületét a|akítják át tźltsasházzá? Egyébként ezjó? Senki nem fogja ezt
taľsashaznak gondolni, de hogyha ań" mondják, hogy ez a legjobb megoldás, szeľinte ott több
a j o gźsz, mint feléj iik.

Dľ. Kocsis lĺáúé
A JGK ígazgatőságęlnöke vá|aszo| Képviselő Úrnak a kéľdésére, hogy ez jő-e.

Dr. Pesti Ivett
Igeĺ, ez a CBA-nak az épu|ete, és a társashźlzzá alapítás; nemcsak azt kel| ttrsashźn alatt
érteni, ahol emberek laknak, hanem egy osztatlan kĺjzös tulajdont kell ilyen formán
albetétesíteni. A céIja az,hogy az ahźrom tulajdonos, aki osztatlan ktizös fulajdonban van
ezen az ingatlanon, a saját ingatlanĺészét tudja keze|ni, tehát tudjon felújítást végezĺi, ha
aka1a, tudja értékesíteni. Ennek ez a funkcionális célja, hogy mindęnki a saját ingatlanán
tudjon bervhźnást, javitźst, és akar éľtékesítést is végezni.
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Dr. Kocsis M:äté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Figyelmébe szeretné ajanlani aTźlrsasháziPá|ytzatokat Elbíráló Munkacsoportnak, hogy nem
szeretné, hogy a CBA táľsashtnzá alakult épĺilete a lakók áItal lakott társasházak felújítási
pa|yázatí pénzeiből elvigyen a jőzsefvárosi pźiyázati rendszer következtében. Szerinte a
CBA-nak van elég saját ereje, hogy felújítsa a saját épületét.

Dr. Kocsis M:áLté
Meglepte a Képviselő Úr, nekik ez esztikbe se jutott, azért ĺéznek értetlenül egymásra. Nem
terveztek ilyesmit. Azingat|anaz onkormányzaté, minden józsefuárosié. Nem teľveztek ilyen
felújítást, ne ijedjenek meg, nincs ilyen terv. Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|ás
nincs, ezért a napirend vitáját|ezárja, és szavazásľa bocsátja ahatározati javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1) hozzćýárul' a Budapest VIII. keľĹilet, Baľoss utca llIlc sztm a|atti,35728128 hľsz.-ú
épül et tźr sasházzá a|ap ításźthoz.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkođási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíridő: 2016. április 7.

2) felkéri a lőzsefvźrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt..t a Budapest VIII. kerület, Baĺoss utca
III/c szám alatti,35728128 hľsz.-ú épület tátsashtn a|apitő okiratának e|készíttetéséľe és
a ftildhivatali elj aľás bonyolítására.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. április 7.

3) hozzájźru|, hogy a tátsasházzá alapítás kciltségeinek finanszírozása az Önkormźnyzat és a
Jőzsefvźtosi Gazdálkodási KözpontZrt. között fennálló Kozszo|gáItatási Keľetszerzodés
terhére történjen. Felkéri a Jőzsefváĺosi Gazdálkodási K<izpont Zrt-t, hogy az a|apítő
okirat költségeit a tulajdoni hanyadok arźnyábarlterhelje ki a tulajdonostĺírsak részére.

Felelős: Józsęfuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodasi igazgatőja
Hataľidő: 2016. április 7.

I)r. Kocsis lľĺálté
Megállapítja' hogy a Képviselő-testiilet a hatźrozatot 16 igen, 0 nem, 2 taľtózkodással
elfogadta.

SZAVAZASNÁL JELEN VAN 18 rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATlľrIZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ SZoToB B s Éo szÜrs ÉGES
HATAROZAT:
72ĺ2016. (Iv.07.) 16IGEN O NEM 2 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1) hozzájáruI a Budapest VIII. keľiilet, Baľoss utca l|Ilc szárrl a|aĺii,35728128 hľsz.-ú
éptilet társasházzá alapítźsźłloz.
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Felelős: Józsefvárosi GazdáIkodási KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016, ápr1|is 7 .

2) felkéri aJőzsetvárosi Gazđálkodási Ktizpont Zrt.-t a Budapest VIII. kerület, Baross utca
LII/c szźlrn a|atti,35728128 hľsz.-ú épület táĺsasház aIapítő okiľatának elkészíttetésére és
a ťoldhivatali elj aľás bonyolítására.

Fele]ős: Józsefuarosi Gazdźikodási KözporftZrt. vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. április 7.

3) hozzájárul, hogy a társasházzáalapítás költségeinek Íinanszírozźsa az onkormányzat és a
Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoŃ Zrt. kĺjzott fennálló Kozszolgtlltatási Keľetszerződés
teľhére történjen. Felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy az a|apitő
okiľat koltségeit a tulajdoni hanyadok arényában terhelje ki a tulajdonostaľsak részére.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoŃZrt.vagyongazđálkođási igazgatőja
Határidő: f016. április 7.

Napiľend 4l3. pontja
Javaslat a Budapest Jőzsefválľosi Onkormányzat tulajdonában álló Tömő
utca 16. szám a|att található ingatlan értékesítésének tárgyában kiírt
p áiy ánat e ľed m ényén ek m e gá l |apításár a és új b ĺó li p á|y ázat kiíľá s á ľa
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: dľ. Pesti Ivett Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.,

igazgatőság elncjke

Dľ. Kocsis M.áLté

Napirend vitájat megnyitja. Megállapítja, hogy a napiľenddel kapcsolatban kérdés,
hozzászó|ás, javaslat nincs, ezért a napirend vitájátlezźrja, és szavazźsra bocsátja ahatározati
javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy

1.) a Budapest VIII., Tömő u. 16. szám alatti,3625910lNI, 3625910lN4,3625910lN5,
36259101N7, 36259101N10, 3625910lNrr, 3625910lNrf, 36259101Nr3,
36259t01N18, 36259101N19, 36259101N20, 36259101N23, 36259101N24,
36259101N26, 36f59t01N27, 36259101N28, 36259101N29, 36259101N30,
36259l0/N3I, 36259l0lV32 hľsz.-ú lakások és nem lakás céljára szolgá|ő helyiségek
elidegenítésére kiírt pá|yázatot érvényesnek és eredménytelennek nyilvĺánítja.

Felelős: Józsefuarosi Gazdalkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataĺiđo:2016. źryrl|ís 7 .

2.) hozzájźru| a Budapest VI[., Ttjmő u. 16. szźtm alatti, 36259l0lN1, 36259l0lN4,
3625910tN5, 36f59101N7, 36259101Nr}, 36259101NLr, 36259101N12, 36259/0lNI3,
3625910lN18, 3625910tN19, 36259101N20, 36259101N23, 36259101N24,
36259t0tN26, 36259101N27, 36f59101N28, 36259101N29, 36259101N30,
36259l0lV31, 36259l0l1J32 hĺsz.-ú lakások és nem lakás céljára szolgáIő helyiségek
nyi lváno s, e gyforduló s páIy źaat útj an történő e gyüttes elide genítéséhez.
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpoŃZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 7.

3.) elfogadja a határozat mellékletét képezo, a Budapest VIII.' Tömő u. 16. sztlm a|aÍti,
36259/0/Nl, 36259/01N4, 3625910/N5, 36259101N7, 36259101N10, 36259t01NLL,
36259101N12, 36259/0lN13, 3625910/N18, 36259101N19, 36259101N20,
36259/0/N23, 36259101N24, 36259/0/N26, 36259101N27, 36259t01N28,
3625910lN29' 36f59/0lN30,3625910lN3l,3625910lN32 hľsz.-ú lakások és nem lakás
cé|jfua szolgáló helyiségek egyÍittes elidegenítésére vonatkoző pźtlyazati fe|hívźst az
alábbi feltételekkel:

a) a minimális vételár: 16I.525.000,- Ft,
b) a p áIy ázat bír źiati szemp ontj a : a |egmagas abb me gaj ánlott vételár,
c) a lakásokra és nem lakás cé|jára szolgźiő helyiségekĺe csak együttesen tehető érvényes
ajźtnlat.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatariđő : 20| 6. április 7.

4.) apáLyźnatifelhívástaKépviselő-testtilet 47120|5. (II. 19.) számihatźlrozatábanfoglaltak
szeľint tęszikozzé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 7.

5.) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a veľsenyeztetési eljaľás
lebonyo|ítására, és a pźůyázat erędményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-
testület elé j óváhagyás végett'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
HaÍfuidő: 201 6.július l .

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatáĺozatot 17 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A I{ATÁR o Z ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERŰ SZŐTOBB s Éc szÜrs Écps
HATÁRoZAT:
73/2016. (Iv.07.) 17IGEN 0 NEM r TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1.) a Budapest VIII.' Tĺimő u. 16. szźrn alatti,36259l0lNI,36259l0lN4, 36259l0lN5,
36259/0/N7, 36259101N10, 36259101N11, 36259101N12, 36259t0tN13, 36259t0,tN18,
36259/0lNr9, 36259101N20, 3625910tN23, 36259t01N24, 36259t0tN26,
36259101N27,36259101N28,36259101N29,36259t0tN30,36259t0tN3r,36259t0tN32
hĺsz.-ú lakások és nem lakás céljaľa szolgáIő helyiségek elidegenítéséľe kiíľt páIyźnatot
érvényesnek és eredménýelennek nyilvánítj a'
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Felelős: Józsefuárosi Gazđá|kodási Közpofi Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő 20I 6. április 7.

2.) hozzájźľuI a Budapest VIII., Tömő u. 16. szźtm alattí, 36259l0lNI, 36f59l0lN4,
36f59l0lN5, 3625910lN7, 3625910lNĺ0, 36f59l0lNII, 36f59l0lNIz, 3625910lNI3'
36259t01Nr&, 36259t0/N19, 36259101Nf}, 36259/01N23, 36259101N24,
36259101N26, 36259101N27, 36259t01N28, 36f59l0lNf9, 36259101N30,
36f59/0lN3I, 36259l0lV32 hĺsz.-ú lakások és nem lakás céljaľa szo|gáIő helyiségek
nyilvános, egyforduló s pá|y źnat útj an töľténő e gytittes eliđegenítéséhez.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. április 7.

3.) elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII., Tömo u. 16. szám a|ati,
36f59l0lNr, 36259101N4, 36259/01N5, 36259/01N7, 36259101N10, 3625910lNII,
36259101N12, 36259t01Nr3, 36259/0lNt&, 36259101N19, 36259/0/N20,
36f59101N23, 36259101N24, 36259101N26, 36259101N27, 36259101N28,
3625910lN29, 3625910lN30,3625910lN3I, 3625910/N32 hĺsz.-ú lakások és nem lakás
cé|jára szo|gá|ő helyiségek egyÍittes elidegenítésére vonatkoző páIyźuatí fe|hivást az
a|tlbbi feltételekkel :

a) a minimális vételáľ: 161.525.000'- Ft,
b) a p á|y azat bfu áIati szempontj a : a Ie gmagas abb m e g aj ánlott vételár,
c) a lakásokľa és nem lakás céIjára szolgáló helyiségekĺe csak együttesen tehető érvényes
ajánlat.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hattrido: 20I 6. április 7.

4,) apá|yźzati felhívást a Képviselő-testülęt 47l20I5. (II. 19.) sztlmíhatćlrozattlban foglaltak
szeľint teszíközzé.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazđálkodási igazgatőja
Hatáĺiďő:2016. ápri|is 7 .

5.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.-t a veľsenyeztetési eljárás
lebonyolítására, és a pá|yázat eredményéľę vonatkoző javaslatát terjessze a Képviselő-
testĺilet e|é, jőváhagyás végett.

Felelős: Józsefuarosí GazđáIkodási Kozpont Zĺt.. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016.július 1.

^ 
7312016. (Iv.07.) számrĺ határozat mellék|etét a jegyzőkiinyv 4. számű melléklete

tartalmazza.

34



Napirend 4l4.pontja
Javaslat a Budapest Józsefváľosi onkormźnyzat tulajdonában állĺó Koľányi
Sándoľ u. 14. és 16. szám alatti ingatlanokhoz kapcsolódó dtintések
meghozatalára
(íľásbeli előteľjesĺés, POTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett Józsefuaĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatőstlg elnöke

Dľ. Kocsis Nĺ.ńté
Napirend vítaját megnyitja. Megállapítja, hogy a napiľenddel kapcsolatban kérdés,
hozzászőIźĺs, javaslat nincs, ezért a napirend vitájtú|ezáĺja, és szavazźsra bocsátja ahatározati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dĺint' hogy

1.) a) a Budapest VIII. kerület, Koľányi Sándor u. 14. szttm alatti,36038/2 hľsz.-ú ingatlanon
lévő 158 m, alapterÍiletű, ftjldszintes, tetőtér beépítéses falco típusú épületet lebontja
annak érdekében, hogy az ingatlant üres telekként értékesítse.

b) az a) pontban foglaltakĺa 5,166,6 e Ft-ot biztosít, ezért a 11602 címen beltil _ <jnként

vźilalt feladat _ az épuletbontás Korányi Sándor u. 16. kitirítéssel eg}Ą]tt dologi
előírźnyzatrol 5,166,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a Korányi Sándor u' 14. szám aLatti épület
bo ntása, teleke gye síté s e do lo g i e|őir tny zatár a.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkođási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. ápľilis 7.

2.) megbízza a Jőzsefvźtosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. keľület' Koriĺnyi
Sándor u. 14. szźlm aIattí ingatlanon á1ló épület bontásríhoz sztikséges engedélyeztetés, a
bontás lebonyolításával, valamint a bontás műszaki ellenőri feladatainak e||átásáva|,
illetve a Budapest VIII. kerület, Koranyi Sándoľ u. 16. szź.m. alatti épület bontás
lebonyolításával, valamint a bontás műszaki ellenőń feladatainak e||átásáva|. A
Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. a feladatok e||átása esetén ingatlanonként a
bontási kciltség 3 %o-a+ AFA megbízási díjra jogosult.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyoÍIgazdálkodási ígazgatőja
Hatĺíridő: 2016. április 7.

3.) felkéri a polgármesteľt, hogy az 1.) pontban foglaltakat a 2016. évi költségvetés
módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő : a 20 I 6. évi kĺiltségvetés ktjvetkező módosítása.

4.) hozzajáĺu| a Budapest VIII. keľiilet, Korányi Sandor u. 14. és a Budapest VIII. kerület,
Korányi Sandor u. l6. szźtm a|atti ingatlanok telekegyesítéséhez.

Felelős: Józsefi'aĺosi Gazdálkodási KĺizpoĺtZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźlridő:2016. április 7 .
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5.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.4, hogy a Budapest VIII. kerület,
Korányi Sándoľ u. 14. szám a|atti és a Budapest VIII. keriilet, Koľányi Sándoľ u. 16.

szźĺm alatti ingatlanok egyesítése érdekében a szfüséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: f0I6. ápľilis 7.

6.) felkéri a Jőzsefvźltosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a 4. pontban meghatźrozott.
telekegyesítést k<jvetően az éľtékesítésre vonatkozó páIyázati felhívást terjessze a
Képviselő-testület elé jóváhagyás végett.

Felelős: Jőzsefvfuosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyoflgazdálkodási igazgatőja
Hataľidő : a telekegyesítést követő következő képviselő-testtileti tilés

7.) a hatźttozat 2. poĺtja a|apjarl elfogadja a Jőzsefvźnosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-ve|
kötendő megbízási szerzőďést az előterjesztés mellékletétképező taľtalommal és felkéri a
polgármestert annak a|áir ásáĺa'

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. május 9.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 16 igen, 0 nem, 2 tartózkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHI ZATALHoZ lrĺľlĺŐ s ÍľBTT S ZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
74/2016. (rV.07.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.) a) a Budape^st VIII. kerület, Korányi Sándor v 14. száĺn aIatti,3603812 hľsz.-ú ingatlanon
lévő 158 m. a|apteruletű, füldszintes, tetőtér beépítéses falco típusú épületet lebontja
annak érdekében, hogy az ingatlant üres telekként éľtékesítse.

b) az a) pontban foglaltakĺa 5,166,6 e Ft-ot biztosít, ęzért a 11602 címen belül _ <jnként

vźĺ|IaIt felađat - az épu|etbontás Koranyi Sándor u. |6. kitiľítéssel egyutt dologi
előiráĺyzaÍrőI 5,166,6 e Ft-ot átcsoportosít a Korányi Sándor u' 14, szám a|atti épület
b ontása, te l eke gye síté se do lo g i e|őir źny zatfu a.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20I 6. ápľilis 7.

2.) megbízzaalőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. kerület, Koľányi
Sándor u. 14. száma|atti ingatlanon álló épület bontásához sziikséges engedélyeztetés, a
bontás lebonyolításával, valamint a bontás műszaki ellenőľi feladatainak ę||átásáva|,
illetve a Buđapest VIII. kerĹilet, Koranyi Sándor u. 16. szám alatÍi épület bontás
lebonyolításával, valamint a bontás műszaki ellenőľi feladatainak e||átásával. A
Józsefuaľosi Gazdálkođási Kĺizpont Zrt. a feladatok e|Iźĺása esetén ingatlanonkéĺt a
bontási kĺiltség 3 %o-a+ AFA megbízási díjra jogosult.

16IGEN O NEM 2 TARTOZKODASSAL
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó : 20I 6. április 7.

3.) felkéri a polgáľmestert, hogy az 1.) pontban foglaltakat a 2016. évi költségvetés
módosításán źů v egy e fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határido: a20ĺ6. évi költségvetés következő módosítása.

4.) hozzájáĺu| a Budapest VIII. kerület, Korányi Sĺĺndor u. t4. és a Budapest VI[. kerĹilet'
Korányi S andoľ u. 1 6. szám a|atti ingatlanok telekegyesítéséhez.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási K<izpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 7.

5.) felkéri a Jőzsefvtrosi Gazdálkođási Ktizpont Zrt.-t, hogy a Buđapest VIII. kerület,
Korányi Sandor u. 14. szám alatti és a Budapest VIII. keľület, Korányi Sándor u. 16.

szźm a|attí ingatlanok egyesítése érdekében a sztikséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Hatźlrido : 20 I 6. április 7.

6.) felkéri a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a 4. pontban meghatározott
telekegyesítést követóeĺ az éľtékesítésre vonatkozó pá|yázati felhívást terjessze a
Képviselő-testiilet elé jóváhagyás végett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
IJatőłidő : a teleke gyesítést követő kĺivetkęző képvi selő-testületi ülés

7.) a határozat 2. poĺtja a|apján elfogadja a Jőzsefváľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zĺt.-ve|
kötendő megbízási szerződést az e|őtetjesztés mellékletét képező tartalommal és felkéri a
po lgáľmestert annak a|áír źsár a.

Felelős: polgármester
Hatátiđő : 20| 6. máj us 9.

Napiľend 4/5. pontja
Javaslat a Budapest VIII.' Bérkocsis a.32. szátm a|ztti telek páiyánat útján
ttiľténő elidegenítésére
(írásbeli előteľj esaés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatőság elnĺjke

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitźljátmegnyitja. Megadja aszőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Bódék álltak a telken, amelyek leégtek, a ĺiznek embeńIđozata is volt. A telken levő 10-20
méteľes fćlkat tarra nykták, majd a tílz után ki is vágták mindet. A két hónappal eze|ott
elfogadott költségvetésben nem volt benne a Bérkocsis 32. Kérdezí' hogy mi az oka annak,
hogy a költségvetésnek újabb ingatlaneladásból származő bevételre van sztiksége. Reméli,
hogy családok átmeneti otthonát kívánnak létrehozni ebből apénzbő|.
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Dr. Kocsis Máté
YáIaszadásra dr. Pesti Ivett előterjesztőnek adja meg a szőt.

Dľ. Pesti Ivett
Berme Van a költségvetésben, csak így nincs címesítve, értékesítési bevételként szerepel.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt dr. Eľőss Gábornak.

Dr. Eľőss Gáboľ
Kérđezi, hogy a jövőben most már ez vźlthatő, hogy sorra adnak el telkeket. Kérdezi, hogy
összefüggésben van-e ez a CSoK-kal és befektetőket ígyekeznek toborozní, akík beépítik
ezeket a foghíjtelkeket. A zĺjldfelület novelése az fontos lenne' nem lehetne kĺizösségi
telkeket kialakítani ezekből a telkekből? Kéľ egy hosszabb tájékońatást, hogy hány ilyen
telekeladásra lehet a jövoben szćmlítani és abból mennyi äZ, amit nem ilyen típusú
befektetésr e szánnak, hanem közösségi kertre.

Dr. Kocsis N'ĺ.áté
Tobb közösségi keľt van a kerületben, mint Zug|őban. Elkötelezték magukat az iĄ |akźsépítés
mellett, de ez nem titok, minden önkoľmányzat fej|esztési anyagában benne van. A
befektetőket nem kell toborozni, mert az e|mult években 4)Yo-kal nőtt a befektetők sztĺna és a
lakáskereslet a kerületben. Ismerve a Kormány intézkedéseit, az volt a terv, hogy ezeket a
telkeket akkor fogjak éľtékesíteni, ha felmentek ezek az ingat|anaĺak. Szerinte jó döntést
hoztak. A fákĺól annyit, hogy azok a fźlk az életkoruk és állapotuk miatt keľiiltek kivágásra,
erľől küldeni fognak egy tájékońatőt. Az bińos, hogy most több fa lett tiltetve, mint
a2002-2006 kozötti időszakban. Szerinte nem minden képviselő tudja, hogy ezek milyen fak
voltak, és hogy néztek ki. Tegyenek javaslatotarra, hogy hol lehetne ilyen ffüat ültetni' de
tanácsot kérhetnének orlóci Lász|őtő|, a Füvészkert igazgatőjától. Kaiser Képviselő Úr és
Jakabs Képviselő Ur együtt határozzanak meg legalább 50 helyet, ahova fát lehetne tiltetni.
Azt kéri, olyan fát váIasszanak, amelyek bírjak a vaľosi kcimyezetet. Megađja a szot Jakabfy
Tamásnak.

Jakabfy Tamás
A2016. évi kĺĺltségvetésben a JGK á|ta|végzett üzleti vagyonnalkapcsolatos feladatok 11602
cím bevéteIí e|őkźnyzatán szerepel a telekértékesítés, és ztnójelben szerepel a Balassa 7-9., a
József utca 27 ., ďe a Bérkocsis utcai teleknek itt nincs nyoma' azza| e||entétben, amit dľ. Pesti
Ivett mondott. Kéľdęzi, hogy a bevételnek mi lesz a céIja.

Dľ. Kocsis M:áté
Mintha lgazgatősági Elnök Asszony azt mondta volna, hogy címesítve nincsen, de a
költségvetés tafia|mazza, tehát számol vele, de az abbő| befolyó bevételt ań. megfa|áIja.
Megadj a a szőt vá|aszadásra Egry Attila alpolgármesternek.

Egry Attila
A telekértékesítésnél nincsen koltségvetési nyomás' így nem azért kętilt kijelölésľe és
megpáIyaztatásra, mert ebben hiany lenne. A kĺĺltségvetés úgy lett elfogadva, hogy működési
többletet taĺta|maz, és egyensúlyos. A telekéľtékesítés, amit |át, az egy év elején
meghatározott iitemterv és nem zárjaki annak a lehetőségét, hogy további telkeket vonjanak
be az éĺékesítésbe, figyelembe véve a piac alakulását.
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ott a keľetosszeget kell teljesíteni, hogy a költségvetési egyensúly megmaľadjon. Ha
magasabb bevétel érkez1k, akkor az egy többlet <isszeg |esz az onkormányzatnak, amelyet
kizár ő|ag fej l e s zté si célokľa fo gnak felhasználni.

Dr. Kocsis M.áté
Megadja aszőt Jakabfu Tamásnak.

Jakabff Tamás
A kĺiltségvetésben megla|áIta ezt a sort, de abban nincsen a felsorolás közĺjtt ez a telek, de
nyílván ettől eI lehet térni képviselő-testületi határozattal. A másik, hogy az ajźnlati kötöttség
nem taľt addig, mig a Testiilet időt kap d<jnteni. Kéri, hogy legközelebb figyeljenek erre.
Továbbá, az értékbecslésnek van olyan fejezete, hogy projektszámításon alapuló becslést
végez, amiben fe|tételez egy źnat, aĺrin az ingatlan eladható, és feltételez egyet, ani az építési
k<iltséget tarta|mazza, és az egész költséget |evezeti, majd a marađék érték lesz a telek értéke.
Ebben a ľészben van egy nagy hiba. az értékbecslő 5 lakószintet tetvez a telekĺe, ami
beépíthető, ami kĺlrtilbelül 15 méternyi magasság, de a tęlekĺe építhetőség szerint minimum
16 méter és maximum a23 métę1 ami beépíthető. Helyesen 7-8 szintes hźzis építhető lenne.
Ha nagyságrendileg átszźtmít1źlk, akkor a befektető be is fogja építeni ezt a7-8 szintet, így azt
gondolja, hogy plusz 100 millió foľint lenne ennek a teleknek az tra a megadotthoz képest.

Dľ. Kocsis ľ/Iáté
A FőépítészĺJt ttlvozo|t az iilésteremből, így lvtnyi Gyöngyvéľ vá|aszola 2. kérdésre.

Iványi Gyöngyvéľ
A helyi építési szabá|yzat megadja, hogy itt ezen a telken mit lehet építeni, a lehetőségek
19-23 méter közötti építménymagasságot engednek. Ez a minimum és a maximum közötti,
maximum 23 méter lehet, azzal egyutt, hogy meg van adva, hogy mennyi az utcai
építménymagasság, ań. is be kell taĺtani, plusz még az összes paľamétert , ez terv kérdése lesz,
hogy mit lehet pontosarl' a szabályok betartása mellett.

I)ľ. Kocsis M.áLté

Yá|aszađásra dr. Pesti Ivett előterjesztőnek adja meg a szőt.

Dr. Pesti Ivett
A pá|yazat leadásának határideje május 26. és a 60 nap onnan indul. Ha ez ebben a formában
nem felel meg, akkor erre oda fognak a jövőben figyelni, đe ez szabáIyszeru. Magáva| a
szakértői véleménnyel kapcsolatban elmondja, hogy alapvetően a szakértők nem csak azzal a
módszerľel számolnak' amit Képviselő Ur most elmondott, hanem több módszene| is, és az
a|apján hozzák ki ezt az źrat. Minden esetben meg:ĺizsgálják, hogy a hasonló ingatlanok
milyen áron vannak' így az éľtékbecslő źůtal megźĺ|lapított áÍ jő áÍnak számít. Ez egy több
mint 160 ezer foľintosnégyzetméteút, ez a kerĹiletben egy jó éľtékesítésnekszámítana.

Dr. Kocsĺs ]N.ĺ.áLté

Megadja a szőt Jakabfy Tamásnak.
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Jakabfy Tamás
Május f6-an van a beadás, 60 napos ajánlati kotottség, az július vége felé, miközben egy
másik pontjában a kiírásnak augusztus 3I-ig jelezik, hogy döntés fog születni. Nem feđi|e az
ajánlati kötöttség ań az idoszakot, miközben a döntést je|zik, hogy meghozzák. Az
értékbecsléssel kapcsolatban elmondja, hogy piaci alapon is van értékbecslés, és
rragyságľendlleg azza| is koľülbeli| százlllszorr... rnilliós érték jön ki, csak azt szeľette voltra
je|ezní, hogy másik éľtékelésen alapuló értékbecslésen irreális számok szerepelnek az
értékbecslésben. Erre nem a foépítész fog tudni válaszolni, hanem aki megrende|te az
éĺtékbecslést, annak kellene szĺĺmon kémi a becslőt, hogy reális értéket adjon.

Dr. Kocsis M:áúé
YáIaszadásra dr. Pesti Ivett előteľjesztőnek adja meg a szőt.

Dľ. Pesti lvett
Nem látja okát annak, hogy a szakértőt számon kéľje, és nem is tudná, hiszen ez nem az ő
szakterülete. Elfogadja a becslő értékelését, akinek a felelősséget vállalnia kell, és adott
esetben hatóság, vagy bíľóság e|ótt meg tudja védeni a szakvé|eményét. Jő gazđaként meg
tudja tenni, hogy összehasonlí$a más telkek éľtékeivel, ezt meg is tette, és úgy gondolja, hogy
ez aĺégyzetméterár megfelelő a telekért, persze ez az tr fijlfele eltérhet. Nem lát magábaĺ az
anyagban olyan pontot, ami miatt ezt feltil kellene vizsgálni. A szakértő több módszer a|apján
vezette Ie az ingatlannak az értékét.

Dr. Kocsis l/Iáté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Mivel FóépítészÚľ 

''em 
tartózkodik aziléstercmben, űgy érzi,hogy ezze|kapcsolatosan sok

megváIaszolatlan kérdés maľadt, amit Jakabfy Képviselő Ur is felvetett. Javasolja, hogy a
napirend meglárgyalását napolják el a következő képviselő-testÍileti ülésig.

Dľ. Kocsis N ĺáúé
Jakabs Képviselő ú ĺgy kezdte, hogy a váirasń. nem a f(5épitésńő| vĄa kérdésérę.
Egyébként aFoépitész Ur targya|ásra ment. Nem lát semmilyen okot aľľa, hogy elnapolják.
Kérdezi, hogy mi a gond, hiszen minden feltett kérdésre megkapták a vźiasń, a képviselők.
Megadja a szőt dr. Saľa Botonđ alpolgĺármesteľnek.

Dľ. Sára Botond Attita
Az az álláspontja, hogy ez akiírt źr az aminimum źłr,ha a Képviselő Úrnak igazavan, akkor
a verseny úgyis ki fogia alakítani a tényleges vétę|áľat. Ha tizennyolcan veľSenyeznek érte,
akkoľ lehet, hogy a úlplájáért megy el. Ha senki nem jelentkezlk, akkor ugyanígy
meg!źrgya|ják, és akkoľ lejjebb viszik az átrat. Eń a szakvéleményt olyan ember írta le, aki
ezzelfogIalkozik. o maga sem foglalkozik olyan témakcjrrel, aĺĺihez nem ért és így nem
hozza magźú kellemetlen he|yzetbe. Kéri, hogy hagyatkozzarnk a szakember á|taI |eírtal<ĺa.
Kíváncsi |esz arra, hogy hrínyan fognak versenyezni és a tényleges vételár mennyi lesz. Van
egy beadźlsi hataľidő, egy ajźnlati kÓtöttség, és egy dĺjntés, ezek egymástól elktilönülő
időpontok. Nem lát abban semmi aggá|yt, ha az ajźnlati kötöttség lejár és azt kĺjvetően
születik egy döntés. Ha ez pĺoblémát okoz, ezkeze|hető.
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Dr. Kocsis }{áté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselonek.

Komássy Ákos
Egy csapda áll a dĺjntéshoző e|őtt. Hogyha a Képviselő-testiilet kiírja áron alul értékesítésre a
telket, és nincs csak egy jelentkező, aki áron alul megveszi, az nem lenne jó. Gondoljanak a
múltra' hogy milyen kavarások történtek a telekeladások során. Nem szeretné, ha vád érné az
onkormĺányzatot, hogy bármit is aľon alul írt ki, mertha van arra érvényes pá|yáző, a|<kor ań.
annak el kell adni. Abban igaza van Jakabfu Urnak, hogy aZ ajáĺ|ati kötöttségnek
éľvényesnek kell addig, míg meghozzźlk a dĺintést apáIyazatról. Nem szeretné, hogy két szék
kozott apađ alá essenek, de ha annyira pezseg azingat|arlpiac, akkor ennek az eséIye nem áll
ferĺr.

Dr. Kocsis M:álté
Megadja a szőt ügyľendben dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Támogatja Pintér Képviselő Úr javaslatźń, de mivel Polgáľmester Úr rosszallóan nézett tá',
akkor nem mondta végíg a saját ügyrendi javas|atát' ezért ő indítványozza, hogy a napirend
tárgya|ástú napoljak e|, amígminden felvetett kérdés tisztázőđik.

Dr. Kocsis M:áLté
A PM felkaľolta a JOBBIK javas|atźú. Ezt így kell a sajtóban megírni. Az ellenzéki
képviselőkľe nem rosszallóan ĺéz'hanem egyuttíĺrzően. Pintér Képviselő Ur nęm tett konkrét
ügyrendi javaslatot. Ha befejezték a vítźÍ, akkor szavazásra bocsátja Erőss Képviselő Úr
ügyrenđj ét. Megadj a a szot Alpolgĺírmester Úrnak.

Dr. Sára Botond Attila
Ha az ellenzéki képviselőkön múlna, nem sok minđen tĺjrténne a városban, meľt mamźn ez a
haľmađik olyan napirend, amit szeretnének, hogy elnapoljon a Testtilet. Éľtsek meg azt a
képviselők, hogy amit áron alul ímak ki, arĺ.a többen jelentkeznek, versenyezni fognak, ami
felnyomja az źlrat, viszont ha magasľa teszik, akkor senki ne fog rá jelentkezni. Nęm tudja,
hogy a képviselők miľe alapozztlk azt,hogy ez áron alul van. A versenyben fog kialakulni a
tényleges ár. Nagy a keľtiletben a befektetési hajlandőság. Az elnapolást a Tĺjmő 76-ná| máľ
eljátszották' magas źlroĺírtźl< ki, senki nem jelentkezett, most viszik lejjebb az źrakat. Majd ki
fog alakulni a versenyár. AzéÍt nem javaso|ja az ajáĺůatí kötöttséget hozzźkotni a döntéshez,
mert ha az |ejźlr, akkor még mindig dönthet Úgy a Testtilet, hogy nem kot szęrzódést az
onkoľmĺínyzat. Ez az opciő még mindig fennáll.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Pesti Ivett elnĺjk asszonynak.

Dľ. Pestĺ lvett
Alpolgármester Uľat kiegészíti, hogy magában a pá|yázatbarĺ is benne varl, hogy az
onkormányzatĺak nem kötelezó szeruóđést kötni, mert kedvezó aján|attevővel szemben is
fenntartja a jogot arra,hogy eIźů| a szerzőďéskĺitéstől. Tehát a Képviselő-testület tud még enől
dönteni azutźnis.

41.



Dľ. Kocsis Nĺáté
Szavazásra bocsátja a PM-JOBBIK köz<js javas|atát, mely szeľint

- a ,,Javaslat a Budapest VIII.' Bérkocsis u. 32. szám alatti telek pá|yázat útján
ttirténő elidegenítéséľe'' című előteľjesĺés megtáľgyaIásći napolják el a következő
képviselő-testületi ülésre.

Dľ. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy az ügyrendi javaslatot a Képviselő-testület 5 igen' 13 ĺIem' 0
tartő zko đás s al elutas ította.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ls KÉpvIsBI-o
A HATÁR o Z ATIľĺIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc s zÜrs Écp s
HATAROZAT:
75ĺ2016. (IV.07.) 5IGEN 13 NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el dr. Erőss Gáboľ ügyrendi javaslatát, hogy
a ,,Javaslat a Budapest VIII., Bérkocsis u. 32. szám a|atti telek pá'|yázat útján ttirténő
elidegenítéséľe'' című előterjesztés megtaľgya|ását napolják el a következő képviselő-testületi
ülésre.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőit Jakabfy Tamás képviselőnek.

JakabĘ Tamás
Nem érzi úgy, hogy azzalke|Iemetlen helyzetbe|lozzamagát,hakritizá|jaaszakértő anyagát.
Ta|áIt benne egy pontot, ami 5 szintes házrőI szól, amit a szabá|yok szerint nem is lehet
építeni. Szerinte itt elnézett egy számot a szakéttő, ezt nem szándékosan tette bele, ez egy
Iĺba. Ezért javasolta, hogy jó lenne, ha még egyszer tánézne a szakérto erue, szerinte ez
megért volna plusz két hetet.

I)r. Kocsis N{.áté
Megadja a szőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiseľ József
Az ęIlenzék annyira pontosan tudja, hogy mi az źra a telkeknek, hogy állandóan olyan
embereket minősítenek, akiknek ez a szaf<területĺik, pedig nekik se lenne jó, ha más
minősítené szaktudásukatugy, hogy nem is érthozzźl. Azért fizetik aszakértóket, hogy valós
véleményeket adjanak, de ha źl|Iandőanbírá|ják őket, akkor újra és újra szakértetni kell, ami
még tĺibb pénzbe kertil. Bízzanak abban, hogy ez a szakértés jó, és amit az Elnĺjk Asszony
mondott, az is megnyugtató volt. Komássy Képviselő Ur által említett múlt, amikor a
telekánal játszottak, az ak<kor volt, amikor Mitus Zsuzsa vo|t az alpolgármester, és Molnár
Gábor a szakértő, ez2002-2006 között volt, azőta nem történt ilyen.

I)ľ. Kocsis NIáté
Megadja a szőt Erőss Gábor képviselőnek.
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Dľ. Eľőss Gábor
Most már rti1oÍI, hogy itt mi a pľob|éma, az hogy a tökéletesen mrĺködő piac liberális
dogmájának a fog|ya Alpolgáľmester IJr, aki azt mondta, hogy ha meghatttroznak egy
minimál árat, akkor verseny fog ki alakulni és mindenki biĺosra akar menni, és az egekbe fog
szokni az ár' Az elmúlt évek nem eztmutatták. Sok mindent el tud képzelni, de pont aztnem,
amit Alpolgármester Úr a liberális piac-mániának a jegyében lefestett, hogy ez egy valódi,
tiszta, nyílt verseny lesz. A verseny a másik irányban is tud torzulni, lehet, hogy ez az ár is
magasnak bizonyul, és lehet, hogy kiváľnak a befektetők, mert most elhangzott, hogy
elképzelhető, hogy lejjebb kell vinni az átat. Egy ilyen megegyzéssel elég erőteljesen lehet
befolyásolni a versený' persze akaľ Alpolgármesteľ Uľ akaratán kívĹil is.

Dr. Kocsis lfr.Iálté

Milyen kiÍinomult a foga|mazáskészlete a Képviselő Úrnak. Mennyi legyen az ár, vźrja a
képviselők javaslatát. Kiszűrve az egyen|etlen piac problémáit, mit szeretnének, kezdődjön
képviselői licit

Dľ. Erőss Gábor
Megfontolásra javasolja Jakabff IJr źital elmondottakat, szerinte kéľjenek egy újabb becslést
és másik szakéĺői véleménvt is'

Dr. Kocsĺs M:áté
K&đezi, hogy hany becslést kéľjenek a teljes nyugalmukhoz a képviselőknek.

Dľ. Eľőss Gábor
Szerinte a foghíjtelkek inkább ne értékesítve legyenek, hanem zöldesítve. Egyébként a
javasolt két hét az aIka|mat nýjtott volna ana, hogy az egész koncepciót is akĺĺľ újra
gondolják. Vagy a kiírást módosítsák. o csak felhívta a figyelmet Alpolgáľmester Úr piaci
versený magasztalő gondolkodásmódj ának az ellentmondásaira.

I)ľ. Kocsis M:áúé
Néppáľtnak vallja magukat, ahol elférnek a dogmatikus liberálisok is, sőt még viíľosvezetoi
pozíciőba is ülhetnek. Megadja aszőtVĺircis Tamás képviselőnek.

Vtirös Tamás
Képviselő Úr összekeveri a fogalmakat. Ezeknek van egy pontos deffiníciója, és áIta|źlban
maL<rogazđasági összefiiggésekben szokás ezekről beszélni, de nem úgy, hogy egy adott
ingatlan megvásárlása ügyében majd hogyan működik a piac. Jellemzően egyébként
Magyarországon nem 3, 4, 5, 6 daľab befektető foglalkozik ingatlanfejlesztéssel. A piac ilyen
szempontból tökéletesen fog mfüödni, és azt feltételezni, hogy pátszáz ingatlanfejlesztő ĺissze
fog beszélni, azt matematikailag igen valószíniitlennek tartja. Aľról várni hogy lejjebb viszik
az árat, vagy sem, azza| az érdeklődő azt is kockáńatja, hogy valaki más is be fog
kapcsolódni a versenybe. A végén, ha értékes az ingat|arl' ugyanott fognak taľtani egy
alacsonyabb árľal is, mint egy valós ána|. Az Oĺlkormźnyzat évek őta foglalkozik
ingat|anárveréssel, azokat a tapasńalatokat érdemes megkeresni, igaz, jóval kevesebb
szereplőt éľdekelhet'kisebb ingatlan, de mégis jó rĺrakon mennek el. Megalapozottabban kell
érvelni. Képviselő Ur konzultá|jon ez ügyben egy gazđaságí szakértővel, hogy közelebbről
megismerkedjen a gazdasági fogalmakkal, és ne bocsátkozzon ilyen tévedésekbe.
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Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Az ajźn|ati kötöttség és apáIyázat elbírálása az egymástól eltérő időben van. Aztjavasolja,
hogy írjak ki ezt így, ahogy az előterjesztésben van, és ha egy darab pźiyázőjön, akkor tartsa
fenn a lehetőséget a Képviselő-testiilet, hogy adott esetben érvénytelenítse ezt a pźiyázatot,
nehogy a roSSZ kiírás váđjahulljon a jövőben a fejtikľe.

Dr. Kocsis lNIáté
Megadja aszőt Simon György képviselőnek.

Simon Gyöľgy
Amit Alpolgármester Ur mondott, az sztlmára egy garancía arra, hogyhakiírźsra keriil egy
minimális aĺon, és egy verseny alakul ki a versenýaľgyaláson, valóban egy piaci áron tud
elkelni az ingallan. Az a szabá|yzat nem olyan jó, hogy hol kell meghiľdetni egy ilyen
volumeniĺ, méľetú ingatlant, ez nem egy ingatlan.com kategőria. Az kell újľagondolni, hogy
hogyan fogiuk eljuttatni eń" az információt a piacnak, hogy ne egy pá|ytnő vegye meg a kiírt
árfolyamon. Vannak ötletei, de ezt nem itt kellmegvitatni.

Dr. Kocsis }{áté
További kéľdés, hozzźsző|źts hiányában a napirend vítájźĺ |eztrja. Szavazásra bocsátja a
hatźr o zati j avas l ats oľt.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

I.) hozzájárul a Budapest VIII. keľĹilet, Bérkocsis u. 32. szám a|athi, 3479I hľsz.-ti, 773 m2

alapterülettĺ telek nyilvános, egyfordulós pźiyázat útján töľténő értékesítéséhez.

Felelős: Józsefuiáľosi Gazđźlkođási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő: f0I6' április 07.

2.) elfogadj a ahatározat mellé\letét képező, a Budapest VIII. keľület, Bérkocsis u. 32. szám
a|atti,3479I hrsz.-ú, 773 m" alapterületű telek éľtékesítésére vonatkozó pźůyazatí felhívást
az a|ábbi feltétel ekkel

a.) a minimális vételaľ: 125.000.000,- Ft + ÁFA,
b .) a p á|y ázat bír á|atí szempontj a : a l e gmagas abb me gaj ánl ott véte l ar,
c.) apá|yźuónaVvevőnek vállalnia kell, hogy

ca.) a telekingatlan birtokbaadásátőI száĺnitoÍt 2 éven belĺil jogerős építési engedélý
szetez,

cb.) a jogerős építési engedély megszerzésétő| szźĺnított 2 éven belül jogerős
használatbavételi enged élý szercz,

cc.) a jogerős építési engedély megszetzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a kĺitbér cisszege 15.000.000,- Ft; a jogerős haszná|atbavételi engedély
megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a k<jtbér összege
7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszerződés megkcitésével



biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmertilő késedelem
esetén vevő által fizetendo napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuĺíro si Gazđtikodási Kozp ont Zrt. vawoftgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20116. április 07.

3.) aptůyázaÍí felhívást a Képviselő-testÍilet 47l20I5. (II. 19.) szám,(lhatározatában foglaltak
szeľint teszíkozzé.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoÍgazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. április 07.

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t, hogy a versenyeztetési eljárást
bonyolítsa le' és a páIyázat eredményére vonatkoző javaslatát terjessze a Képviselő-testület
e|é jővźhagyás végett. Amennyiben a pźiyázat eredménytelenül zarul, felhatalmazza a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot apáIyźaatotlęzźrő eredmény megállapításara.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźridő: 2016. augusztus 3 1.

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja' hogy a Képviselő-testület 13 igen, 3 nem, 2 tartőzkodással a hatźrozatot
elfogadta.

sZAv AZASNÁL JELEN VAN t s KÉpvlspro
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALH) Z EGYSZERU szóľo g g s Éc szurs ÉGES
FIATAROZAT:
76t20|'6. (Iv.07.) 13 IGEN 3 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l.) hozzźýárul a Budapest VIII. kerĹilet, Bérkocsis u. 32. szźtm alatti, 3479| hľsz.-ú, 7T fił
alapterületrĺ telek nyilviĺnos, egyfordulós páIyazat útjan tc!ľténő értékęsítéséhez.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KdzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. április 07.

2.) e|fogađja ahatározat mellékletétképezó, a Budapest VIII. kerĹilet, Bérkocsis u. 32. szźmt

a|atti,34791hľsz.-ú, 773 m, alapteľülettĺ telęk értékesítésére vonatkozó pá|yazati felhívást
az alźlbbĺ fe ltéte l ekkel

a.) a minimális vételaľ: 125.000.000,- Ft + ÁFA,
b.)apá|yázatbírźiatiszempontja:alegmagasabbmegajánlottvételźr,
c.) apáIyázónaklvevőnek vállalnia kell, hogy

ca.) a telekingatlan birtokbaadásátő| szźtmított 2 éveĺ beltil jogerős építési engedélý
szetez.
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cb.) a jogerős építési engedély megszerzésétő| számított 2 éven belül jogerős
haszná|atbavételi enged éIý szer ez,

cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a kĺjtbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős haszná|atbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kĺjtbér összege
7.500.000,- Ft, amely kcitelezettségek gaľanciaszerzőđés megkötésével
biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időarányosan érvényesíthetők. Az elozőeken túl felmerĹilő késedelem
esetén vevő áItal fizetendő napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt,vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatĺĺridő: 20|6. április 07.

3.) apáIyázatí felhívást a Képviselő-testület 47lf0l5. (II. 19.) szárruhattrozatélban foglaltak
szerint teszikozzé.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpoftZrt.vagyoÍLgazdálkodási ígazgatőja
Hataľidő: 2016. április 07.

4.) felkéri a Jőzsefvźtosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a veľsenyeztetési eljáľást
bonyolítsa le, és a pá|yázat eredményére vonatkoző javaslatát terjessze a Képviselő-testület
elé jóvahagyás végett. Amennyiben a páIyázat eredménýelenül zárul, felhatalmazza a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi BizottságotapáIyźnatotlezfuő eredmény megá|lapitásáľa.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdá|kodási KcizpoŃZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. augusztus 31.

A 7612016. (Iv.07.) számil határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 5. számú mellék|ete
tartalmazza.

Napirend 416. pontja
Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Kłizalapítvánnyal tiiľténő
együttműkiidési megállapodás mĺídosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis I0l4źfté - polgármester

(Soós Györgł képviselő ] ],05 órakor kiment az ülésteľemből, íg a Képviselő-testület
létszámą I7 főre csÔkkent)

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászőIás hiányában a napiľenđ vitajat lezĄa.
Szavazástabocsádaahatźnozati javaslatsoľt.

A Képviselő-testület úgy dclnt, hogy elfogadja a hatfuozat mellékletét képező, a
módosításokkal egységes szerkezetbe fog|alt EgyÍittmrĺk<jđési Megállapodást, és felkéľi a
polgármesteľt annak aláírásźra,
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Felelős: polgáľmester
Hataridő : 201 6. április 0J, a|áírás: 2016. ápľilis 3 0.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület |7 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a hatétrozatot
elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvIspro
A HATÁRo Z ATlglI ZAT ALH)Z EGY S ZERÚ S ZóToB B s Éc szÜrs ÉGE S
HATAROZAT:
77ĺ2016. (Iv.07.) 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL17IGEN

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező' a
módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt Együttmfü<jdési Megállapodást, és felkéri a
pol gĺírmestert annak a|áir źsźľ a.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2016. április 07, a|źirás:2016. április 30.

A 771201,6. (IV.07.) számú határozat mellék|etét a jegĺzőkiinyv 6. számű melléklete
tartalmazza.

Napirend 4lT.pontja
Beszámolĺi a Jőzsefválros Kiiziisségeiéľt Nonprofit Zrt.2015. decembeľ 31.ig
vagyonkezelésében lévő ingatlanokľól
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács Baľbara - Józsefuĺĺľos Közĺisségeiét Nonproťĺt Zrt.,

igazgatőság ęlnöke

Dr. Kocsis NIáúé
A napirend vitáját megnyitj a. Megadj a a szőt Komassy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
A Homok utcai és Dankó utcai sportudvamak nem jó vagyonkezelője a Józsefuaros
Közösségeiért Nonprofit Zĺ. Egyéľtelműen kiderül, hogy a nyári leszervezett programokat
|eszáĺrÍtva a spoľtudvaľok nem töltik be a funkciójukat, noha EU-s fonás keretén belül kerĹilt
sor ezeknek a kialakítására. Probléma van azza|, hogy a lakók nem szeretik a zajongást, ami
onnan jön, és hogy a Dankó utcaiban télen hajléktalanoknak adtak menedékhelyet, de attól
függetlenül nem, vagy csak nagyon kevés az, hogy eredeti funkcióját a sportudvar betöltse.
Javasolja, hogy a beszámolót ne fogadjak el. Kéľi megfontolásľa, hogy a Józsefuaľos
Közösségeién NonprofitZrt.-t cseľéljék le, mert nem felelt meg ennek a feladatnak.

(Soós Györg,l képviselő ]],09 órąkor visszajött az tilésterembe, ígł a Képviselő-testület
létszáma ]8 főre emelkedett)
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Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselonek.

Jakabfy Tamás
Ma reggel kapott Bódis Lajos úrtól egy újabb ktjzérdekii bejelentést, többek közőtt a
sportudvarral kapcsolatos kérdésekkel. A másik, hogy az Uj Nemzedék Plusz pľogľamban,
amiben a Horánszky 13. budapesti kontaktpontnak van jelölve, ott ki a partnerc az
intézménynek, mert az ott megjelölt Zánka-Uj Nemzedék Nonprofit Közhasznťr Kft. egy
töľölt cég. Azt gondolja, hogy ezhibás.

Dr. Kocsis Máté
Kĺjzben gondolkodott Komássy Ákos javaslatán, hogy.ki legyen az uj vagyonkęze|o, ó
Boldvai Lász|őt javasolja. K&đezi, hogy Képviselő Ur olvasta-e ezt az előterjesĺést.
Megadja aszőtváIaszađásraYezérigazgatő Asszonynak és akkor minden világos lesz.

Kovács Baľbara
Komássy Képviselő Úrnak válaszolva elmondja, hogy leztrtéi< december 31-ve1 a
vagyonkezelési jogot, most hasznźiatban van a Zrt-né| a két sportudvar. A másik kérdésľe azt
vá|aszo|ja, hogy januaľ 3l-ével megszűnt a Zánka-Új Nemzedék Nonprofit Ktjzhasznú Kft-
ve| aszeľződéstik. Előtte mikor megkötötték, akkor még egy műktidő cég volt.

Dr. Kocsis Máté
Napirend vittitúlezźrja... a gép szerint nem volt senki bejelentkezve. Megadja a szőt Jakabfy
Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Van egy másik cég, amit úgy hívnak, mint ezt' csak Zánka nélkül. Uj Nemzedék Központ
Nonpľofit Közhasznú Kft., aminek ugyanúgy a Horánszky utca 13. a székhelye,, így
feltételezi, hogy ez a cég vette át Ügyanęz a feladatot, de ez volt az a cég, aki az Allami
Számvevőszék vizsgá|atát megakadáIyozta. Azt gondolja, hogy jobb lenne, ha Józsefuáros
nem lerne partnere egy ilyen cégnek.

Dľ. Kocsis M:áté
A Képviselő-testtilet 20I3-2014-ben kötĺjtt együttmfüĺidési megállapodást a Hoľánszky utca
13. szám a|atti íngatlan vonatkozásélban ezze| a szervezette|. Ez a megállapodás január 3l-én
megszűnt. Minden, ami ez utĺán történt, azért sem jogi, sem más felelősséget nem vállalnak.
Megadj a a szőt Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Erti, hogy jogilag minden körül van jáĺva, de a funkciót nem |átja eI az azért felelős cég,
tejesen mindegy, hogy használóként, vagy üzemeltetőként. A sportudvaľok nagyon
kismértékbenhozzáféľhetőek és nincsen' úgy üzemeltetve, ahogy a spoľtudvarokat kellene, a
lakosság szźlmźra nem eléggé elérhető. Eľti, hogy vannak szetvezett programok, đe az kevés.
Szeretné felhívni Polgármester Ur figyelmét, mint rendszergazdának nra,hogy ez aprobléma
évek óta nem kezelődik, úgy tesznek, mintha nem lenne, de ettől még van. Vagy máshogy kell
hozzáá||ni ezt afeladatot ĺizemeltetőnek, vagy másik gazđáĺavan szfüsége a rendszeren belül
a két sportudvarnak, hogy el tudja látni ań. afeladatot, amire egyébként épült.
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Dr. Kocsis N{.áté
Az is bőven elég, ha Képviselő Úrék úgy tesznek, hogy probléma van. Kérđezi, hogy miért
nem üzemeI az a sportudvar. Nyitva van mindig. Amit mondott Képviselő IJr, azok általános
lózungok, mí az, hogy sokszoľ nem tizemel, mindig nyitva van, csak senki nem megy be, de
például a Homok utcai kihasznźit, foleg nyáron. Megadja aszőt dr. Erőss Gábornak.

Dľ. Erőss Gábor
Bódis Lajos leveléből idézne ő is, mint ahogy Jakabfy Képviselő Úľ tette röviden, hogy a
másik probléma a wc hiánya. Azt íľja, hogy az EU-s támogatásból épített 5 daĺabból 3-at
ztnva tartanak. Egyet, baľ ingyenes szolgáltatást terveztek a pľogľamban, fizetőssé tettek,
mindossze egy használható szabadon a játszótereket és sportpá|yákat használóknak. Kéľi,
hogy erre is térjenek ki a válaszukban.

Dr. Kocsis NIáLIé

Kéri Képviselő Urat, hogy a nem a napiľendhez tartoző kérdéseit az ülés végén tegye fel.
Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
El tudja fogadni, ł'ogy u Zźlnka kezdetű cég még decembeľ 3l-én |étezeít, viszont aztisztén
Itĺszík,hogy az Uj Nemzedék Központ Nonproťlt Kozhasznű Kft-nek a Horĺínszky 13-ban
telephelye Van' és március elején ez a cég az Allami Szĺĺmvevőszék ellenőrzését
meghiúsította, aĺní miatt az Áuamĺ Sziímvevőszék feljelentést tett ellene az IJgyészségen.
Ezért javasolja azt, hogy Józsefuáros vizsgźija fe|iI az Ú3 Nemzedék Kozpont Nonprofit
Kozhasznű Kft-vel kdtött báľmilyen közös munkáját, szerzőđését, mielőtt még
belekeverednek valamibe.

Dr. Kocsis M:áLté
Yá|aszađtsra Kovács Baľbaľának ad szőt.

Kovács Barbara
Ismételten elmondja, hogy januáĺ 3I-én megszűnt mindenféle jogviszony a céggel' az
Ú3-N".'edéknek, azért, ńeľt még nem jeleňefie ki magát, io[ĺ el1arast- fognak lltene
kezdeményezĺi, és felszólítani, mert a szerzóđése szerint 30+30 napja van maximum, hogy
megsziintesse a telephely bej elentést.

Dr. Kocsis Máté
Megadj a a szőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiseľ József
Április 4-én,5-én és 6-án Dávid Zo|ttn polgárőľ tartotta nyitva a keľtet. A mai nap Farkas
LászIó poIgárőr, holnap Kilyés LászIő taĄanyitva, szőva| a sportudvar nyitva van. Lesz egy
źLtjárás, egy kapu a sportudvaľ és a kert k<jzött. Itt van egy szóbeli egyezség az Egyesített
Bölcsődékkel, a Biztos Kezdet házzal, aki délelőttĺjnként fogja használni. Igyekszenek több
óvodát is bevonni.Igaza van Polgármester Úrnak, hogy sajnos nem járnak oda az emberek,
úgy kell őket odacsalogatni. Programokat bińosítanak ott, ami nem is a feladatuk, de
igyekszenek odacsalogatni civil szewezeteket, például most az ĺJđvhadsereggel fognak
együttműködési megállapodást kötni.
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Kéľi, hogy előbb gyózodjenek meg ezehő|. AzIrođáĺvezetve van mindig, hogy ki volt ott,
azérL, mert ha bármilyen baleset, vagy probléma adódik, akkor azzal e| kell számolni, hogy
például melyik polgárőr volt éppen akkor ott. A Dankó utcaival kapcsolatban ezt tudja
elmondani.

Dr. Kocsis M:áté
További kérdés, hozzźszőIás hianyában a napiľend vitáját Iezárja. Szavazásra bocsátja a
hatfu o zati j avaslat s ort.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy elfogadja a Józsefuáľos Közösségeiéľt Nonproťĺt Zrt.
beszámolóját a Horánszky v 13., Dankó u. 18. és a Homoku.7. szám a|attí orlkormányzati
tulaj donú ingatlanok vagyonkezeléséľe vonatkozóan.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. április 07.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 74 ígen, 2 nem, 2 tartőzkodással a Képviselő-testület a beszámolót
elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts KÉpvlspro
A HATÁR o Z ATlľrIZ AT ALHc. Z EGYS ZERÚ S ZóToBB s Éc szÜrs Éop s
HATÁROZAT:
78t20I6. (Iv.07.) 14 IGEN 2 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy elfogadja a Jőzsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
beszámolóját aHoránszky u. 13., Dankó u. 18. és a Homoku.7. szźlm a|atti önkormányzati
tul aj d onú ingatl anok v agy onkezel é s éľe v onatko zó an.

Felelős: polgáľmester
Határiđo: 20| 6. április 07.

(Komássy Ákos képviselő ]],2] órakor kiment az ülésteremből, íg ą Képviselő-testtilet
létszáma I7 főre csokkent)

5. Humánsz olgáitatálssal kapcsolatos előterj esztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat alapítványok támoga tására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné _ alpolgáľmester

Dľ. Kocsis N{.áté
A napiľend vitáját megnyitja' Kérdés, hozzászőIás hiányában a vítát |ezfuja. Szavazásra
bocsátj a a határ ozati j avaslatsort.
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A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. dr' Kocsis Máté polgármesteri saját keret előirányzatanak teľhére támogatja a Fogadj
orokbe Egy Macit Alapítvanyt (1126 Budapest, Nárcisz u. tZlA.) 3.000.000,- Ft, azaz
haľommillió forint összegben a Vörösmarty mozi (Bp., VIII., Üllői ut 2-4') felújítása,
fej lesztése, és berendezése éľdekében.

Felelős: polgármesteľ
Határidó : 20I 6. április 7.

2. a határozat I. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat kjadás 1 1 107-01 cím működési
cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keľet céltaľtalék - önként vállalt
feladat - e|óirźnyzatárő| 3.000.000 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ ĺjnként váIIaIt
feladat - felhalmozási cé|ű támogatások á||amháztartáson kívtilre e|oirányzatara Fogadj
orökbe Egy Macit Alapítvĺíny támogatása címén.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuiďő : 2016. április 7.

3. Santha Péteľné alpolgármesteľi saját keľet előirźnyzatának teľhérę támogatja a Stľobl
Alajos Emlékhely Alapítvanyt (1014 Budapest, Balta koz 4.) 150.000'- Ft, azaz
szźzotvenezer forint ĺisszegben Stróbl Alajos munkásságát bemutató fiizetek kiadásanak
érdekében.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. április 7.

4. ahatźrozat3. pontjában foglaltak míatlaz onkoľmányzatkiađt.s 11107-01 cím műkĺidési
cél és általanos tartalékon belül a Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltaľtalék -
önként vállalt feladat - e\őírźnyzatárőI 150.000 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _
tinként vá||a\t feladat - működési célú támogatások á||anűaztartáson kívülre előirtnyzatára
Strobl Alajos Emlékhely Alapítvany támogatása címén.

Felelős: polgármester
Hatáĺido: 201 6. áprilís 7.

5. felkéri a polgármestert' hogy a 2016. évi kĺjltségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező
mó do sítás án á| a hattr o zatban fo gl altakat ve gye ťr gyel emb e.

Felęlős: polgáľmester
Határído: a2016. évi kĺĺltségvetés következő módosítása

6. felkéľi a polgármesteľt a hatź|Íozat 1. és 3. pontja szeľinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2016. ápľilis 17.
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Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 1 taľtóZkodással a Képviselő-testület a határozatot
elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH)ZATALHoZ vnĺ o s ÍľBTT SZoToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
7912016. (IV.07.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. dr. Kocsis Máté polgáľmesteri saját keret elóirtnyzatának teľhére támogatja a Fogadj
orĺjkbe Egy Macit Alapítvaný 0126 Budapest, Naľcisz u. I2lA.) 3.000.000,- Ft, azaz
haľommillió forint összegben a Vtjrösmaľty mozí (Bp.' VIII., Üllői ilt 2-4.) felújítása,
fej lesztése, és berendezése éľdekében.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. április 7.

2. ahattrozat I. pontjában foglaltak miatt az Önkoľmanyzatkíadás 11107-01 cím működési
cél és általános taľtalékon belül a polgáľmesteľi saját keret céltaľtalék - onként vállalt
feladat - e|őitźnyzatarőI3.000.000 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt
felađat - felhalmozźsi cé|ű támogatások áIIat.háztaľtáson kívülre eIőirányzatára Fogadj
Örökbe Egy Macit Alapítvany támogatása címén.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. április 7.

3. Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret előiľźnyzattnak terhére támogatja a Strobl
Alajos Emlékhely Alapítvaný (1014 Budapest' Balta koz 4.) 150.000,- Ft, azaz
százotvenezeľ foľint összegben Stróbl Alajos munkásságát bemutató fiizetek kiadásanak
érdekében.

Felelos: polgármester
Hataĺidő: 2016. április 7.

4. ahatáĺozat 3. pontjában foglaltak miatI. az onkormanyzatkiađás 11107-01 cím műkcjdési
cél és általanos tartalékon belül a Sĺántha Péterné alpolgármesteri saját keľet céltartalék -
önként vá||a|t feladat - elóirźnyzatárő| 150.000 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím -
önként vállalt feladat - mfüödési célú támogatások á|Iaĺlháńartáson kívülre előirźnyzattra
Strobl Alaj os Emlékhely Alapítvĺíny tźtmogatása címén.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺiđó: 20I 6. ápľilis 7.

5. felkéľi a polgáľmestert, hogy a 20|6. évi költségvetésľől szóló ľendelet következő
módosításán źi a határozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.
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Felęlős: polgármester
Határidő: a2016. évi költségvetés kĺjvetkező módosítása

6' felkéľi a polgármestert a hatźrozat 1. és 3. pontja szerinti támogatási szerzodés aláírására.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuídó: 20I 6. ápľilis 1 7.

Napirend 512. pontja
Javaslat a 20 |'6. évi alapítványi pályá zatok elbírálá sá ra
(írásbeli előteľj esĺés)
Eloterjesĺő: Dr. Kocsis iľĺ4áúé - polgáľmester

Dr. Kocsis M.áLté

A napirend vitźĺját megnyitj a. Megadj a a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Az Emberi Erőforrás Bizottság a pénzeket szétosńotta az egyesületeknek és

magánszemélyeknek, most meg a Testület az alapitvźnyokĺól dont. }l4.tr tavaly is azt
javasolta, hogy menj en az egész Testület e|é, a Bizottság pedig a testtileti előterjesĺéseknél
szokásos ľendben kifejtheti a kommentáĄaít. Van még az a po|émia, hogy az Emberi
Erőforrás Bizottság elfogadta, hogy 30 napos legyen ennek a beadási hatiáľideje, majd a
polgármester saját hatáskörben végül 14 napta csökkentette. Ennyi erővel minek van a
Bizottság. Azt gondolja, hogy ez nem volt egy méltó tĺjrténés az onkormtnyzathoz.
Mondhattfü volna abizottsźęi ülésęn is, hogy nem jó a 30 nap. o javasolta ezt, indoklással, a
Bizottság pedig akceptá|ta, mégis |4 nap |ett ahatźlridő. Reméli, hogy jovorc ez nem így lesz,
legalább két héttel koľábban behozzźlk a Bizottság elé, és akkor el tudják fogadni a 30 napot.

(Komássy Ákos képviselő ]],25 órakor visszajott az ülésterembe, ígł a Képviselő-testület
létszóma I8 főre emelkedett)

Dr. Kocsis Máté
Alpolgĺĺľmester Asszony jelzi, hogy amikor Képviselő Ur javas|atát a 

'bizottsźlgi 
ülésen

tźlmogatÍa, akkor jelezte, hogy bízik abbgn, hogy ez nem sért hataridőket. o pedig azért volt
kénytelen váItoztatĺi, mert a Képviselő U' 

"gy 
rossz javaslatot tett, mert a pályazőkjelentős

része a nyáľi táborok szervezésére szolgźiő ttrnogatási összeget nem tudja felhasznźiru. Az
életszenĺséghez és a pá|yázők igényeihez igazította ezt a 14 napot. Ez a jovóben is így lesz,ha
azt fogsa érezni, hogy nem a mindennapoknak, hanem egy virtuális valóságnak iĺtézik a
keľiilet tigyeit. Ismét Jakabfy Képviselő Uń a sző.

Jakabfy Tamás
Szeretné je|ezni, hogy az á|ta|ajavasolt 30 nap, az a mai vagy a tegnapi napon jáľt volna le,

azt gondolja, hogy e|:lhez még messze van aĺyźr és a sztinidő.....

I)ľ. Kocsis Máté
... és akkor a májusi testiileti ülésľe hozták volna az anyagot. meľt hamttrahozzźtk, akkor
meg azot sipákol, hogy egy éjszakája van elolvasni...
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Jakabfy Tamás
... jövőre...

Dr. Kocsis M:áté
.... azért til ebben a Hivatalban, hogy ilyen cĺsszefuggésekľe rájöjjon' és van egy csomó
munkatarsa, aki segíti is ebben. Azon ne vitatkozzaĺak, hogy Képviselő Ur által javasolt
határiďő mikoľ jáľt volna le, meľt pontosan egy hónapot csúszott volna, még június elejére se
kötötték volna meg a megáIlapodásokat, holott akkoľ mfu zaj|anak a programok. Bizza
Képviselő ur eztrá, tobbet lát ebből, mint ő.

Jakabfu Tamás
Szeľetné, hogy jövő évtől kezdve időben kezdjék el, egy hónappalkorábban a kiírást. Szerinte
megtehették volna, a költségvetést már elfogadták addigra.

Dľ. Kocsis ll/Iáté
Elég koran kezdték. Az érintett szervezetek az elmiút évek alapján áItalźlban így té| végén,
tavasz elején döntik el egyáltalan, hogy milyen nyári programot akarnak szervezní,Iegyen ez
b.áÍmi, a|apitvźny, egyesület, szervezet. Nagyon jó újító gondolatok' de higgye el Képviselő
Ur, hogy az éIetszertĺ döntések mellett haladnak a vezetésben, ez most az. Egyébként öľül,
hogy csak ennyi pľoblémája van csak az eloterjesztéssel. Megadja a szőt Komássy Akos
képviselőnek.

Komássv Ákos
Polgáľmästeľ Úr vá|asza összefüggésében nagyon gyęnge volt. Júniusban kezdődik a nyári
szĺinet, február óta van költségvetésĺik, maľ rég ki lehetett volna ími ezeket apá|yázatokat, és
semmilyen racionális Íényaďat nem indokolja azt, hogy Polgármesteľ Ur miért bírálta ftjlül a
Bizottság 15-ről 30 napra hosszabbítottpźĹyazaÍí benyújtási hataľidejét. Erti, hogy valamelyik
lobbyérdek erősebb volt, mint a Bizottságé, đe az a he|yzet, hogy egy teljesen fülĺislegesen
bevállalt konfliktus volt meglátása szeľint. Ugyis abszolút többsége yan a Fidesznek, úgyis
megszavazzźk, anít kitaláltak, de szerinte stílusosan jobban jáÍtak volna, jobban ĺézett volna
ki, ha szélesebb körben telítődik és van ído tá, hogy spontan civilek is pá|yázzarlak.

Dľ. Kocsis Máté
Köszöni, hogy a bonyolult önkormányzati összefuggések rendszeľében felnyitot1a a szemét és
megígér| hogy többet nem fordul ę|ő ez a pontatlanság, mikor nem vesz ennyi szempontot
figyelembe, mint amire Képviselő Úr most utalt. Költségvetés, június elsejei szünidő, és
egyebek. Hajlandó ana,hogy napoljak e| ezt a döntést és a képviselő uľak magyarázzźtkmeg a
páIyazőkĺak, hogy ez a helyes jó döntés. Ez a fele|ősség nélküli, éľtelmetlen.... csak azért,
hogy majd kiírja a blogjába, hogy felszólalt... eń.borzasztőĺaktaĄa. Megadja a szőt Jakabt
Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ettől fliggetlen dologĺa hívja fel a figyelmet, hogy a Göľöngyĺis Ut Egyesiilet és a
Ferencvárosi Futball Klub is sportcélból igényelt támogatást, és mégis a civil pá|yazatbőI
nyertek, mikcjzben van kültjn sport célú pá|yazat is. Kéri, hogy ez ne legyen rendszer,
hatźrozzźk meg úgy a keretösszegeket, ha a sportra t<jbbet szeretnének, akkor arra tegyenek
többet, de ne vegyék el a civil keretösszeget a sportszervezetek.
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Dr. Kocsis lĺ.áté
Jó. Megadjaaszőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiser Jĺizsef
Igaz, I.ngy febľuárban van kész a költségvetés, de az alapitványoké az mindig későbbi.
Pźiyáznak mindenfélére, támogatásra, de akkoľ tudnak elindulni különböző páIyázatokon,ha
megkapják a támogatźlsukat, meľt különben a saját örľésztiket nem tudjak hozzfuakni. Ez ís a
késedelem egyik oka.

Dr. Kocsis Máté
Tesz valamelyik képviselő aľľa javaslatot, hogy elnapoljak a civil támogatásokat? Ha nem,
akkor a napirend vitáját|ezárja. Szavazásrabocsátja ahatźĺrozati javaslatsoľt.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 20|6. évi 1. civil pályázat kerctében az alábbi Alapítvrínyokat a következő célok
me gvaló s ítás a éľd ekéb en az alźlbbi ö s sze gekk e| támo gatj a:

Páiyánő neve, címe Páůyánat cé|ja
támogatási

tisszes

I

Eľkel Feľenc
Vegyeskar
Alapítvány
1088 Budapest,
Szentkirálvi tl.26.

v. Szinkópa Vegyeskari Találkozo szervezése
(étkezés 58.000'-). Oratóľikus konceľt szeľvezése
(terembérlet 150.000 Ft, tiszteletdíj 350.000 Ft, ebből
100.000,- öĺľész). Egyenruha vaľratása 40 fő
részére (150.000 Ft + 25.000 Ft önrész). Mobil
hangfal és mĺkľofon beszerzése (80.000 Ft + 10.000
Ft ĺinľész).

200.000,- Fr
mfüödési
támogatás

2

Váltó-Sáv
Alapítvány
1082 Budapest,
Üll0i ĺt 42.4lI.

A 2015.05.01. _ 2016.04.30. kłiztitt a Noľvég Civil
Alap támogatásával Józsefváľosban megvalósult
Magdolna KIub: nőknek, nőkért' NCTA-2015-
11070-8 számű páiyázat tevékenységének
folytatása. Cétjuk a Magdolna Negyedben élő nők
tálmogatása, iinbecsülésůik' biztonságéľzetük,
érdekéruényesítő képességük ntivelése képzések'
szocÍális és jogi tanácsadás, mentori gondozás,
adományosztás keretében. 2015-ben 465 nő vette
igénybe szo|gá|tatásaĺkat. 2016.05.01. után az
Alapítvány tevékenysége nem ľészesĺil több
támogatásban.
(8 hónap tekintetében programvezető munkabére
960.000 Ft + 259.200 Ft adó, szakmai megvalósítók
munkabére l.920.000 Ft + 518.400 Ft adő,
irodabérlet 656.000 Ft' ręzsi 320.000 Ft,
kommunikációs kĺjltség 240.000 Ft, fenntaľtási és
üzemeltetési anyagok 160.000 Ft, irodaszerek
1 60.000 Ft. ebboI cinľész: 2.7 64.800 FÍ\

0,- Ft
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a
J

Józsefuárosi
Zeneiskolai
Alapítvány
1082 Budapest, Nap u.
aa
JJ.

Zeneiskolai ütőhangszerek, cintányér vásáľlása
(eszkĺizbeszerzés 4 db cintányét beszerzése 120.000
Ft + önĺész)

100.000,- Fr
felhalmozási
támosatás

4

Kiilső-Jĺózsefuárosi
Református
Diakĺóniai Alapítvány
1089 Budapest,
Kőris u. 13.

20|6. szeptember és december ktiztitt havonta egy
alkalommal (ässzesen 4 alkalommal) ingyenes
koncert szeľvezése a Külső-Józsefváľosĺ
Református Templomban. (míikodési: útiköltség
100.000 Ft, hangszerszáI|itás 50.000 Ft' nyomdai
munkák 150.000 Ft, hangľögzítés 400.000 Ft,
kiadvány készítése 600.000 Ft, szewezési költség
200.000 Ft, Cantoľes Ecclesiae fellépési díja 4
alkalom 400.000 Ft, vendégművészek 4 alkalom
400.000 Ft, ebből önľész 600.000 Ft, felhaĺmozás:
eszkozbeszerzés. hansszerek 1 .000. 000 Ft)

250.000,- Ft
ebből:

92.500,-Ft
felhalmozási
157.500,- Ft
múkĺjdési
támogatás

5

Jézus Társasága
Alapítvány
1085 Budapest,
Maľia u.25.

Gytikeľek tábor (20Í6. július 1. - július 9.)
keretében hatáľon túli magyaľ gyermekek
tálboroztatása (étkezés, 60 fől9 napl800 Ft/főlnap
384.000 Ft, utazási költség 80.000 Ft, belépők 36.000
Ft ł a tábor további kiadásai azonĺészből valósulnak
mes)

0,- Ft

6

Civilek az Unióban
Carĺtas Koordinációs
Iľoda Alapítvány
2233 Ecser,
Rózsa u.17.

,,Munkát keresni tudni kell!'' hátrányos
helyzetű munkanélkiiliek elhelyezkedését
támogatő progľam Józsefoárosban 2016. április.
oktĺíbeľ kłiztitt. 10 fős csopoľtok egy csoport
képzése 2x5 órás képzéssel valósulna meg' heti 2
nap (bérleti díi 420.000 Ft, ebből onrész 100.000 FĐ

0,- Ft

7

Moravcsik
Alapífvány
1083 Budapest,
Balassa u. 6.

PsychAľt24 mtivészeti maľaton (helyszín: IX. ker.
Tűzoltó u. 37.47. sE EoK) és kiállítás (helyszín:
vlil. keľ. tjuoĺ út 60-62. Aľt Bľut Galéria)
(anyagköltség 870.000 Ft). Rekreáciĺís Alko tőtábor
Horányban 55 fő részére 2016 augusztusában
(szá||ásđíj 270.000 Ft, eszközbęszerzés 200.000 Ft,
megbízási díj 5 fő részére cisszesen 100.000 Ft).
Patchwork klub Jĺizsefvárosban éIő nyugdíjasok
és fogyatékka| é|ő személyek részére (anyagkciltség
168.500 Ft, varľógép beszerzése 5 db 250.000 Ft) +
ĺjnĺész

200.000,- Fr
múkodési
támogatás

8

A Dekoľatőľ Szakma
Jiivőjéért Alapítvány
1088 Budapest,
Vas u. 18. IV/8.

Az A|apítvány által béľelni kívánt (folyamatban
lévő béľleti kérelem) helyiség (Horváth Mihály téľ
16.12. albetét) teljes köľű felújítása. (1.000.000 FĐ 0,- Ft
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9

Vasas
Művészegyüttes
AIapítvány
I085 Budapest,
Kőfaragó u.12.

Az Alapítvány műkiidésének és szakmai
programjainak támogatása. (felhalmozós:
eszkozbeszerzés kottatartő áIlvtny 20 db 160.000 Ft'
kottatartó lámpa 15 db 52.500 Ft, dupla kottatartó
lámpa 10 db 55.000 Ft, műkÓdési: kawezetői đijak 4
hónap 480.000 Ft, rezsi költségek 600.000 FĐ

400.000,- Fr
ebből:

88.000,- Fr
ťe1halmozási
312.000,- Ft
múkĺjdési
tźtmosatás

10

Nem Adom Fel
Alapífvány
1093 Budapest,
Lónvav u. 3.

20|6. május végén a Horváth Mihály téľen
bemutatkozna a ,,NemAdomFel" Együttes, mely
alkalommal érzékenyítést is tartana az
Alapítvány, hogy minden korosztály
megismeľhesse a sérüIt emberek é|ethe|yzetét
(hangosítás 190.000 Ft, sziĺpad' 240.000 Ft,
érzékenyítéshezpá|yák,vaklabirintus,kerekesszékes
akađźiypá|ya felépítése és szá||ítása 150.000 Ft,
sz&ő ajźnđékok, lufi, jelvény 40.000 Ft) + önĺészből
zenekaľok fellépési díja, szewezési költségek,
kommunikációs anvasok.

200.000,- Fr
működési
támogatás

11

Vasas Käzponti
Kiinyvtár Alapítvány
1086 Budapest,
Magdolna u.5-7.

Eszktizbeszerzés (multifunkcionális nyomtató,
scanner' fenymásoló 1 db 158.824 Ft) 100.000,- Fr

felhalmozási
támogatás

T2

A korszerű
szii|észetért és
nőgyógyászatért
Alapítvány
1088 Budapest,
Baross u.21.

Eszközbeszerzés 
^ 

Semmelweis Egyetem I. sz.
Szĺĺlészeti Klinĺka részére (számítógépek
monitorral, laptopok 800.000 Ft, nyomtatók 700.000
Ft).

1.500.000,- Fr
felhalmozási

támogatás

Felelős : polgiíľmester
Hataridő: 2016. április 7.

2. a 2016. évi 1. egyhazi pá|yźzat keľetében az alábbi Alapítvaný a kĺivetkező célok
megvalósítása éľdekében az alábbi összeggel támogatja:

Felelős : polgiĺrmester
Határidő: f016. április 7.

Pá|yánő neve, címe Pá|yázat cé|ja támogatási
fisszes

1

Jézus Táľsasága
Alapítvány
1085 Budapest,
Maria utca25.

Musica Sacra Kóľus előadásának támogatása'
B udape sti V onó sok karlar azenekar közremtĺkö dő i díj
200.000 Ft + önľész, Jézus szíve Templom
altemplo mának felúj í tás a; v íztelenítés, kőmúve s
munkfü, festés, szigetelés, az áłanhtůőzat
koľszeľűsítése' <jsszkĺjltsége 600.000 Ft + önľész

400.000,- Fr
mfüödési
támogatás
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3. a 2016. évi 1. sport pźllyázat keretében az a|ábbi Alapítváný a kĺjvetkező célok
megvalósítása éľdekében az alábbi összeggel támogat1a:

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I6. április 7.

4. a) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általános tartalékon belül az
egyházak, egyhtni közösségek tĺímogatása múködési céltartalék _ önként vállalt feladat -
e|őfuányzatáról 400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vźi|alt feladat _
ki adás műk ĺj dé s i cé l ú támo satás államh ttńartáso n kívülľe eIőir ány zatát a.

b) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfü<idési cél és áIta|áĺos tartalékon belül a
civil szeľvezetek, alapítványok tánĺogatása céltartalék - onként vállalt feladat -
e|őfuźnyzatź!Íő| 2.950,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat _
kiadás műkĺjdési célú támogatások áIlaffiháztaÍtáson kívülre e|óiráĺyzatfua I.069,5 e Ft-
ot, és a felhalmozźlsi célú támogatások á||arháńartáson kívĹilre e|őiráĺyzaÍáľa 1.880,5 e

Ft-ot.

c) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfü<idési cél és általĺános taľtalékon belül a
spoľtolók, spoľtszervezetek támogatása műkĺ}dési céltartalék _ ĺinként vállalt feladat -
előkányzataÍól 50,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím- önként vállalt feladat_
kiadás műkĺjdési célri támogatás államháńarttĺson kívtilre e|őirźnyzattna.

Felelős: polgármester
Hatĺáridĺí: 2016. április 7.

5 . felkéri a polgármesteľt a hatttrozat 1 -3 . pontj a szeľinti támogatási szerződések aláírźsźra.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. április 7.

6. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési rendęlet kcivetkező módosításánál
hatźr ozatban fo glaltakat vegye fi gyelemb e.

Felelős: polgármester
Hataridő : a kĺiltsésvetési rendelet következő móđosítása

Pá|yázó neve, címe Pá|yázat cé|ja támogatási
ässzeg

I

Losonci Alapítvány
1083 Budapest,
Losonci tér 1.

Az iskola tanulóinak szabadidős veľsenyekľe
valĺó eljutása' versenyek nevezéseinek
támogatása. (sakk nevezési díj 15.000 Ft, sakk,
röplabda, labdarugás veľsenyek utazási költségei
90.000 Ft)

50.000,- Fr
miĺködési
támogatás
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Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 14 igen, 1 nem, 3 tartőzkođás mellett a Képviselő-testület elfogadta a
hattĺrozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALlľrIZ MINŐ S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S

; HATÁRoZAT:
i 80ĺ2016. (Iv.07.) 14IGEN 1 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

i A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 2016. évi 1. civil pályázat keretébęn az alźlbbi Alapítványokat a kövętkező célok
megvaló sítása érdekéb en az a|ábbi ö sszegekkel támo gatj a:

Pá|yáző neve, címe Pá|yázat cé|ja
támogatási

fisszes

1

Erkel Feľenc
Vegyeskar
Alapítvány
1088 Budapest,
Szentkirályi u.26.

v. Szinkĺópa Vegyeskari Találkozo szeľvezése
(étkezés 58.000'-). oľatĺórikus koncert szeľvezése
(terembérlet 150.000 Ft, tiszteletdíj 350.000 Ft, ebből
100.000'- önĺész). Egyenľuha varratása 40 fő
részére (150.000 Ft + 25.000 Ft önĺész). Mobĺl
hangfal és mikrofonbeszerzése (80.000 Ft + 10.000
Ft önrész).

200.000,- Fr
múködési
támogatás

2

Váltó-Sáv
Alapítvány
1082 Budapest,
Üľoi ĺt 42.4/I.

A 2015.05.01. _ 2016.04.30. kiizött a Norvég CÍvĺI
Alap támogatásával Jőzsefvárosban megvalĺísult
Magdolna Klub: nőkneko nőkéľto NCTA.2015.
11070-B számú pá.Iyá'zat tevékenységének
folytatása. Céljuk a Magdolna Neg5redben élő nők
támogatása, iĺnbecsülésük' biztonságéľzetük,
éľdekéľvényesítő képességiik növelése képzéset
szociális és jogi tanácsadás, mentoľi gondozás,
adományosztás keretében. 2015-ben 465 nő vette
igénybe szo|gáltatásaikat. 2016.05.01. után az
Atapítvány tevékenysége nem részesĺil tiibb
támogatásban.
(8 hónap tekintetében programvezető munkabére
960.000 Ft + 259.200 Ft adó, szakmai megvalósítók
munkabére 1.920.000 Ft + 518.400 Ft ađő,
irodabéľlet 656.000 Ft' rezsi 320.000 Ft,
kommunikációs kcjltség 240.000 Ft, fenntaľtási és
Ĺizemeltetési anyagok l60.000 Ft, irodaszeľek
1 60.000 Ft, ebből cjnľész: 2.7 64.800 Ft)

0,- Ft
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3

Józsefváľosi
Zeneiskolai
Alapítvány
1082 Budapest, Nap u.

Zeneiskolai iitőhangszerek, cintányér vásárlása
(eszközbeszerzés 4 đb ciĺtźlnyér beszerzése 120.000
Ft + örľész)

100.000,- Fr
felhalmozási
támogatás

4

Külső.Józsefuárosi
Refoľmátus
Diakóniai Alapítvány
1089 Budapest,
Kőris u. 13.

2016. szeptember és december ktiziitt havonta egy
alkalommal (összesen 4 alka|ommal) ingyenes
koncert szervezése ^ Ktilső-Józsefváľosi
Refoľmátus Templomban. (mííkodési: útiköltség
100.000 Ft, hangszerszáI|itás 50.000 Ft, nyomdai
munkák 150.000 Ft, hangľögzítés 400.000 Ft,
kiadvány készítése 600.000 Ft, szewezési költség
200.000 Ft, Cantoľes Ecclesiae fellépési đíja 4
alkalom 400.000 Ft, vendégművészek 4 alkalom
400.000 Ft' ebből ĺjnľész 600.000 Ft, felhalmozás:
eszkozbeszerzés. hansszeľek 1 .000.000 Ft)

250.000,- Fr
ebből:

92.500,-Ft
felhalmozási
157.500,- Fr
műkĺjdési
támogatás

5

Jézus Társasága
Alapítvány
1085 Budapest,
Maria u.25.

Gyiikerek táboľ (20t6. júIius 1. _ július 9.)
keľetében határon túli magyaľ gyeľmekek
tálboroztatása (étkezés, 60 ťől8 napl800 Ft/fo/nap
384.000 Ft, utazási költség 80.000 Ft, belépők 36.000
Ft + a tábor további kiadásai az onrészból valósulnak
mes)

0,- Ft

6

Civilek az Uniĺóban
Caritas Koordinációs
Iľoda Alapítvány
2233 Ecser,
Rózsa u. 17.

,,Munkát keľesni tudni kell!' hátrányos
he|yzetti munkanélkůiliek elhelyezkedését
támogatő program Jĺózsefuárosban 2016. ápľilis-
október ktiziitt. 10 fős csoportok egy csoport
képzése 2x5 óľás képzéssel valósulna meg, heti 2
nap (bérleti díi 420.000 Ft, ebből önĺész 100.000 FĐ

0,- Ft

7

Moravcsik
Alapítvány
1083 Budapest,
Balassa u. 6.

PsychArt24 művészeti maraton (helyszín: IX. ker.
Tťizo|tő a.37-47. SE EoK) és kiállítás (helyszín:
vln. ker. Üllĺĺ út 60'62. Art Bľut Gatéria)
(anyagk<lltség 870.000 FĐ. Rekľeációs Alkotótáboľ
Horányban 55 tő részére 20|6 augusztusában
(szállásdíj 270.000 Ft, eszkijzbeszerzés 200.000 Ft,
megbizási díj 5 fó részére összesen 100.000 Ft)'
Patchwoľk klub Józsefuáľosban élő nyugdíjasok
és fogyatékkal élő személyek részéľe (anyagköltség
168.500 Ft, varrógép beszerzése 5 db 250.000 Ft) +
örľész

200.000,- Ft
mfüödési
támosatás

8

A Dekoratőr Szakma
Jiivőjéért Alapítvány
1088 Budapest,
Vas u. 18. IV/8.

Az A|apítvány á|ta| bérelni kÍvánt (folyamatban
lévő bérleti kérelem) helyiség (Horváth Mihály tér
16.ĺ2. albetét) teljes kłiľű felújítása. (1.000.000 FĐ 0,- Ft

60



9

Vasas
Művészegyüttes
Alapítvány
1085 Budapest,
Kőfaragó u.12.

Az Alapítvány működésének és szakmai
pľogramjainak támogatása. (felhalmozás:
eszközbeszerzés kottatartő źilvźtny 20 db 160.000 Ft'
kottatartó lámpa 15 db 52.500 Ft, dupla kottataľtó
Iámpa 10 db 55.000 Ft, mĹíkodéSi: kawezetói díjak 4
hónap 480.000 Ft, rezsi költségek 600.000 Ft)

400.000,- Fr
ebbő1:

88.000,- Ft
felhalmozási
312.000,- Ft
működési
támogatás

10

Nem Adom Fel
Alapítvány
1093 Budapest,
Lónyay u. 3.

2016. május végén a Horváth Mihály téren
bemutatkozn^ a,,NemAdomFel'' Egyĺittes, mely
alkalomma| érzékenyítést is tartana az
Alapítvány, hogy minden koľosztály
megismerhesse ^ 

sérült embeľek é|ethe|yzetét
(hangosítás 190.000 Ft, színpad 240.000 Ft,
&zékenyitéshezpźllyák,vaklabirintus,keľekesszékes
akađźl|ypáIya felépítése és száI|itása 150.000 Ft,
szfuő ajándékok, lufi, jelvény 40.000 Ft) + ĺinrészből
zenekarok fellépési díja, szervezési ktiltségek,
kommunikációs anvagok.

200.000,- Fr
miĺkĺjdési
támogatás

11

Vasas Käzponti
Kiinyvtáľ Alapítvány
1086 Budapest,
Masdolna u.5-7.

Eszkiizbeszerzés (multifunkcionális nyomtató,
scanner. fenvmásoló 1 db 158.824 Ft) 100.000,- Ft

felhalmozási
támogatás

t2

A korszeľű
szůilészetért és
nőgyĺógyászatért
Alapítvány
1088 Budapest,
Baross u.27 .

Eszktizbeszerzés a Semmelweis Egyetem I. sz.
Szülészeti Klinika részéľe (szĺámítógépek
monitoľral, laptopok 800.000 Ft, nyomtatók 700.000
FĐ.

1.500.000,- Ft
felhalmozási
tĺĺmogatás

Felelős: polgármester
Határidó : 20 1 6. ápľilis 7.

2. a 20|6. évi 1. egyhźni páIyázat keretében az alábbi Alapítvanyt a következő célok
megvalósítása érdekében az a|ábbi összeggel ttmogatja:

Felelős: polgáľmester
Hataľiđő:2016. áprí|is 7 .

Pá|yáző neve, címe Pá|yázat céIja támogatásĺ
ässzes

1

Jézus Táľsasága
Alapífvány
1085 Budapest,
Mária utca25,

Musica Sacra Kĺóľus előadásának támogatása,
B udap esti Vonó s ok kaĺnar azenekar közremfü ö dő i díj
200.000 Ft + önľész, Jézus szíve Templom
a ltem p lo m án ak felúj ítá s a : v inelenítés, kőműve s
munkák, festés, szigetelés, az áramhá|őzat
korszenísítése, cisszköltsége 600.000 Ft + önĺész

400.000,- Ft
mfü<jdési
támogatás
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3. a 201'6. évi 1. spoľt pályázat keretében az alábbi Alapítváný a következő célok
megvalósítása érdekében az alábbi <ĺsszeggel támogať1a:

Felelős: polgármesteľ
Hataridő : 20I 6. ápľilis 7.

4. a) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon beliil az
egyházak, egyhazi közösségek tźtmogatása működési céltaÍtalék - onként vźtl'|alt feladat _
előirźnyzatáról 400,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - ĺjnként váIIaIt feladat -
kiadás mfüödési célú támosatás államhćĺńartáson kívĹilre elofuźnyzatára.

b) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfücĺdési cél és általanos tartalékon beltil a
civil szervezetek, alapítványok tźtrnogatása céltaľtalék - önként vállalt feladat _
e|oirźnyzatáÍőI2.950,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 105 cím - önként vállalt feladat -
kiadás működési célú tlímogatások źiIamháńartáson kívülre előirányzattlra I.069,5 e Ft-
ot, és a felhalmozási cé|ű támogatások á||aÍnháńartáson kívĹilre e|őfuźnyzataĺa 1.880,5 e

Ft-ot.

c) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a
spoľtolók, spoľtszervezetek támogatźsa mfücjdési cé|tarta|ék - cjnként vá|Ia|t feladat -
eloirźnyzatáról 50,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ tjnként vtl||alt feladat _
kiadás működési célú támosatás államhźzj'artáson kívĺilre e|őiránvzatźra'

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 20I 6. április 7'

5. felkéri a polgármestert a hatźtrozat 1-3. pontja szerinti támogatási szeruodések a|źńtására.

Felelős: polgármester
Hatáĺido : 20I 6. ápľilis 7.

6. felkéľi a polgáľmestert, hogy a ktiltségvetési rendelet kovetkező módosításánál a
hattx o zatb an fo glaltakat ve gye fi gye I emb e.

Felelős : polgĺírmester
Hatźríđo: a költségvetési rendelet következő módosítása

Pá|yánő neve, címe Pá.Jyázat cé|ja támogatási
łisszes

I

Losonci Alapítvány
1083 Budapest,
Losonci tér 1.

Az iskola tanulóinak szabadidős veľsenyekľe
valĺi eljutása' versenyek nevezéseinek
támogatása. (sakk nevezési díj 15.000 Ft, sakk,
röplabda, labdarugás veľsenyek utazási költségei
90.000 Ft)

50.000,- Ft
műkodési
támogatás
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Napirend 5/3. pontja
Javaslat házi gyermekorvosi feladatellátás biztosítására
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila _ alpolgármester

Dr. Kocsis M:áté
A napirend vitźĄźŃ megnyitja és megadja aszőtJakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Jól éľti, hogy a most feltüntetett oľvos a praxisjog mostani tulajdonosźtő| ezt a jogot
megvásaľolja, vagy źúadásra keľÍil? Kérďezi, hogy a többi köľzetes orvosnak is biztosítvavaÍI-
e szo|gálati Iakás. A másik, hogy a bízottsági tilésen is szokta |aitizá|ru, ha úgy érzi, hogy
sokat költenek a lakás lakhatővá téte|ére. Ez egy 56 mz-es lakás, több mint 7 millió FftÁfát
költenek rá, ami |62 ezerFtlfił, ami egy újjáépítés áÍa, erre is szeretne magyaúzatot kapni.

Dľ. Kocsis Nĺáté
Y á|aszadásra me gadj a a szőt E gry Atti la alpo 1 gáľme steľnek.

Egry Attila
A 46-os körzetben a korábbi haziorvos e|halźllozott' az ĺĺrĺikösĺik ferľrtaľtottźk az utolsó
pillanatig a jogot, hogy értékesítsék a praxist, de nem sikeľĹilt, íey visszaszáI|t az
onkormanyzatra, Fél éve folyamatosan kęrestek házi gyermekorvost, mert eń" a körzetet nem
kivánták tjsszevonni, megsztintetni. A htĺlgy a Heim Pá| Kőrházból érkezik, szakmailag
teljesen felkésztilt. Az első néhány hónapot még köza|ka|mazottként fogja ellátni, mert a
sztikséges engedélyek még kellenek, de ez azt jelenti, hogy azonnal munkába fud áI|ni a
testiileti döntést kĺjvętően. Amikor megszetzi az cisszes jogosítvanyát, akkor mint privatizá|t
háziorvos, ahogy a tĺibbi kerületi orvos a keľületben, fogja tovább folytatni tevékenységét. A
lakás tekintetében elmondja, hogy korábban is érkęzett je|zés háziorvostól, hogy szeretne
szo|gźl|atĺ lakást igényelni, volt is mar ilyen írźnyű dtjntése a Képviselő-testtiletnek korábban,
és hosszú távon tĘy gondoljfü, hogy a hazioľvosi kéľdéskcirt Józsęfuĺĺrosban egy
életpályamodellel kell megoldani, ami egy cisszetett komplex ľendszert nyújtana, mind a
felnőtt-, mind a gyeľmekorvosok sziímźna, hogy amennyiben igénylik' szo|gá|ati lakást
biztosítanak számukľa.

Dr. Kocsis M:áté
Napirend vitźljźltlezźlrja. Szavazźsra bocsátja ahatźnozati javaslatsoľt.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. kifejezi azon szźtnďékát, hogy a 46. szźnrlű hániorvosi körzet feladat-ellátása érdekében
egészségügyi feladat-ellátási szerzođést kíván kcjtni a praxisjogot vállalkozási foľmában
megszeręzni kívanó Dr. Máľkuj Erika Gabriellával, mint az Egszinkék Kékcinkék Bt.
képviselőjéve| 20l6.június 01. napjátó| _ 202I. május 31. napjáig terjedő időľe a hatźrozat l.
sz. és a 2. sz. mellékletét képező egészségügyi ellátási szerződésben foglalt főbb taľtalmi
elemekkel.
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Felelős: polgármester
Határido : 201 6. április 07.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt dokumentumok a|tftásźra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 31.

3. a hatźtrozat I' pontja szerinti feladatellátás biztosítása érdekében hozzt!áruI, hogy az
Egszínkék Kékcinkék Bt. képviseletében e|járő Dr. Máľkuj Erika Gabrielláva| 2016. június
01. napjátóI szo|gáIatijelleggel bérleti szerződés keľĹiljön megkötésre költségelvii bérleti díj
megťrzetésével a VIII. Bródy Sandor u. 19. III. l9. szám alatti egy szobás, 56 m2 alapterületti,
komfoľtos ĺinkormányzati tulaj donban álló lakás tekintetében.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2016. ápľilis 07.

4. a) A Budapest, VIII. Bródy Sándor u. 19. III. 19. szźtm a|atti lakás felújítási költségének
fedezetére bruttó 7 I37 400 Ft,- összeget źi|apít meg, melynek fedezetéül a 11107-01 cím
működési cél és általános tartalékon belĺ| az általános taľtalék - kötelező feladat _
előir źny zatát j elö li me g.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. április 07.

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormanyzatkíadás 11107-01 cím működési cél és

általános taľtalékon beltil az általános tarta|ék - kötelező feladat - e|ofutnyzatárőI7 .I37 ,4 e Ft-
ot átcsoportosít a 11602 cím felújítás _ önként vállalt feladat - Bródy Sĺíndoľ u. 19. III.19.
szźlmí lakás felúj ítása címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. ápľilis 07.

c) felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetési ľendelet következő módosításáná| ab) pontban
foglaltakat vęgyę fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6.július 15. napjáig

5. felkéri a Jőzsefvttrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatáĺozat 4. pontja szerinti felújítási
munkálatok e|végeztetésére és ahatározat 3. pontja szerinti bérleti szeruodés megkötésére.

Felęlős : Józsefu áľosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt. ígazgatősági elnĺjke
Hatáĺídő: f0I6. május 3 1 .

6' felkéri a polgĺĺľmestert, hogy ahatározat 4. pontjában foglaltakat az onkormányzat2016.
évi költségvetésének módosítása során vegye figyelembe.
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Felelős: polgármester
Határidő : a költségvetési rendelet következő módosítása.

7 ' a) a Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezetl álláshelyeit 2016.
június 01. napjától 2 főve| csökkenti, így a költségvetési szeľv engedélyezettlétszáma294
főrőI292főreváItozik (szakmai álláshely: 2f0,7 technikai/kisegítő álláshely 7I,3).

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺiđó: 201 6. május 3 1 .

b) felkéri a Jőzsefvfuosi Szent Kozma Egészségiigyi Központ igazgatőját, hogy az a) pontban
foglaltak miatt az iĺtézmény f0|6. évi koltségvetésének módosítására a szükséges intézkedést
tegye meg.

Felelős: polgármester, Józsefuarosi Szent KozmaEgészségiĺgyi Kĺizpont főigazgatőja
Hataľidő: 20l6.jú1ius 15.

8. felkéri a polgármestert a határozat 7. pontja szerinti álláshely vá|tozásĺak a Józsefuaľosi
Szent Kozma Egészségügyi Központ SzervezeÍi és Mfüĺjdési Szabá|yzatźlban történő
źÍvezetésére.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20116. május 31.

9. felkéri a Jőzsęfvźlrosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főígazgatőját a határozat I.
pontja szerinti feladatellátás érdekében az átađás-átvéteI lebonyolítására.

Felelő s : Józsęfu aľo si S zent Kozma E gészsé gtigyi Központ főigazgatőja
Határidő: 20I 6. május 3 1 .

Dr. Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy |7 igen, 0 nem' 1 tartőzkodással a Képviselő-testiilet a hatźnozatot
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z MINo S ÍTETT SZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGES
HATÁROZAT:
8U2016. (rV.07.) 17IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. kifejezi azon szánđékát, hogy a 46. szźtmú háziorvosi kĺjľzet feladat-ellátása érdekében
egészségĺigyi feladat-ellátási szerzőđést kívan kötni a praxisjogot vállalkozási formában
megszeÍezni kívĺínó Dľ. Markuj Eľika Gabriellával, mint az Egszínkék Kékcinkék Bt.
képviselőjével20I6.június 0I.napjátőI-202I. május 31.napjáigterjedő időľe ahatfuozatI.
sz. és a 2. sz. mellékletét képező egészségtigyi ellátási szerződésben foglalt főbb tartalmi
elemekkel.
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Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. ápľilis 07.

2. felkéria polgáľmestert a hatźrozat 1. pontjában foglalt dokumentum ok a|tirásáĺa.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2016. május 3 1.

3.. a határozat I. pontja szerinti feladatellátás biztosítása érdekében hozzájtru|, hogy az
Egszínkék Kékcinkék Bt. képviseletében e|járő Dr. Márkuj Eľika Gabľiellávalf0l6.június
01. napjátó| szo|gáIatijelleggel béľleti szerzőđés kerüljön megkötésre kĺiltségelvű bérleti díj
megfizetéséve| a VIII. Bľódy Sándoľ u. l9. III. 19. szám a|atti egy szobás, 56 m2 alaptertiletű,
komfortos önkormlínyzati bJ|ajďonban álló lakás tekintetében.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. április 07.

4. a) A Budapest, VIII' Bródy Sándoľ u. 19. III. 19. száma|aÍii lakás felújítási költségének
feďezetére bruttó 7 I37 400 Ft,- összeget áI|apit meg, melynek fedezetéül a 11107-01 cím
mfütjdési cél és általános tartalékon belül az á|ta|ános taľtalék - kötelező feladat -
eloirtny zatát j elĺ! li me g.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2016. ápľilis 07.

b) az a) pontban foglattak miatt az onkormanyzatkiađás 11107-01 cím működési cél és
általános taľtalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatárőI7.137,4 eFt-
ot átcsopoľtosít a 11602 cím felújítás _ önként vállalt feladat - Bľódy Sandor u. 19. III.19.
számu lakás felúj ítása címén.

Felelős : polgrírmester
Hataridő: 20I 6. április 07.

c) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet kovetkező módosításáná| ab) pontban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 20|6.jú1ius I 5. napjáig

5. felkéľi a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt-t ahatfuozat 4. pontja szerinti felújítási
munkálatok elvégeztetésére és ahatározat 3. pontja szerinti bérleti szęrzódés megkdtésére.

Felelős : Józsefuaľosi Gazdálkođási Közp ont Zrt. ígazgatősági elnöke
Határidő: 20 I 6. május 3 1 .

6. felkéľi a polgármestert, hogy ahatározat 4. pontjábaĺ foglaltakat az onkoľmányzat 2016.
évi költségvetésének módosítása során vegye figyelembe.
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Felelős: polgármester
Határidő : a kĺlltségvetési rendelet következő módosítása.

7. a) a Józsefuáľosi Szent Kozma Egészségiigyi Központ engedélyezett álláshelyeit 2016.
június 01. napjától 2 fóvel csökkenti, így a költségvetési szerv engeđéIyezettlétszćma294
fłĺroI292főrevźĺ|tozik (szakmai álláshely: 220,] technikai/kisegítő álláshely 7I,3).

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 31.

b) felkéri a Jőzsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Kcĺzpont igazgatőjźń, hogy az a) pontbarl
foglaltak miaÍt az intézmény 20|6. évi költségvetésének módosítására a szĹikséges intézkedést
tegye meg.

Felelős: polgármester, Józsefuaľosi Szent KozmaEgészségügyi Központ fóigazgatőja
Hataľidő: 20|6.július 1 5.

8. felkéri a polgármesteľt a határozat 7.
Szent Kozma Egészségügyi Központ
áľrlezetésére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|6. május 31.

pontja szerinti álláshely változásnak a Józsefvarosi
Szervezeti és Mrĺködési Szabźiyzatában történő

9. felkéri a Jozsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatőjtń a határozat I.
pontja szerinti feladatellátás érdekébęn az źńadás-átvétel lebonyolítására.

Felelős : Józsefuĺíľosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatőja
Hatźrlđó 201 6. május 3 1 .

A 8Iĺf016. (Iv.07.) számú határozat mellékleteit a jegyzőktinyv 7. számű melléklete
tartalmazza.

Napirend 5/4. pontja
Javaslat a Jőzsefvátrosi Szociális Szolgáůtatő és Gyeľmekjóléti Ktizpont
intézményv ezetői pály ázatának elb írálásá ra
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }/.źLté - polgáľmester

I)r. Kocsis ľ{.álté
A képviselők kaptak egy cseľe hatáĺozati javaslatot pótkézbesítéssel. Megadja a szőt
Alpolgĺíľmester As szonynak.

Sántha Péterné
Egy érvényes pá|yázat érkezętt. Szeretné mindenkinek a figyelmébe ajźn|ari, hiszen a
szakértői vélemény aIapjáĺis kiváló páIyazat. oriil annak, hogy Vaľadi Gize||a, aki jelenleg is
vezetóje a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnak, beadta a
pá|yazatát. Mindenre kiteťedő, jó szakmai páIyźnat.
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Megľagadónak tartotta egyik mondatát a motivációs levelében.. ,,Iőzsefvtłros egyik erőssége a
befogadó ttirelem''. Ez szakmai és egyéni hozzááI|ását is jellemzi, és minden így is zajlik a
Központban. Hiszi azt, hogy az elkövetkezendő években is ugyanilyen zökkenőmentesen
folyik majd ott a munka. Kéľi a képviselőket, hogy támogassák ezt az előterjesztést.

Dľ.I(ocsis N.ĺ.álté

Kérdés, hozzászőIás hiányában avitát|ezárja. Szavazásra bocsátja ahatározati javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy vezetői megbízást ad Váľadi Gize||a Ilona ľészére a
Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (1081 Budapest, Népszínhaz
utca 22.) intézményben 2016. május 01. _ 2019. április 30. kĺjzötti időszal<ĺa, a besoľolás
alapjául szo|gáIő G kĺjzalkalmazotÍi osztáIy 10. fizetési fokozat figyelembevétęlével az a|ábbi
illetménnyel:

Ui
Alapilletmény:
o parantá|t illetménv r17.165 Ft
o további szakképesítés miatti illetménv Ft
o munkáltatói dĺjntésen alaouló illetménv 415.849 Ft
Alapilletmény ĺjsszesen: 593.014 Fr
Illetménwótlékok:
o vezetői pótlék (pótlékalap 250 %-a\ 50.000 Ft
o ásazatípótlék 11.600 Ft
. kiesészítő pótlék 18.486 Ft
Pótlékok összesen: 80.086 Ft
Mindösszesen: 673.100 Ft

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. április 30.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 2 tutőzkodással a Képviselő-testtilet a határozatot
elfogadta.

sZAv AZÄSNAL JELEN VAN 18 xÉpvĺsBI-o
A HATÁR o ZATHI ZATALHoZ ľĺnĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
82t2016. (IV.07.) 16IGEN O NEM 2 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy vezetői megbízást ad Varadi Gízel|a Ilona részéľe a
Józsefraľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (1081 Budapest, NépszínhlŁ
utca 22.) intézményben 20|6. május 01. _ 2019. április 30. közötti időszakľa, a besoľolás
a|apjáu| szo|gá|ő G közalkalmazotĹí osńźlly 10. fizetési fokozat figyelembevételével az a|ábbi
illetménĺrvel:
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Ui
Alapilletmény:
. parariáIt illetménv T77.165 Ft
o további szakkéoesítés miatti illetménv Ft
o munkáltatói döntésen alapuló illetmény 4r5.849 Ft
AlapilletménY összesen: 593.014 Ft
Illetménvoótlékok:
o vezetői pótlék (pótlékalap 250 %-a) 50.000 Ft
o ásazatipótlék 11.600 Ft
o kiepészítő oótlék 18.486 Fr

Pótlékok összesen: 80.086 Ft
Mindösszesen: 673.100 Fr

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|6. április 30.

Dr. Kocsis Máté
Gratulál Váradi Gizellának és további ió munkát kívan!

6. Egyéb előteľjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat a Jőzsefváľosi Kiizbiztonsági Polgáľőrség és Katasztrófavédelmi
Onkéntes Ttlzolltő Egyesiilet részére nyújtott támogatás felhaszná|ásáľól
sző|ő b eszálmo ló elfo g adásár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Napirend vítájat megnyitj a, megadj a a szőt Kaiseľ József képviselőnek.

Kaiseľ József
Bejelenti személyes érintettségét, és nem vęsz résń" a szavazásban. Kiegészítésként a
polgrĺľőrség munkájával kapcsolatban elmondja, hogy olyan bírá|at étkezett a beszámolóval
kapcsolatban, hogy csak számok vannak, de szeretnének többet tudni a polgaĺőľség
munkájáróI. Az a 9200 őra az onnagáért beszéI, amit a polgáľőrség <inkéntesen teljesített.

Ennek a felét a ľendőľökkel közĺjsen jár&ozésben, igazoltatásokban és mindenfele ľendőri
munkában, razziálk részvételében is vállaltak. A polgrárőrségnek van annyi tapasńaIata,hogy
neki tud á||ru az önkéntes trizoltói tevékenységnek, ami benne van az a|apszabá|yában, de

most sikerült 19 polgrĺrőrt beiskolźnní, és igy 19 polgárőľrel meg tud alakulni az onkéntes
Tuzo|tő Egyesület. Ehhez kaptak atuzo|tősttghoz egy csapatszállító buszt, pá|ytuaton nyertek
ĺlzoltó felszereIésęket, és most pá|yźnaton kérnek a tllzo|tóságtól védőfelszereléseket. A
polgrírőrség ezen kívül igen sok tarsadalmi feladatot e|végez, a,,Te szedd'' mozgalombaĺr
minden polgaľőr résztvesz, ami most is lęsz. Az iskolai, a nyugđíjas otthonok és kĺizépiskolai
programokban is részt vesznek.



A ľendőrségi pľevenciós progľamokat kimondottak támogatják és segítik. A Kesztýgyámak
tobb ifiú polgáľőrt és közösségi szo|gáIatos diákot ađtak,35 közĺjsségi szo|gá'Iatos diakjuk
van, akiknek a nagy része a Lakatos Menyhért iskolából van, de varrnak a Than Károlyból,
van a Csobánc utcai gimnázĺllĺrlbőI és van egyéb gimnáziumból is köztisségi szolgálatos diák.
A polgárőrség átlagéletkoĺa az egylk legfiatalabb Budapest polgarőrségei között, 30-35 év
kĺjrüli, ez ańjelenti, hogy biztosítva van a polgaĺőrség hosszú távú műkodése, mert nagyon
sok polgárőľségre je||emző, hogy idősebbek vezetik és a fiatalok nem jelentkeznek. A
közösségi kert, amiľe tavalyelőtt pályának, mára ftlfejlesztették, hogy 30 család dolgozik a
közösségi kertben, mindenféle palántát ültetve és nevelve, egy közösséget alkotva. Mint már
említette, 4 ővodźna| és a bölcsődei központtal együttmfücjdve is dolgoznak, és ezt a munkát
szeretnék továbbfejleszteni. A spoľtpályára már kitért, és arra is, hogy miként szeľetnék a
spoľtpályát fejleszteni, a sportpálya |átogatotÍságát, Ieginkább az e|fogađottságát kellene
fejleszteni. Ahogy Komássy képviselőtarsa mondta és nagyon igaza van, hogy sajnos a
elfogadottsága a környékbeli lakosok ellenállása miatt nem jó, de megpróbálják elfogadottá
tenru. Köszöni a Képviselő-testületnek, minden egyes képviselőnek a kľitikźĄźt, ez biztos,
hogy hasznuk válik, és a támogatásukat. A polgárőrség nevében megígéľi, hogy a kertiletért
nagyon sokat fognak dolgozni, és minden építő javaslatot beépítenek a munkájukba.

Dr. Kocsis M.áLté

Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Jelzi, hogy egyéľtelművé váljon, azt gondolja, hogy nekik, mint önkoľmtnyzati képviselőknek
a döntéshozata|barĺ egy olyan beszámoló lenne a segítségtikľe, és ez a kéľése a polgárőľséghez
a jcivőben készĹĺlő beszámolók tekintetében, amelyben leírja a polgaľőrség azt, hogy melyek
azok a funkciók, melyek azok a szo|gáItattlsok, ügyek, amelyeket apo|gátőrség elvégez, és
amelyek egyébként nem lennének elvégezve a keriiletben. Mert ebből látszana a legjobban a
|étezó és mfüĺjđő szervezethaszna. Méltanyolj a azt,hogy ľengeteg km-t tettek meg, ľengeteg
időt töltöttek el vele, rengeteg rendenényen jelentek meg, ez tiszteletreméltó dolog. De
hasznosabb, hogyha azt |atják, hogy melyek azok a funkciók, amelyek egyébként nem
lennének a kerületben, hogyha a polgarőrség nem végezné el, amelyeket a polgaľőrség hozzá
tesz pluszban a kerület mfüödéséhęz.

Dr. Kocsis Máté
A 20l1-es polgarőrtĺiľvény iranyadó egyébként ębben a kéľdésben. Megadja a szőt Kaiser
József képviselőnek.

Kaiseľ József
Vette az adást, az a civl|, öntevékeny, saját lakóteruletét védőfimkció, amely eddig nem
miíkcidtitt, az az egyik legfontosabb. Sajnos órfü, és kilométerekĺől szól mind autóval, mind
gyalog. Nagyon kemény munkát végezĺek a polgarőľök, majdnem mindennap hajnali 2 őrźlig,
de sokszor, ha hajnal I-2 őrakörÍil eset tĺjrténik, nem egyszeľ másnap reggelig, volt polgaľőr,
aki nem tudott bemenni a munkahelyére nem is egyszer, merthogy olyan esetek történtek. De
nem ezeket kellene sorolni, de megemlít két funkcíőt, az állatvédőség még nem alakult meg
teljesen, de mar alakulóban van, többször foglalkoztak kóboľ állatok befogadásávaL és fď1ta

mentőszolgáIat źĺtađásźxal. A közĺjsségépítés is egy olyaĺl funkció, amit nyilvan más is ellát,
de a polgaľőrségnek a kĺizĺisségépítési funkciója főleg ebben a nagyon nehézsorsú negyeđben,
amit Magdolna negyednek neveznek, és orczy negyednek, azért is mondja, mert az orczy
negyedből nagyon sok polgĺírőrÍik van, és nagyon várják,hogy az orczy Negyed Programban



a polgtLrorök, mint ahogy a Magdolna Negyed Progľamban is szervesen tészt vegyenek. A
funkcióik, és a szolgáltatásaik a lakosság igényeihez ĺgazođnak, a lakosság igényei meg a
polgarőľök igényei, mert ők a lakosság részesei, mert így keľek a történet.

Dr. Kocsis lNĺáté
Megadj a a szot J akabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A közcjsségépítéssel kapcsolatban van egy kéľdése' bźtr 2015-ben nem volt Józsefuárosban
vállasńás, de a f014-es választáson nagy sikerrel bevezetett bográcsozźts ľendezvények
folýatódtak-e a tavalyi évben is?

Dr. Kocsis Máté
Megadj a a szőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiser József
Sajnos el kell, hogy szomorítsa, folytatódtak, sőt annyiľa elvadultak, hogy minden hónap első-
második cstitörtökén bográcsoznak, siitnek, és nagyon sokan bemennek hozzájvk a
lakosságtól, és veliik töltik ezt az időt. Ez is a csapatépítés, főleg azért, meľt ezek az emberek,
akik nem egy esetben 4-500 órát teljesítenek évente, kéthavi ingyenes munkát adnak a
kertiletnek, |ega|ább ennyit megérdemelnek. Szoktrák juta|mazni a po|gźroröket Erzsébet-
utalvánnyal, merthogy van' hogy 24 őrás szo|gttlatban vannak, nem adhatnak nekik pénzt,
nem egyszer a NAV-val, az NMI-vel dolgoznak és legutóbb a NAV-nál tĺibb polgaľór 52 orát
volt szolgálatban. Ilyenkoľ azel|źtást nekik biztosítani kell. Tudja, hogy miľe teľjed |<lęza
bográcsozás, mert abizottsźĺgi ülésen is volt eľről szó. Amikor avtlasztásokon bogľácsoztak,
nyilván erről szól a töľténet, akkor 30-40 polgaľőr volt szolgálatban péntek déltől hétfő
reggelig. Péntektől minden nap bográcsoztak, és vitték ki az élelmiszeľt a po|gárőr<jknek.

Fognak bográcsozni és szeľetettel várják Jakabfy Utat, Caĺnaĺa-Beręczki Urat, Komássy Uľat,
és Dr. Erőss Gábor urat, őt kétszer vźlrjźk.

Dľ. Kocsis Nĺáúé
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászőIás nincs, ezért a napirend vítź!át |ezźrja és
szav azásr a b o c s átj a a hatźr o zati j avas latot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy elfogađja a Józsefuaľosi Közbiĺonsági Polgĺáľőľség és
Katasńrőfavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egyesület elnökének ahatározat I. szání mellékletét
képező pénzngyi beszámolój át a20I5. évi tĺímogatás felhasznźůásźrő|, és ahatátozat2. szźtmíl
mellékletét képező, mfüödésre vonatkozó szak<naí beszámoIót.

Felelős : polgĺĺľmester
Hatĺĺridő: 2016. április 7.

I)r. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźĺrozatot 13 igen, 0 nem, 4 taľtózkodással
elfosadta.
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IZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZATHo Z AT ALHI Z EGY S ZERŰ s zóľon g s Éc s zÜrcs Écp s
HATAROZAT:
83t2016. (rV.07.) 13 IGEN O NEM 4 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Józsefuarosí Kozbiztonsági Polgárőrség és
Katasztrófavédelmi onkéntes Trĺzoltó Egyesiilet elnökének ahattrozat 1. számu mellékletét
képező pénzngyi beszámolój át a20I5. évi támogatás felhasznáIásárő|, és ahatátozatŻ. szźtmu
mellékletét képező, műkĺjdésre vonatkozó szakmai beszámolót.

Felelős : polgĺírmester
Hataridő: 2016. április 7.

A 83ĺ2016. (Iv.07.) számú határozzt mellék|eteit a jegyzőktinyv 8. számrĺ melléklete
tartalmazza.

Tájékoztatók

1. Polgármesteľi tájékoztatő a lejáľt határidejű testiiletĺ határozatok
végľehajtásárĺíI, az előző ĺĺlés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekrőI és az iinkormányzati pénzeszköztik átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lektitéséľől
(írásbeli táj éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Dr. Kocsis Nĺ.áté
A napiľend vitájátmegnyitja. Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás
A24ĺ2016. döntésre adott Rév8 Zrt. ńjékoztatőhoz van egy rĺivid kiegészítése, az eredeti az,
hogy a Smaľt City Munkacsopoľt a megváIasztoÍt elnökkel és tagokka| 2016 februríľjában
megalakult,hatźttozati pontokban meghatáĺozott feladatkörĺjk és ĺisszegek szerinti megbízási
szerzodések aláírásra keľĹiltek. Megtregyzi, hogy a kivétel az ő, mert 0 forintot tartalmaző
szerzőđést írt aIá, ellenben fiľcsamódon a munkájĺáľól minden hónapban be kell számolnia,
amit természetesen a szer zó dés szerint mestesz.

Dr. Kocsis Máté
Mi ebben a furcsa, Képviselő Úľ? Semmi. További kérdés' hozzásző|ás hiányában a napirend
targya|ásátleztĄa. Szavazni nem kell ľóla.

Felviláeosítás kérés
(szó szerint)

Dľ. Kocsis M:áLté

Ülestint végén a képviselői kéľdéseknek van helye, Eľőss Gábor képviselő úľ.
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Dr. Erőss Gábor
Ktjszönöm aszőt, igen, máľ egy ízbenpróbáltam szőbahozni egy kapcsolódó témánźi ezeknek
a nem mfüödő, illetve ingyenes helyett ťĺzetős WC-knek az igyét, akkor most megtermém
iĺýa,tehát a játszőtereken, sportpáIyákon EU-s támogatásokból épített cĺsszesen 5 db WC és

kézmosó-hely kozül harmat záwa tartanak, egyet' bár ingyenes szolgáltatás volt megígérve,
Íizetőssé tettek és egy az, amí szabadon haszĺáIhatő. Ez vo|na az egylk kéľdésem, hogy ezen
terveznek-e váItoztatni? A másik kérdésem pedig, egy az e|óző testiileti tilésen elhangzott,
szóbeli kéľdésemľe kapott írásbeli vźtlasz témáját feszegetné tovább. Ugyanis pľóbálom nem
polemikus éllel, tehát, hogy mondjam a megoldást keresve ftjltenni a kérdést, đe tény|eg azért
csalódott vagyok, merthogy nyilvánosan tett ígéretet Alpolgáľmester Ur, de egyébként
Polgármester Úr is, hogy ez a Társashazi PáIyazatokat Elbíráló Munkacsopoľt, ennek' hogy
amikoľ ez kibővült új tagokkal, többek között velem, akkor ennek a hatásköre bővĹilni fog.
Tehát, hogy ez itt egy nyilvánosan elhangzott ígéret volt, és most ebben az írásbeIi váIaszbarl
az szercpe|, hogy ez nem fog megtörténni, hivatk ozik a vá|asz az onkorm ányzati Törvényre,
miszerint képviselői jogaimmal élve például én, aki egyébként ennek a munkacsopoľtnak
tagsavagyok, kĺilĺjnbozőkezdeményezésekkel élhetek, de hát azígéret nem eÍTe vonatkozott,
úgyhogy ez a váIasz, ebbőI a szempontból irrelevźns. Az ígéret és az én váľakozásom
egyaráĺt arra vonatkozott, hogy ez a munkacsoport, mint testület kap olyan jogosítványokat,
amelyeket a Képviselő-testület tudna nękik megadni egy rendeletmódosítással. Erre
vonatkozott Alpolgármester Úr és Polgármesteľ Úľ ígérete annak idején, ezze| kapcsolatosan
szeretném jelezrĺ, hogy én a munkacsoport ügyľendjéľe vonatkozó ktil<jnbĺjző módosító
javaslatokat tettem, amiket a munkacsopoľt ťrdeszes t<ibbsége leszavazott, úgyhogy épp ezért
is volna jó, hogyha megteremtenénk, és a ... (A hóttérből beszéd hallatszik.) Jó, Fidesz-
Jobbikos többsége igeĺ, e|nézést így pontos, tehát szeľencsés volna, hogyha megteremtenénk,
ahogyan ez az ígéretben e|hangzott annak idején, ha megteľemtenénk a rendeleti feltételeit,
jogszabáIyi feltételeit annak, hogy ez a munkacsoport egy kicsit bővebben foglalkozhasson a
lakáspolitika kéľdéseivel, és szeľetnék ismét ennek a reményemnek hangot adni, hogy ez me9
fog töľténni,ugy, ahogy onök eztígérték. Koszönöm.

Dľ. Kocsis Nĺ'áté
Mikor volt ennek a munkacsoportnak ülése? (A háttérbőt beszéd hallatszik') Hétfőn? És ott
d<jntöttek eze|aő| az ügyrendi kéľdésękrő|? (A hóttérből beszéd hallatszik.) Hát most, hogy a
munkacsopoľt többsége hogyan dĺjnt, abban én nem szeretnék állást foglalni, az a maguk
dolga. De Alpolgĺáľmesteľ Ur vá|aszo| inkább, mert talĺín így mindenkinek jobb.

Dr. Sára Botond Attila
Igen, mielőtt behoznánk a tźtĺsasházi munkacsoport ügyrendjét testületľe,. ami egyébként
szerintem nem méltó, ffiog ne nyissunk egy parťtalan vitát. Képviselő Ut, azza| tudom
megnyugtatni, hogy szakmailag valóban nem indokolt, egyébként ĺinmagźlban leterhelt
egyébként ez a munkacsoport, ettől fiiggetlenül a Képviselő Uľnak lesz lehetősége a
kidolgozás a|att |évő lakásgazdá|kodási koncepciót egyeztetni és állást foglalnia. Ez a
képviselői joga, tehát Képviselő Uľ nincs kizźrva attól, hogy majd ezzel kapcsolatos
álláspontját, meg véleményét' meg javaslatait megtegye. Nem ezen a fórumon fogja, mert
mással van megbízva, egyébként a rendelet szabá|yozza ennek atáľsashźzi munkacsopoľtnak
a feLađataít. Igen' nem taľtjfü sza}<rnailag javasoltnak, ezek szerint ezt etősitetíe meg az
ügyrendjében maga a munkacsoport is, de ettől függetlenül a Képviselő Úr nincsen kjzfuva
attő| a jogźltőI, hogy egyébként ebben, ha már így f<ilkaro|ta ezt a témát, hogy ebben
egyébként állást foglaljon, javaslatot tegyen, vagy véleményezzęn. Tehźtt ettől még đoIgozhat
rajta, erue akartam utalni. Köszonom.
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Dľ. Kocsis M:áLté
A többi kéľdéséľe írásban válaszolunk. Komássy Ákos, képviselő úr.

Komássy Ákos
Köszöntjm szépen, Polgármester Ur. Tisztelt Képviselő-testület! Két kérdésem van' az egyik,
hogy még anno, amikor a fairtás volt a Ludovikának köszĺjnhetően, akkor tett az egyetem egy
ígéľetet ana, hogy a kivágott fák helyett új fakat telepít a kerületben. Ezzel mi a helyzet,
megtöľtént-e, vagy ha nem, akkor mikor történik meg? A másik pedig, hogy a múltkori
képviselő-testületi ülésre benýjtott előteľjesztésemet Polgármester Ur nem túzte napirendre,
és ennek kapcsán tett egy olyan vá'IIaIást, vagy adott egy olyan vál^asú,, hogy ha mát egyszer
az utcanevek védettségével foglalkozok, akkor érdemes áttekinteni az egész kerületet, és a
történelmi utcáink nevét esetleg levédetni, vagy végiggondolni ennek a levédetését' Ugye ez,
mivel mi csak kezdeményezsi tudunk, mert főváľosi hatáskĺjr, ha jól tudom' ezzel
kapcsolatban történt-e valamilyen előkésziilet, vagy lesz-e eľre vonatkozó javaslat? Yagy
tudok-e esetleg tewi azétt, hogy legyen? Kĺjszĺjnom.

Dľ. Kocsis Máté
A Ludovika ügyében majd kérĹink tájékońatást és írásban megküldjük cjnnek. A második
kéľdésľe pedig Alpolgármester Asszony válaszol, azért, meĺt azt javasoltam, hogy a
Helytĺĺténeti Tanácsban ütő nagy tudású és tekintélyes emberek tegyenek erre javaslatot, és

kezdjék eI eń. amunkát. Alpolgármesteľ Asszony' parancsoljon!

Sántha Péteľné
Kĺjsztjnöm a szőt, Polgáľmester Úr, a Helytoľténeti Tanács összehívását kęzđeményeztem,
elkezdtem, és az elképzelésĹink az, hogy meghiľdedtik a lakosság sztltnáĺa, hogy tegyenek
javaslatot a levédendő utcanevekĺe, és lltźna a Helytörténeti Tanács fog ezekľőI a
javaslatokľól dönteni, és utána a Képviselő-testület elé táľjuk az otrani elképzeléseinket, vagy
konszenzusos véleménytinket. Ktjszönöm szépen.

Dľ. Kocsis lNIáúé
Simon Gy<ĺrgy képviselő úr, parancsoljon!

Simon Gyiiľgy
Sáľa Botond alpolgármester úrhoz lenne egy kérdésem, hogy volt egy korábbi ígérete, ł'ogy u
MAV-telepet a vasúttól elvźiasztő zajvédő-fal aze|őtt megépülhet, hogy a MAV-val
megtöľténhet a megállapodás, és az artyagi rendezése később történik meg a MÁV-val. Eĺ
szeretném megkérdezni, hogy hogy áll ezazigy.

Dr. Sára Botond Attila
A Képviselő Úľ tett-e báľmit ezért, kérdezem én, mert én tettem, el tudom mondani. Nem tett
ezért semmi a Képviselő Úr? (A háttérbőĺ beszéd hallatszik') Mert ön is tehetett volna.
Jelenleg ott taľťunk, hogy egyeztettem a MÁV vezérigazgatőjźlva|, ők megvizsgáltfü asaját
szakembereikkęl a kerítést. Ez a keńtés az onkormányzaté, egyébként érdekes lesz, hogy
amikor tfu sasházak le sznek. akkor onnantó l nem aZ onkormany zaté |e sz.
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Teľmészetesen éľtem az ott lakókat, gyorsan oldja meg az onkormányzat, meg is fogja olđani
egyébként a problémát, csak az onkormányzati telken á||,tehát nem MAV-kerítés, ezért ennek
a kivitelezését természetesen a MÁV-val együttműködve, hiszen a vasút ját, a munkaterület
tárolásnál nekik majd kĺizre kell műkĺjdni, erue ígéretet kaptunk, hogy ezt kozösen össze
tudjuk szetvezni. Tekintettel arca, hogy az iďei költségvetésbe ez nincs betervezve, ezt
önkormányzati fonásból lehet megvalósítani, mi ennek az összegszeruségét is tudjuk, a
tervezési folyamat, a terv előfeltétele az, hogy legyen egy tervezési folyamat, tehát jogerős
terv kell hozzá, ez elindult és a Képviselő-testület fogja eldcinteni, hogy melyik évi
kĺiltségvetésébe tegye bele,ennek akivite|ezési osszegét. Az onkormźnyzat az, akijogosult
aĺľa, hogy ezt elvégezze. En azon leszek egyébként, mint a korzet képviselője, azért fogok
lobbizni, hogy ez megvalósulj on. Kĺiszöntim.

Dľ. Kocsis M:áté
Kĺjsztjnöm mai napi munkájukat, az.Jlést 12 őra előtt másfél perccel bezźrom.

K.m.f.

A jegyzőköĺW az Mcjtv-ben foglalt rendelkezéseknek
április 7-ei ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.

megfelel, és a Képviselő-testiilet 2016.

A j egyzőkönyvet készítette :

.-í.', l/
{oą, Ua-.7a
Fazekast'éY

Szervezési és Kďpvise
ia

,c ĺ
/ /,ł ,- ľĺ // ďąŽ)Ul

\ř.ldákné 1sđbi Tímea
Szervezési és Képviselői Iroda _ugyintézó

,." --:--:'* .

Danada.Rimán Edinau=r l, ojsł,,' ..'.
:^----!!

Ę.,,

{?í*,..,..***

o
argaLiv
|ői Iroda - ugyintézo

Képviselő-testület i egYzőkiinwének mellék|ete :
Jelenléti ív, meghívó' előterjesztések

q"_..

75




