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KészĹilt Budapest Fováros VIII. kerület Józsefvárosi onkormtnyzatKépviselő-testülete
2016. április Zl-én 9.00 óľakoľ a Józsefüarosi Polgármesteľi Hivatal III. emelet 300-as

tár gy a|őjźlban me gtartott 1. ľen dkívü li ül é sérő l

Jelen vannak: Dr. Kocsis Máté, Balogh Istviĺn, Dudás Istvánné, Egry Attila, dr. Erőss
Gábor' dr. Ferencz orsolya' Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabfu Tamás,
Kaiser József, Pintér Attila, dr. Sáľa Botond Attila, Simon Gyöľgy, Soós
Gycirgy, dľ. Szilágyi Demeter, Vörcjs Tamás' Zentaioszkár

Távol maradt: Komássv Ákos

Jelen vannak továbbá a meshívottak:

dľ. Mészár Erika _ a|jeg5ĺző, dľ. Kovács Gabriella - aljegyző, dr. VitáIyos Fanny _
Polgármesteri Kabinet vezetője, dľ. Dabasi Anita - önkormányzati főtanácsadó, dľ. Balla
Katalin _ Jegyzói Kabinet vezetóje, Annus.F'ábĺán Márta _ Belső Ellátási Iroda vezetője,
Bodnár Gabriella - Szervezési és Képviselői lrođa vezetője, Dr. Kaszanyi-Kollár
Zsuzsanna _ Jogi Iroda vezetője, Majeľné Bokor Emese - Belső Ellenőrzési Irodavezetője,
Dr. Bojsza Krisztina Humánszolgá|tatási LJgyosńáIy vezetője, Kincses lbotya
Humánkapcsolati Iroda vezetője, dr. Kĺóródi Eva - Hatósági Ügyosztály vezetóje, Tóth
Csaba _ Igazgatási Iroda vezetője, Páľĺs Gyutáné _ Pénzl1gyi Ügyosztály vezetője, Dr.
Galambos Eszter _ GazdáIkodási ÜgyosńáIy vezetóje, Fernezelyi Geľgely Sándoľ DLA -
Városépítészeti Ügyosĺály vezetője, Iványi Gyöngyvér - Varosépítészeti Ügyosztály
vezeto-helyettese, Bajusz Ferenc _ Közterület-felügyeteti Ügyosńá|y vezetője, Molnáľ
Gáboľ ľ. alezľedes - VIII. keľ. Rendőrkapitányság vezetóje' Annus Viktoľ - Rév8 Zľt.
vezétigazgatója, Dľ. Pesti Ivett - Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. Igazgatőság
elnöke, Dľ. Kecskeméti Lász|ó _ Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. operatív
igazgatőja, Faľkas Örs - Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. Yagyongazdálkodási
igazgatőja, ll{ező János _ Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Parkolásí ígazgatőja,
Bozsik István _ Bźlrka Kft. és a JKKSZ Kft. ügyvezetője, Kovács Baľbaľa . Józsefuáros
Közĺisségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatőság elnöke, dr. Tárnokiné Joró lldikó, - Napraforgó
Egyesített ovoda vezetóje, Kis István - Józsefuĺĺľosi Gyeľmekek Üdiiltetésééĺt Kozhasznil
Nonprofit Kft. vezetője, Bonyhády Elek _ BKIK VIII. ker. Tagcsoport elnĺike, Nagy
Gáborné - Embeľi Eľőfoĺrás Bizottság külsős tagsa, Boľsos Gáboľ _ Yárosgazdálkodási és
Pénzugyi Bizottság külsős tagsa,

Dľ. Kocsis lľĺáúé
Kĺiszönti a megjelenteket. A Képviselő-testtilet 2016. ápľilis 21-ei 1. rendkívĹili ülését
megnyitja. Távolmaradását Sĺíntha Péterné, Komássy Ákos és Zentai oszktr jelentette be.
Megállapítja, hogy jelen van 15 képviselő. A minősített szótöbbséghez I0, az egyszerű
szótöbbséghez 8 egybehangző szavazatra van sziikség. Tájékoztatja a Képviselő-testĹiletet,
hogy a következő képviselő-testületi ülés váľható időpontja 2016. május 5-e (csütcirtök) 9'00
óľa. Továbbá'tájékoztatásul elmondja, hogy dr. Erőss Gábor és Jakabfu Tamás előterjesztést



nffitottak be, mindketten az oľczy-kerti fáktal kapcsolatos. A Képviselő-testĹilet szavazni
fog arról, hogy ezt a két előterjesztést napiľendre Vegye-e. Javasolja, hogy tekintettel arra,
hogy nem az onkormányzat ügyéről van sző, de fontos, ezért a két előteťesztést nem
javasolja napirendľe veĺlni, đe az ügyet igen. Kiilönös tekintette| arca, hogy jelen vannak a
Ludovika proj ekt képviselői.
Elsőként szavazásta bocsátja dr. Erőss Gábor javaslatát,

- mely szerint a ,,Kezdeményezés az orczy-kertÍ (Ludovika Campus) beruhúzds
terveinek nyilvdnossógra hozatala, a tervekrdl folytatott kona,ultdcíó, valamint a

fak iv ú g d s o k fe lfiig g e s zt é s e é ľ de k é b e n,' c ímii e l ő t e rj e s zt é s é t v e gy é k n ap ir e ndr e.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 3 igen, 11 nem, I 1artőzkodással a Képviselő-tęstiilęt elutasította a
javaslatot.

IZAVAZASNAL JELEN VAN ts rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ S ZóToBB s Éc szÜrs ÉGE S
HeľÁRoza.ľ:
84t201'6. (Iv.21.) 3IGEN 11 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviseĺő-testület úgy dont, hogł nem fogadja eĺ dr. Erőss Gábor sürgősségi napirendi
javaslatát, mely szerint a ,,Kezdeményezés az orczy-kerti (Ludovika Campus) beruhúzús
terveinek nyílvdnosságra hozatala, a tervekrdl folytatott konzultdció, valamint a

fa kív dg ds o k fe lfiig g e s zté s e é r d e ké b e n'' c ímíj e l ő t e rj e s z t é s é t v e gy é k nap iľ e ndr e.

Dľ. Kocsis M:áLté

Szavazásra bocsátja Jakabs Tamás javaslatát,

- mely szeľint a ,,Javaslat fellebbezés benyújtúsúra az orczy-kerti flźk kivdgása
ügł é b en,' című e l ő t erj e s zté s ét v e gy ék napir endľ e.

Dľ. Kocsis Máté
MegáIlapitja, hogy 3 igen, 10 nem, 2 tartőzkodással a Képviselő-testület elutasította a
javaslatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvlsBro
A HATÁRo ZATHIZ AT ALlľrIZ EGYS ZERÚ SZóTÖB B s Éc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
85t2016. (Iv.2t.) 3IGEN 10 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úg1ł dont, hogl nem fogadja el Jalrabfy Tamás s,ürgősségi napirendi
javaslatát, mely szerint a ,,Javaslat fellebbezés benyújtásúra az orczy-kerti flźk kivdgása
iigy éb en,' c ímij eĺ ő terj e s zt é s é t v e gł é k nap ir endr e'

(Pintér Attila képviselő 9,]9 órakoľ megérkezett az 'ĺilésterembe, így a Képviselő-testület
létszáma 16 főre emelkedett)



Dr. Kocsis M:áté
5. napiľendi pontként javasolja megtĺĺrgyalní határozathozata| nélkül az orczy-paĺk és a
Ludovika projekt fakivágással kapcsolatos kérdését. A szóbeli előterjesztés cimét Aljegyző
Asszony megfo galm azza. Szavazásra bocsátj a a j avaslatot,

- mely szerint a ,,Tájékoztatő il Ludovika Campussal kapcsolatban'' címtĺ
táj éko ztatot ve gyék nap iľendre.

Dr. Kocsis lN'Iáté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a
hatátozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHIZ EGYSZERU SZóToB B s Éc szÜrs ÉcBs
HATÁROZAT:
86l20t6. (Iv.21.) 16IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dĺĺnt, hogy elfogadja dr. Kocsis }rdáté stirgősségi napirendi
javaslatát, mely szerint az 5. napirendi pontkénttátgyaljfü meg a ,,Tájékoztatő a Ludovika
Campussal kapcsolatban'' című táj éko ztatőt.

Dr. Kocsis lIáté
Ügyrendben javasolja, hogy a bölcsődei dolgozók kérésére az őket érintő napiľendet elsőként
tárgyaIja meg a Testület. Szavazásra bocsátja az ügyrendet.

- mely szerint 1. napirendi pontként taryya|ják a ,,Javaslat a biilcsődei ágazatban
dolgozók bérľendezésére'' című előterjesztést.

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a hatźltozatot 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testĹilet
elfogadta.

IZAYAZASNÁL JELEN VAN to rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToB B s Éc szÜrs Écps
HATÁROZAT:
87ĺ2016. (Iv.21.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy elfogadja dľ. Kocsis Máté módosító javaslatát, mely
szerint 1. napirendi pontként targya|jet< a,,Javaslat a biilcsődei ágazatban dolgozók
béľľendezésére'' címtĺ előterjesztést.

Dľ. Kocsis M:áLté
A módosított napiľend végszavazása következik. Kéri a Képviselő-testĺiletet, hogy
szavazzanak ertő|.



Napirend

1. Javaslatabölcsődeiágazatbandolgozókbéľrendezéséľe
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis iľ/.źLté - polgármester

2. Javaslat a káptalanfüľedi gyeľmeküdĺilő fejlesztésével kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés, póTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lllĺ.áté - polgármester

3. Javaslat łinkormányzati tu|ajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi
d ii n tés ek m eghozata|ár a
(írásbeli eloteľj esĺés)
Előterjesĺő: Dľ' Kocsis iľdźńé - polgármester

4. Javaslat a Rezső tér egy részének átnevezésére
(írásbeIi előterjesztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis llví;áté - polgármesteľ

5. Tájékoztatĺó a Ludovika Campussal kapcsolatban
(szóbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis };4túé _ polgáľmesteľ

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a napirendet 13 igen, 1 nem, 2 tartőzkodással a Képviselő-testiilet
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lo rÉpvlspro
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ s zoľo g g s Éc szÜrsÉcB s
HATÁRoZAT:
88t20|,6.(Iv.21.) 13IGEN 1 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület az alábbí napirendet fogadja el:

Napirend

1. Javaslat a biilcsődei ágazatban dolgozĺĺk bérľendezéséľe
(írásbeli e|őteqesnés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgiírmester

2. Javaslat a káptalanfüľedi gyermeküdülő fejlesztésével kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(ĺľaśbeľ el őterj eszté s, P orI<ÉZBE S ÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis iľl4:áté - polgármesteľ



3. Javaslat tinkormányzatitu|ajdonú gazd'asági társaságokat érintő tulajdonosi
diintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis i|;4.áté - polgármester

4. Javaslat a Rezső téľ egy részének átnevezésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Tájékoztató a Ludovika Campussal kapcsolatban
(szóbeli tájékoztatő)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

I)r. Kocsis n.Iáté
Ügyrendben megadja a szőtErőss Gábor képviselő úrnak.

Dľ. Erőss Gábor
Megjegyzi, hogy nem egy szerencsés dolog, ha még a polgiírmester által is fontosnak vélt
ügyet csak azért szavaznak le, meľt ellenzéki képviselő terjesztette be. Volt két olyan
hatźlrozati javaslata, melynek kapcsán konkľétabban beszélhettek volna az orczy-parki
fakivágásokľól, és aľról, hogy mit tehetnek annak éľdekében, hogy a keriiletiek egészségét
megóvjak.

Dr. Kocsis Nĺáté
Kérdezi, hogy mi azigyrenďi javaslata.

Dr. Eľőss Gábor
Az áIta|a és JakabĘ Tamás képviselő által benyújtott előterjesztésekben szereplő hatfuozatok
legyenek tészei a most elfogadott sĹirgősségnek, és lehessen tő|a szavazni, hogy támogathassa
abban a Testület a polgármestert, hogy kérje a tervek nyilvánosságrahozata|át.

Dr. Kocsis lN.Iáté

Ezt a napirenden beliil módosítóként is el tudja mondani. Kérdezi, hogy mi az ügyľendi
j avaslata Képviselő Úrnak.

Dr. Erőss Gáboľ
Hosszú távti kéľése lenne, hogy ne szavazzanak le minden ellenzéki javaslatot, mármint hogy
egyáItalán vitassfü meg. A rövidtávri pedig, hogy fogadjanak el hatźrozatot és a Polgiírmester
Úľ napirenđre vett süľgőssége ne csak tájékońatő legyen.

Dr. Kocsis ľĺ.áLté
Megkezdik a napirendi pontok tárgya|ásźi.



Napirend 1. pontja
Javaslat a bölcsődei ágazatban dolgozĺók bérľendezésére
(íľásbeli előterj esztés, POTKEZBES ITES)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

(Szószcrinti lcírĺĺsban)

Dr. Kocsis lN.Iáté

Előterjeszői kiegészítést, bár hosszan tudnék hozzá fiizĺi, nem tennék, talán csak egy
mondatot, hogy kĺiszonet illeti a bölcsődei dolgozókat azért, hogy valóban mindannyiunk
szźtmétra fontos kérdéseket egyeztetések és tárgyalások keretében tudtunk megolđani. Annyit
azért szeretnék elmondani, mert sajnos az intemeten szembesültem azzaI, hogy mindenfele
felelősséget túlságosan nem viselő emberek azt mondják, hogy a bölcsődei dolgozók
bércendezéséhez ez a sztrźtjk kellett. Ez egyá|talán nem igy van.3 éve adunk 13. havi bért a
bölcsődei dolgozóknak, csak erľől el tetszettek felejtkezni. Mindenfele sńrźĄk és mindenfele
kovetelés nélkül, tehát a btilcsődei ágazatbaĺ dolgozók megbecsülésének a folyamata az
idestova 3 éve elkezdődött. Nem tudom megállni azt,hogy ne emlékezztink meg aľról, hogy
akik most hangosan bińatják mindenfele sztrźljka a mindenféIe ágazatu đo|gozőit, ők voltak
azok, akik egyhavi bérüket elvették. Erdekes módon ęz Ga||ő Istvánnét sem zavarta akkoriban
különösebben, mint VIII. keľĹileti MSZP źůta| deIegáIt helyi váIasńási bizottsági elnĺjkot. A
helyzet így á||, hogy nagyon szeretném kérni a jőzsefvárosi intézmények dolgozőit, í||etve a
józsefvĺáľosi politikai pártokat, hogy ne haszná|jźk fęI az intézĺrényi dolgozókat a pátok
politikai céljaira. Soha egyetlenegy kozalkalmazottnáI nem kértem, és nem is engedtem meg,
hogy politikai véleménynyilvĺĺnítást tegyen, és ezt fordítva is elvárom az e||ęnzék részétő|, ne
legyeskedjenek a gyerekek, meg az intézméĺyek körül. Ne osztogassanak pártpolitikai
röplapokat és ne vegzálják a különboző tryazatok dolgozóit. Ha pedig abérrenđezéstikľe kerül
sor, akkor ne tájékoztassák valótlanul a kĺjzvéleményt. a tekintetben, hogy ez abérĺendezés
koľábban is megttirténhetett volna, mert ez arésze mfu 3 éwel ezę|őtt is megtörtént. Nyilván,
hogyha az onkoľmáĺyzat gazdasági teljesítménye olyan jó állapotban lesz, mint ahogy idén
van, meg gazdaságihelyzete, meg pénzügyihe|yzete, akkor úgy egyeztiink meg a bĺjlcsődei
dolgozókkal, hogy nyilván az onkormányzat nyitott arra,hogy nemcsak az ő ágazatukban,
hanem az ővodák, és a szocíáIis ágazat más teľtiletein dolgozók esetében is nyitottak vagyunk
arra, hogy a bérrendezést tovább folytassuk. Nyilvan ez arryagi kérdés. Ezzel az elł5tefiesztł5i
kiegészítéssel megköszcinve a bolcsődei dolgozók hozzáźi\źsźú az egész ügyhöz, napiľend
vitáját megnyitom. A Hivatal munkatársai jeleńék, hogy a bölcsődei dolgozók hozzászőIási
lehetőséget kértek, nem tudom, hogy Koscsóné Kolkopf Judit intézményvezető asszony'
parancsoljanak! Ja, bocsánat akkoľ ügyľendi javaslatként felteszem a Képviselő-testiiletnek,
hogy ad-e hozzásző|ási jogot a Bĺilcsőđei Dolgozók Szakszervezeti vezetőjének a
hozzásző|ásra.Kérem,szaya7ŻaÍ|akalĺól,hogy

- a Képviselő-testület a ,,Javaslat a btilcsődei ágazatban dolgozók bérľendezésóre''
című napirend tĺĺrgyalása során hozzásző|ási jogot adjon Véghné Vitáľis Szilviának, a
B ĺjlcsődei Dol gozók S zakszeľvezet VIII. Alapszerve zete titkáĺźnak.

Dr. Kocsis nĺáté
Megállapítom, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta.



sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 ĺ<ÉpvIsBI-o
a HaľÁRo Z ATHIZ AT ALHI Z pcvs zpRÚ szoľo g g s Éc s zÜrs Écp s
HATAROZAT:
89/20Í6. (Iv.21.) 1.6IGEN 0 NEM o ľĺ,nľózxouÁssa.r'

A Képviselő-testület dr. Kocsis Máté ügyrendi javaslatát elfogadva úgy dönt, hogy a

,,Javas|at a bölcsődei ágazatban dolgozók bérrendezésĺĺre'' című napirend tárgyalása során
hozzásző|ási jogot ad Véghné Vitáris Szilviának, a Bölcsődei Dolgozók Szakszervezet Y|II.
Al ap szeľve zete titkár tnak.

Dr. Kocsis M:áté
Megadom ahozzászőIás lehetőségét. (MilcroÍon nélkuli kozbeszólás) A döntés után fogunk az
on hozzźsző|ásáravisszatérni. Eľőss Gáboré a sző, parancsolj on!

Dr. Erőss Gábor
Kĺjszönöm a szőt. Feltételezem, hogy mindenki tźtmogatja a bölcsődei dolgozók béremelését.
Jobb később, mint soha, csak a Polgáľmester Ur által felsorolt más óvodákban dolgozók,
szociális szférźlban dolgozók mellé javasolnáń, hogy akkor nę csak ködös igéret formájában,
hanem ténylegesen, és akkor vegyfü fel a napirendre, nem a mai ülés napirendjére, hanem a
Képviselő-testület kĺjvetkező üléseinek valamelyikére, hogy akkoľ náluk is valósuljotmeg az
a béremelés, ami az onkormtnyzat felelőssége, mint fenntaľtóé. Illetve még egy kategóriát
megemlítenék' ami kimaľadt a felsorolásból, hogy vannak olyan iskolai dolgozók is, ugye a
p.edagógiai munkát segítő karbantaľtók satöbbi, akiknek a munkáltatőja tovźlbbra is az
onkormányzat.Ugyhogy javaso|nám,hogy az ő béremelésükľől sem feledkezziĺlk el, ha maľ
a pedagőgusoknak 3 év sztrźljktaľgyalás után, most sztrájkolniuk kellett 3 év után, mert
bérköveteléseiket csak kis ľészben elégítették ki, akkor a karbarfiaľtóinknak ne kelljen.
Javaslom, hogy nekik is emeljfü majd a ťlzetését, ktjszonöm.

Dr. Kocsis Nĺ'áté
Aha. Van még valami javaslata efelől? Akkoľ Jakabfy Tamás képviselő úrnak adjuk meg a
szőt.

Jakabff Tamás
Köszönĺim szépen. Nyilván mindannyian tudtuk, hogy a bcilcsődei dolgozók bére az jőva|
kevesebb anrlźi, mint amennyinek kellene lennie. Elhoztam egy bértáblát, azért azt szeretném
elmondani róla, hogy elég tľagikusan néz ki. B, C, D és E kategória, ahol azEkategőnamér
felsőfokú végzettséget takar. Ez az elsőtől a 14. soľig, tehźIt 42 év munkatapaszta|atig
ugyanannyi tisszeget tartalmaz'méghozzál29.000 bruttó Ft-ot, ami 85.785 nettó Ft. Nyilvĺín
azt mindanrryian tudjuk, hogy budapesti viszonyok között ez abér, hát édeskevés arľa a fajta
megélhetésre, amit a közalkalmazotta|<rnk és a bölcsődei dolgozóknak, mint amit mi jónak
gondolunk, úgyhogy nyilvan emiatt én abszolút üdvözlöm a béremelést. Ami probléma
felmeľĺilhet ebben, az peđig a k<jvetkező, hogy mi az A-E kategóriáknak adjuk ezt a
béremelést, azF kategóriának nem és ez éůtal' azfogtöľténi, hogy az F kategória első 15 évnyi
munkatapaszta|ata kevesebbet fog érni, mínt az E kategóriáé ugyanennyi munkatapasztalatta|.
Itt ezen a ponton fog keletkezni egy bérfesziiltség. Nem tudom pontosan, hogy hany személyt
fog ez érinteni, remélem hogy nem sokat, de ha mégis, akkor javaslom, hogy egy k<jzeli

képviselő-testĹileti ülésen ezt is próbáljuk kezęlni. Ezenkívül én is az óvodai és iskolai



dolgozók hasonló kategóľiában |évő fizetéseit is meg szerettem volna említeni, amit Erőss
Képviselő Ur már megtett. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
onnek is koszonjiik a jó tanácsokat. Az F kategóriának abérľendezését maguk az érintettek
sem kérték, eZ az egyik. Ą másik az,hogy olyan érdekes, hogy maguk rendkívtil lelkesek
tudnak lenni, amikoľ éppen döntést kívanunk hozni a bérľendezésrőI, bérrenđezés ügyben.
Előtte nem voltak ilyen lelkesek, nem is nagyon hozták szőba, de még egyszer elmondom,
mégtalán ellenzéki képviselőként ez helyes is, hogy ígý viselkednek, azmź.s kérdés, hogy mi
meg eń. a helyén is kezeljük. Még egyszer elmondom, hogy amikoľ én arra szoktam utalni
onöknek, hogy nem sok felelősségĹik van a dologban, akkor most csak emlékeztetem, hogy
egyikójfü sem jelcilte meg például mindennek a fedezetét, egyikőjĹik sem jelölte meg a
hatĺíridejét, a pontos összegét. Tehát általános lózungnak tudom tekinteni azt, hogy legyen
mindenhol jó nagy bérĺeĺđezés és akkor j ő népszerll ellenzéki képviselők leszünk. Ezt helyes,
hogy elmondták, és szeľintem helyes, hogy eń. így is kezeljfü. Nyugodtan ránk bízhatják a
kerület dolgait, eddig is szerintem becsületesen megpróbáltunk helý állni a tekintetben, hogy
nyugodt és rendezett viszonyok legyenek a vĺíľosban, és mindezt egy Budapesten is elismert
fejlődési színvonal mellett tegyiik. Arról pedig nem beszélve, még egyszeľ elismétlem, hogy
mindig az embet azon gondolkodik, és talán rá is jövök néha, hogy a mi politikai
k<izosségünket az tartja olykor egyben, hogy rendkívül bosszantónak tudjuk ta|áIní, amikor
olyan gondolkodású, vagy oldali embeľek, akik elvettek 13. havi bért akozalka|mazottaktőI,
mi pedig visszaadtuk a 13. havi bért mźr 3 évve| eze|őt1, azok oktatnak ki minket
béremelésbol. Mindegy, hogy időközben más gúnyakat húzkodnak magukľa, mert már
váIla|hatat|an a mtlIt, de a lényeg .ÜgyaÍIaz' Képviselő Urak. Szóval az a kérésem, hogy
nyugodtan bízzźk rźĺ.lk ezęket az egyeńetéseket, egyébként a szociális ágazat, i||etve az
óvodai ágazat vezetoíve| is a héten megtörtént, és meg fog a jövő héten is az óvodák
vezetőivel mindez töľténĺli. Úgyhogy az a kérésem, hogy maradjunk az eredeti

előteľjesztésnél. Az onkoľmányzatkíoktatása helyett döntsiink inkább a bĺjlcsődei dolgozók
bénenđezésének kérdésében. Am mielótt ezt meglesszük, Jakabff Képviselő Ur ismét szót
kér, parancsoljon!

Jakabff Tamás
Köszĺjnöm szépen.Eznagyon érdekes, mikor a Polgáľmester Ur ań.kér| hogy maradjunk az
előterjesztésnél és az ę|őzo mondatban éppen 13. havi bétezett. Szeretném jelezru, hogy én

sosem vettem el 13. havi béľt. ellenben...

Dľ. KocsÍs N,Iáté
Sosem emelte fel a hangját, amikor elvették, Képviselő Úr, maľadjunk ennyiben! Akkor nem
volt ilyen aktív, amikor elvették! Mikoľ visszaadjfü, akkor meg kioktat...

Jakabff Tamás
... az én pĺírtom ebben az iďőben még nem |étezett. A Lehet Más a Politika 2009-bęn az
MSZP kormány ellenzékeként alakult meg. Maradjunk ennyiben, és akkoľ visszatémék a
keľĹileti vonatkozásokĺa, amely... Szerintem Polgáľmestęr Uľ nem tudja elvitatni egyikünktől
Sem' akik ellenzékből itt iilünk, beleéľwe mind az öti.inket, hogy támogatjuk ezt a
bénendezést, és nem csak a mai napon támogatjuk, hanem a múltban is támogattuk volna, bár
kísérletet tett erre. En szerintem soha senki nem mondott ilyet, hogy ne legyen bérrenđezés,
ellenben az már elég gyalľan előfordult, hogy amikor valamit szeretttink volna a
költségvetésben módosítani a taľtalékok teľhére, akkor az e||en ágá|tak, hogy miért akarjuk mi



a tartalékot felhasználni. Itt most onök a tartalékot haszná|jźtk fol, hát így könnytĺ, hogy
nekünk nem szabad, onĺjknek meg igen, és akkor ez az érv. Kĺiszönom szépen.

Dr. Kocsis N'ĺ.áté
Ez egy viszonylag egyszenĺ dolog, minket bíńak meg a vźiasńők a kerület vezetésével, ha
majd másképp döntenek, akkor onok fogják ezt atarta|ékot így-úgy felhasználni, vagy onök
fognak pénzugyi d<jntéseket hozni. Ez szeńntem így rendben van) ez a világon mindenhol így
működik. Ertem, hogy sérelmezi, đe fogadja el, hogy ez avźiasńók döntése volt, nem az én
személyes döntésem. Eľőss Gábor képviselő úr, parancsoljon!

Dr. Eľőss Gábor
Hátba mar erről beszélgetiink, akkor jelezném, hogy a Paľbeszéd Magyaroľszágétt, amelynek
képviseletében itt iilök, az egy még újabb páÍt, egyrésń. tehát (A háttérből beszéd
hallatszik)... fudom. .. egyrésń.tehát 3 éve !étezik. Az az időszak, amelyről Ön beszél, én
ugyanúgy, mint JakabĄĺ Tamás, nem politiztitam még, on voIt az, al<l azMsZP-sZDsZ -
szel egyĹittmfü<ldve volt itt a kerulet vezetésében. Tehát' ha valakinek vannak erľől
közvetlenüI tapasńa|atai, arról a korszakľól, akkor az On. Mi akkor még nem politizáltunk.
Ugyhogy ahelyett, hogy visszafele mutogat, sőt ha a kerĹiletet vesszĹik, .l év hatalom után,
ahelyett most mar inkább azźlgazatokban, a szociális és oktatási ágazatban élők jelenéľe és
jövőjére koncentráljon. Az mégis csak a Fidesz kudaľcát jelzi, amikor 6 év hatalom után
kétharmaddal, vagy majdnem kétharmaddal, még mindig ,,komcsiznak''. Ráadásul úgy, hogy
olyan új pártokkal szemben hasznáIjźk ezeket a lejźnatőđott patronokat, amelyek valóban,
amikor on politizálni kezdett, és amikor egyĹitt vezették a kerĹiletet az MSZP-SZDSZ-szeI,
akkor még nem is léteĺek. Úgyhogy ezt on tudja, hogy akkor mi volt, mi később kezdtiink
politizá|ni. A 13. havit pedig kérje szĺímon az akkoľi szövetségeseitől, paľtneľeitől.
Ktjszcjnöm.

Dr. Kocsis lN{áńé

Nagyon nem tartozik ide, de rĺividen egy kis tcjrténelem órát kell taľtanom. Soha nem
koľmányoztunk együtt az MSZP-SZDSZ-sze|. Beszéljtink néha egy kicsit a kerületről, majd
segítek onnek tájékozőđní. Úgy voltam alpolgáľmester, hogy Fidesz-többségrĺ volt a
Képviselő-testtilet és Csécsei Bélanak hívták a polgármestert. Hol van ebben MSZP-s,
Képviselő Ur? Egyébként 2002 és 2006 közĺitt volt itt MSZP-SZDSZ tĺibbség, teljes artnyű
többség. Azoknak a szereplőivel elvi alapon sosem tudtam azonosulni. En egyébként legjobb
tudomásom szerint nem tartozom sem a liberális, sem a szocialista gondolkodású, meg
holdudvaľú emberek köré. Családilag sem, meg úgy habituálisan sem soroltam magam soha
hozzájvk. AÍľól pedig szívesen elbeszélgetek egyszer onnel' hogy 2008 előtt - hatátoznlnk
meg egy ilyen átmenti dátumot - mi töľtént a kertiletben. En is hosszan gondolkodtam tegnap
azoĺ, hogy egyá|taltn ttjľtént-e valami az ingat|anozáson, meg a lopáson, és a komrpción
kívĺil, és 2008 után és azőtami történt a kerĹiletben, akĺĺľ azintézményi' köaeľĹileti felújítások
és sok minden más. Azt meg külcinösen díjazni szoktam, amikoľ kültjnböző fürumokon - és
nem feltétlenül inteľnetes forumokĺa gondolok - azok okÍatnak ki, akik aktívan asszisńá|tak,
résń vettek, vagy akar csak tudtak aľľól, hogy mi folyik komrpciós mechanizmusok
tekintetében ebben a kerületben, és nem nagyon tettek ellene semmit. Ezt is helyén szoktam
kezelĺi, de majd egyszer talán négyszemkozt tĺibbet mesélek erről onnek, hogy mit jelentett
ľégen itt egy ilyen Haľs Gábor, Mitus, Galló Istvánné, Molnár György, Szabő Gábor tengely
2002-2006 kĺjzĺjtt. És ma hany ügyet to| az onkormanyzat abbő| az iđőbő| maga előtt és
hányat tol most' Elrírulom a mostani számot, nullát. En mindig nagyon szoktam dijazni,
amikor ezek az emberek közvetlen, vagy kozvetett módon kioktatnak. Néha olykor gtlnyát



váltanak, hogy ań" lehessen mondani, hogy én már nem is ahhoz tartozom, de attól én még
tudom, hogy ki-kicsoda ebben a kerĹiletben és tájékoztaÍom, hogy soha nem volt azMSZP-veI
semmilyen koalíciós kényszerünk. Az SZDSZ-szeI sem volt. Egy dolgunk vo|t, hogy az
SZDSZ-es polgármesteľľel valamiképpen együtt kellett mfüĺjdni, hiszen ot vá|asztották meg
az emberek, de abszolút többsége volt a Fidesz-KDNP többségnek abban az időben is a
Képviselő-testületben, úgyhogy a helyi ismeretei pontatlanok' Képviselő Ur. Kaiseľ Jőzsęfé a
szó! Kérem onöket, hogy... (A háttérből beszéd hallatszik)... igen.

Kaiseľ Jĺízsef
Szokták mondani, hogy messziró| jott embeľ beszéde eléggé éľdekes és on messziľől jött.
Egyszeľtĺen nem tudja, hogy mi tĺjrtént itt a keľületben, mivel - mit tudom én - 20ĺ4-ben tette
be a |ábát taltn e|oször és szerintem el is tévedt. Először is a vźiasztói akaratot és a
demokráciát tartottuk tiszteletbe azza|. ..

Dr. Kocsis N{.áLté,

Beszéljiink a bölcsődékľől, Képviselő Úľ!

Kaiser József
hogy egyiitt mfüĺĺdtiink az SZDSZ-es polgármesteľľel, meľt a kerület akkor

csődhelyzetben volt. Én akkor ezt elmondtam onöknek, hogy itt 1500 milliáľdos éves
hiánnyal dolgozott a kerület' most ennyi többlettel dolgozik. Ez pontosan annak köszönhető,
hogy 2006-ban, amikor megnyerttik a választásokat, mi mint képviselők, a Képviselő-testĹilet
a fideszes tĺĺbbséggel, rendbe hozta a kerületnek a dolgait és megprőbáIÍa ezt a kerületet
szanźlLni, hogy úgy mondjam, azokbő| a káľokból, amit okozott az SZDSZ-MSZP. Nem
hiszem, hogy engem vádolhat SZDSZ-es, meg MSZP-s....

Dľ. Kocsĺs Máté
Kip oIítizá|tuk magunkat, Képv i s e l ő Úr, s zerintem !

Kaiser József
... et kell mondanom, hogy amikor Ön azt mondja,
hozzá, akkor ĺézzęn már át a XIV-be, aho| az onök
azza| veszi kcirtil masát.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Képviselő Ur! Indokolatlanul tovább fogiuk gtiľgetni a napirendhez nem tartoző témát, ęzért
ań. kémém, hogy zárjuk le. Erőss Képviselő Ur, ha van még bölcsődékkel kapcsolatos
mondanivalója, akkor aztkérem, hogy tegye meg!

Dľ. Erőss Gáboľ
Lehet hogy meglepő lesz, de bölcsődével kapcsolatos. ont'k sem tudnak eIeget rólam úgy
Iátszik, ugyanis én mźtr Józsefuaľosba jár:tam bölcsődébe is 4l éwe|' eze|őtt, ilgyhogy ezt
akkor, ahogy Polgáľmester Úr mondta, hogy majd mesél és anekdotazikitt a múltról, akkoľ
gondoltam, hogy ezt majđ megpendítem, és ha majd további érdeklődés van ezze|
kapcsolatosan, akkor. . .

Dľ. Kocsis Máté
Oruttink neki.

hogy PM-es képviselő és semmi köze
polgármestere MSZP-sel' és állandóan
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Dr. Eľőss Gábor
... majd elmondom aztis.

Dr. Kocsis Máté
ovodába hova járt Képviselő Úr?

Dr. Erőss Gáboľ
ovodába? A Magyar Rádió ővodájába.

Dr. Kocsis M:áúé
Foldrajzilag hova járt Képviselő Úr?

Dr. Erőss Gábor
Hát oda ahova minden rádiós dolgozó... ami itt van egyébként...

Dr. Kocsis Máté
De hova?

Dr. Eľőss Gábor
Ahol édęsanyám do|gozoít, a Rádióba.

Dr. Kocsis ľIáLté
Képviselő Úr hovajárt óvodába, mert tudjuk, hogy hova ját bölcsődébe.

Dľ. Eľőss Gábor
És tudja, hogy hol a Rádió itt a VIII. kerĹiletben?

Dr. Kocsis lŇĺáLté

Én abban azutcábannőttem ft)l, Képviselő Úr. Na, hova jáľt óvodába Képviselő Úr?

Dľ. Erőss Gáboľ
Egyébként Zllg|őra visszautalva még annyit mondanék, hogy van ott egy fideszes
alpolgármesteľ is, úgyhogy Kaiser Úrnak iżenném.

Dľ. Kocsis Máté
Képviselő Úr hova jáľt óvodába, nu|jamaľ el! Általanos iskolába hova járt? GimnĺŁiumba?

Dr. Erőss Gáboľ
Ezt mind elmesélem majd Polgáľmester Úrnak ) ęzĺęmtaľtozik ide.

Dr. Kocsis Máté
Na, ugye! orulunk, hogy legalább bölcsődébe ide járt!

Dr. Eľőss Gábor
Ide jáľtam, igen| Az esküvőm is itt volt.

Dr. Kocsis l.{lźlté

Na, đe itt vége is szakadt ennek, majd mesél a bcjlcsőde emlékeiről. Végül is bölcsis témával
zźrtuk. Képviselő Ur ide járt |ega|ább bölcsődébe, ez fontos infoľmáció, ekképpen a napirend

1.1.



Yitáját|eztlrom. ...( A háttérből beszéd hallatszik)... A döntés után' tisztáĺ emlékszem, hogy
mit kért a Szakszervezet vezetője, ezért a napiľend vitájźt \ezźtrom, és dtjntést hozunk, ami
abból á1l, hogy szavaznia kell a Képviselő-testtiletnek alpontokkal együtt 3 pontból álló
hatélr ozatről minő sített többséggel' Kérem, ezt tegyék meg !

A Képviselő-testĹilet úgy dont, hogy

I. a) a Jozsefuaľosi Egyesített Bölcsődék pedagógus életpályamodellbe nem tartoző, a
kozalkalmazotti bértáb|a A-E fizetési osztályokba sorolt közalkalmazol1ak részéte
önkormányzati keresetkíegészítést biĺosít bérľendezésük éľdekében 2016. május 01.

napj átó 1 hatźlr o zat|aĺ i d őre.

b) az a) pontban foglaltakľa 2016. évben I9.l5I,8 e Ft-ot biĺosít az á|ta|tnos tartalék
terhére és ezért az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános
tartalékon be|i| az általános taľtalék eloirányzatáróI 19.75|,8 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11108-02 cím működési finanszitozźsi kiadáson beliil az irźnyítőszervi támogatásként
folyósítotttźrrlogatáskiutalásaelőirányzatára.

c) a Józsefvarosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím működési ťlnanszirozási bevételen
beltil az fuányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlmlźn történő
jőváirása e|őirźnyzatát 19.7 5I,8 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás - tĺirvényi illetmények _
elóiráĺyzatat 15.552,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jarulékok és szociális hozzájéru|ási
adó előirĺĺnyzatát4.I99,2 e Ft-tal megemeli.

đ) az a) pontban foglaltakĺa hatźrozatlan iđőre 2017. évtől előzętes és taľtós működési
kĺjtelezettséget vá|LaI évente kifizetői jaľulékokkal egytitt 33.860,2 e Ft ĺjsszegben az
onkormanyzat saját bevételei terhére.

Felelős: polgármester
HaÍáriđo : 2016. ápri|is 2| .

2. felkéri a polgáľmestert, hogy a hatźrozatbarl foglaltakat a 2016. költségvetésľől szóló
rendelet következő módosításánál, valamint a 2017. évi és az azt kövętő évek
ktiltségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a költségvetési ręndelet következő módosítása, valamint a2017. és az azt követő
évek költségvetésének tervezése

3. fęlkéri a Jőzsefvárosi Egyesített Bcjlcsődék vezetójét a határozat I. pontjában foglalt
keresetkiegészítés megźt||apításával kapcsolatos munkáltatói intézkeđések megtételére.

Felelő s : Józsefu aľo si Egyesített B cilcsődék v ezetőj e

Hatĺíridő: 2016. április 30.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítom, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tanózkodással a Képviselő-testĹilet elfogadta a
határozatot.

':
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A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a) a Józsefurĺľosi Egyesített Bĺjlcsődék pedagógus éleęályamodellbe nem tartoző, a
kozalka|mazotti bértáb|a A-E ťlzetési osztályokba soľolt kĺjzalkalmazottak részére
önkormanyzati keresetkiegészítést biztosít bénendezésfü érdekében 2016. május 01.
napj átó 1 hatźtr ozatIarĺ i dőľe.

b) a, a) pontban foglaltakĺa 2016. évben 19.75|,8 e Ft-ot biĺosít az áIta|źnos tartalék
teľhére és ezért az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általános
tartalékon belül az általános tartalék előirtnyzatárő| I9.75I,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím mfüödési finanszírozźlsi kiadáson belül az irrínvítószervi támosatásként
fo lyó sított támo gatás kiutalás a e|őír źlny zatár a.

c) a Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím mfütjdési ťlnanszirozási bevételen
belül az irźnyitőszervi tárnogatásként folyósított támogatás fizetési szźm:.Jźn történő
jőváítása előiľźnyzatát 19.75I,8 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás - t<irvényi illetmények _
e|őirányzatźLt t5.552,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzźĄáru|ási
adó előirĺányzatát4.199,2 e Ft-tal megemeli.

d) u a) pontban foglaltakľa hatélrozat|an iđőre 2017. é\'től előzetes és taľtós múkĺjđési
kötęlezettséget vá,|Ial évente kiťlzętói jáĺulékokkal egyĹitt 33.860,2 e Ft összegben az
onkormán yzat saját bevételei teľhére.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. április 21.

2. fęIkéri a polgármestert, hogy a hatźtrozatban foglaltakat a 2016. k<iltségvetésről szóló
rendelet kĺjvetkező módosítasánál' valamint a 20|7. évi és az azt követő évek
kciltségvetésének tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hattĺtiđő: a költségvetési rendelet következő módosítása, valamint a20|7. és az azt követő
évek költségvetésének tervezése

3. felkéri a Jőzsefvźrosi Egyesített Bölcsődék vezetőjét a hatźxozat I. pontjában foglalt
keresetkiegészítés megá||apításźtva| kapcsolatos munkáltatói intézkedések meglételéľe.

Felelős : Józsefuárosi Egyesített Bĺjlcsődék vezetőj e

Hatĺáľidő: 20|6. április 30.

Dr. Kocsis NIáté
Megadom a szot a Bölcsődei Dolgozók Szakszervezetéĺek VIII. kerületi alapszervezet
v ezetőj ének, parancsolj on !

r_3



Véghné Vitáľis Szilvia
Jó napot kívánok! En Véghné Vitáris Szilvia vagyok, a VIII. kerületi Bölcsődei Szakszewezet
alaptitkara. Polgármester Umak és a Képviselő-testületnek nagyon köszönjtik eń. a
béľkiegészítést' vagy béthozzájfuliást. Ań. gondolom' hogy az alacsonykeresetű
dolgozóinknak ezze| egy kis kĺinnyebbséget nyújtanak a megélhetésükhĺjz. Gondolom,
minden dolgozó ennek nagyon-nagyon fog öľiilni. Köszcjnöm szépen.

Dr. Kocsis M:áté
Köszönjfü szépen. További jó munkát kívanunk onöknek az á|đozatos tevékenységéhez és
természetesen, ha bármiben az onkormźnyzat állhat rendelkezésiikľe, akkor ahogy eddig' a
j övőben i s foľdulj an ak hozzźlnk bizalommal.

Napiľend 2. pontja
Javaslat a káptalanfüredi gyeľmeküdülő fej|esztéséve| kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(íľásbeli el őterj eszté s, P oTI<ÉzB ES ÍTÉ S )

Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dľ. Kocsis Máté
Napirend vitĄźń megnyitja, megadja aszőt Dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Hasonló ez a helyzet, mint a legutóbbi káptalanfiiredi napiľendnél volt, ha az embeĺ
jóhiszemű, akkor csak találgat, hogy mitől olyan biztos, hogy ez aziĄabb páIyázat sikeres lesz
és ez a plusz 700 millió forint valóban rendelkezésľe fog állni, ennyire persze nem naiv.
Kérdése, hogy ami pluszkötelezettségeket vállal itt az onkormányzat, gondol a jelzáIogta, az
mit jelent a gyakoľlatban az eddigi dĺintéseikhez képest? A másik kérdése, lgye ezt a
beruházást egyszer eltervezték egy bizoĺyos <isszegben és láttak már ilyet, hogy menetközben
megnőtt abenlhazási összeg, de azért egy kicsit részletesebb indoklást vĺĺľt volna, hogy mi
ennek az oka, illetve, hogyha nem arról van szo, hogy egyszerĺien tÍisza|adtak a költségek,
vagy megnĺivelték a vá|La|kozók, vagy a|vźi|a|kozők az áľľést, akkor az a kérdése, hogy
mennyivel lesz jobb és több ez akáptalanfiĺredi táboľ akkor, hogyha ezt most megszavazzźlk,
és támogatják, mert ęrről ő sok részletet nem |źĺott az előterjesztésben. Reméli, hogy nem
fogiák áfrervezni az épületeket, meľt Feľencz orsolya képviselőtáľsával volt egy esztétikai
vitájuk, ahol védte az éptileteket és a Iátvźnyervet, Képviselő Asszony kritizáIta. Reméli,
hogy azok a|átvénytervek, amelyeket |áttak, azok nem vá|toznak' a kérdéseit ĺiľülne, hogyha
megvá|aszolnák.

Dr. Kocsĺs M:áLté

Megadja aszőt Dr. Mészár Erika aljegyzo asszonynak.

Dr. Mészár Erika
A je|zá|ogogbejegyzése nem jelent pluszterhet az onkoľmányzatnak, hiszen az első iitem
esetében maľ ugyanúgy vállalnia kellett, meľt csak így tudtfü beadni magát a pźiyźzatot. A
vźt||a|kozői szakaszban még nem tart az egész projekt, hiszen tervezési szakaszban vaĺnak. A
tervek a|apjźn készült egy tervezoi k<iltségbecslés, és atervezói költségbecsléshozottki az
előterjesĺésben is szereplő <isszeget. A|thoz, hogy azon terveket, amit maľ egyébként ismer a
Képviselő-testület, és ahogy Képviselő Ur az előbb hivatkozott, ffifu vitatkozott is róla
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Képviselo Asszonnyal, ezen terveknek a megvalósítását szeretĺé az onkormányzat, és ezért
kéri a felhatalmazást a Testtilettől, hogy most a második ütemben is páIyázni tudjon.

Dľ. Kocsis lNĺálté
Megadja aszót Simon Gyoľgy képviselőnek.

Simon Gyärgy
Tavaly tavasńáján. amikor megszavazták eń. a projektet, ő is azok kozé tartozott, aki nagyon
ĺjrtilt annak' hogy megvalósul a gyeľmeküdĺilő. Anólbeszéltek, hogy 2015 augusztusában fog
bezámí ez a tźlbo1 ezze| szembeĺ egész nyáron nem mehettek oda a jőzsefvźttosi diákok, a
kérdése egyik része eľre vonatkozik, hogy miéľt nem nyitott meg tavaly a tábor? Annak
nagyon örül, hogy a kispesti tábor őket befogadta. Ugy tudja, hogy azőta egy kapavźlgás sem
történt atábor teľĹiletén' ugyanakkoľ rengeteg sajtóhír meľĹilt ftil a Veszprém kĺjrĹil' egy-kettőt
fülolvas: ,,Lemond Simicska embere a Veszprém éIétő|,,,,, Nem adja nevét többet az MKB a
Veszprémhez'', ,,Fideszes pénzek a Veszprém köriil''. Ez atulajđonosi kör Kálomista Gábor,
olyan ktlr<jkben halljak az ő nevét, ami nem mindig a pontos elszámolásról híres
vźilaIkozźsok. Egy éve nem hasznáIjźk Józsefuáros tanulói eń. atábort, ĺisszefüggésben van-e
ez az egyéves csúszás az Orbtn-Simicska féle háboruval? Egy évig nem történik semmi, és
utánaolvasott és az e|mu|t egy évben keletkezett hírek, aľra mutatnak, hogy erőteljesen az
oľban-Simicska háborő zaj|ik a háttérben a Veszprém körĺil. Igaz-e ez, vaw mí az oka az
egyéves csúszásnak?

Dr. Kocsis M:áté
Ezméga DK-ban is nagyon meredek gondolatmenet. A keriileti onkormányzat szeretné a sok
évtizede ismert kézi|abđacsapattal, a világ egyik legjobb kézilabđa klubjával közösen
felújítani atábort. Hogy jcin íđe az orban-Simicska tigy? Ha szabad visszakérdeznie? De most
tényleg, hogy jön iđe? Nyilván el kellett mondani, eń. érzékelte, a második mondatból, hogy
ezegy központi feladat lett, de Vezesse máľ le, hogy jön ide? Képviselő Ur, tényleg.

Simon Gyöľgy
Egy éves csúszás vaÍ\ a projekt indulásában.

Dr. Kocsis Máté
Nincs csúszás egyébként, de mindegy.

Sĺmon Gyiiľgy
Próbált uténaĺézni, hogy mi lehet ennek az oka. Továbbra sem kapott vźiaszt, hogy mi a
valódi ok, hogy nemcsak egy éves csúszás, hanem ilyen jelentős anyagi többlet is megjelenik.
Igaz, hogy eZ nem az onkormtnyzat péĺuébő| męgY, de akkoľ is az adőfizętők pénzébol,
közpénzbŕ3l megy ez a támogatás, amit a cégek ajánlanak fe| alźnányspoľtokĺa, đe ez attő|
még kĺizpénz.Ez érdekli, hogy ez a növekmény ez mibőlvan, és azidocsĹlszás? Ezaketto az,
ami a kérdés.

Dr. Kocsis Máté
orbánnak meg Simicskanak annyi köze van ehhez a táborhoz. mint Merkelnek meg
Eľdogannak ) ęz az egyik áI|ítása, A másik, hogy nincs egyéves csúszás. A haľmadik peđíg az,
hogy nem beengedte a jőzsefuźnosi gyerekeket a kispestí tábor, hanem megvették a
szolgá|tatélst. A negyedik, hogy nem megnőttek a ktĺltségek, hanem bővült a műszaki
Íarta|om, tehát több minden jön létľe. Nem az adott, előre tervezettfe|építendő, abenillź.z;ź.s
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valamely elemei nőttek meg most ennyivel, hanem új elemekkel egészülnek ki. Csúszásról
nem tud, arľól viszont tud, hogy a TAo támogatás' amiből megépül ez, tulajdonképpen most
artőI bęszélnek, hogy bruttó 2,6 mllIittrd forintért felújítják a káptalanfiiredi gyermeküdülőt,
együttműködésben a vi|ág egyik legjobb kézilabđacsapatávaL. Ez a munka tekintette| arra,
hogy többszeľeplős' tekintettel arra, hogy a TAo támogatást nyilván még ossze kell rá szedni,
amiben nem nagyon szoktak ebben őneki segíteni, bízik benne, hogy ez mď1đ váItozlk.
Mégiscsak arról van szó, hogy felújítjak ezt a tábort, nincs csúszás, és egyébként az
onkoľmányzat minden nyáron biztosítja a gyeľekek számára a táborczási lehetőséget. A
felújítás olyan dolog sajnos, hogy nem lehet odamenni. Tavaly úgy tudja, de az illetékesek
kiegészítő vźl|aszt adnak, ha akarnak, hogy ktilönböző bontási meg alépítményi, atewezéshez
sztikséges feltárási munkálatok mĺár folytak. Amikor elkezdődött ez az egész, elmondták,
hogy tekintette| arra, hogy saját fonásból fele ilyen léptékben sem tudnák soha megvalósítani
egy gyeľmektábor felújítását, ezért ebbe az fuányba indultak, az onkormźnyzat érđekeit ez
szoLgá|ja leginkább, tehát tulajdonképpen 95 o/o-ban külső fonás bevonásávalhď1taĺak végre
egy gľandiózus beruházást az egyik legelavultabb balatoni gyermektáborban. Ez egy jó dolog,
nem lát csúszást, nem lát Simicskát alźńhatáron, meg jelen pillanatban a Miniszterelncik Uľat
sem látja a tábor ügyében, de lehet' hogy lemaľadt valamiről. Ne lássanak rémeket,
próbáljanak már egyszer annak öriilni, hogy a tábor felújítása 40 év után elkezdődött. A 80-as
években volt abban atźtborban, meÍt áIta|tnos iskolába is iđejart. AheLyzet az,hogy akkor is
rossz állapotú volt. Ugy nyerte meg 87-ben a tisztasági versený a 6-os hźyban, hogy a
linóleumot mĺáľ ftjl sem lehetett mosni, meľt már akkor is ez a pirosas linóleum már akkor is
szakadozoĹt, ffieB évtizedes retek volt rajta. Csak üdvĺjzölni tudja eń. az egész tĺgyet, kéri,
próbáljanak maľ kicsit öriilni néha valaminek, és tegyenek fel olyan kérdéseket, amí az
onkoľmrányzat ebbéIi munkáját segíti, vagy gyoľsítja, vagy egyá|ta|źn a haladás irányába
viszi. Megadja aszőt dľ. Ferencz orsolya képviselőnek.

Dľ. Ferencz Oľsolya
Döbbenten ha||gatja aú.,hogy az e||enzék egész egyszeľűen nem tesz külĺinbséget a kiilönféle,
töľténelmileg is baloldali gytĺkerekkel rendelkezó pźlĺtok képviselői kozott. Egyöntetűen
keľesi akákán a csomót akkoľ, amikoľ jelenleg, és ahogy Polgármester Ur is elmondta, és ő
maga is jó sok évtizeďe születése őta jőzsefvaľosiként mondhatja, jő párszor éIveńe a
káptalanfiiľedi táboľnak a szo|gźt|tatásait. Emlékeiben ott van, hogy az áIlatvi|ággal éjjel-
nappal szoros kapcsolatban voltak, mert a hénon belül ugyanannyi különböző állatfaj volt
talá|hatő, mint kívtil, tehź.l- teljesen mindegy volt, hogy az ember benn alszik, vagy kint.
Ezeknek az źilapotoknak egyszer véget kell vetni. Eĺľe az Önkoľmanyzatnak saját forľása,
aIthoz, hogy XXI. századi színvonalon megvalósuljon nincsen, eLlhez képest az
onkoľmanyzat je|en|egi vezetése megoldotta, hogy egy egészen modern XXI. századi
követelményeket minden módon kielégítő, és az onkormtnyzat szźtmára rendkíviil kedvező
konstrukciójú tábor és annak hasznźiata lehetséges legyen. Egyetlen egy konstruktív
javaslattal eddig nem álltak elő, rengeteg elképesztő kifogást hallottak Simicska Lajos térde
kalácsáig bezźrő|ag.Ez egyszeruen nem po|itizáIźs, amit itt végeznek, ez obstrukció lenne, ha
volna akkora politikai súlyuk, hogy a szavazaÍuk ebben a kéľdésben d<jntő lenne. Erőss Gábor
felvetéséľe, hogy volt egy stílusbeli vitájuk ebben azugyben, eztfenriartja, de aŻ., hogy kell,
mondja ,,de gustibus non est disputandum''. De továbbra is úgy gondolja, hogy egy
rusztikusabb iľrányba lehetett volna' vagy lehet álmodni ezeknek az épuleteknek egy-két
homlokzati megoldástń, de ez teljesen lényegtelen. Báľ minden pľobléma csak eľľol szőIna,
hogy egy-egy homlokzatnak milyen burkolata, vagy milyen formavilága varl. A lényeg az,

hogy az onkormanyzat egy sokmilliárdos beruhazást tesz be, és segít létrejönni azért, hogy a
gyerekek XXI. szźzadi körülmények közĺltt lehessenek ebben a táboľban.
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Dr. Kocsis M.áté
Megadja aszőt dr. Sára Botond Attila alpolgáľmestemek.

Dr. Sáľa Botond Attila
Azon gondolkozott, hogy mikoľ kémek tobbet szőt,hanem tcirténik semmi a kęriiletbeÍL,vagy
lla Ĺtjr|.énik. Most Van egy 2,5 milliaľdĺ-ls beruházás kÍ.ilső forrásból, ez jelenleg a legnagyobb
ĺisszegű beruházás, ami folyik a keľületben. Azt kérik számon, hogy csúszik a projekt, nem
csúszik a projekt' ez oIyarl, amikoľ két hét alaÍt számon kérik rajtuk, hogy miért nem készült
el egy út, tehát tervezési folyamat varl, a tervezés legalább egy évet igénybe vesz. Azért nem
nyitott ki a tábor, mert ahhoz feltĺĺrási munkákat kellett csinálni, csatomaľendszert, fĺjldalatti
közmrĺhálózatokat is érint a felújítás, ezért a tervezési folyamatban szfüségszerű volt. Nem
azért zźńźlk be a tábort, meľt be akaľtĺák ztrni, hanem be kellett, hanem az előkészítési
folyamatnál is szükségszerii volt. A lényeg azonvan,hogy az onkormányzatbińosította egy
másik helyszínen az időseknek, a józsefuáľosiaknak, és a gyerekeknek a táborońatását. Ezt a
jövőben is megteszik, mindaddig, amíg ez a 2,5 milliárdos beruhiŁás nem készül el. A
tervezési folyamat erľryit vesz igénybe. Arľól szol az eloteqesnés, hogy ęlkészültek a tervek,
megvan a koltségbecslés, a kivitelezővel kötnének szerzőđést, és idén elindulna a kivitelezés.
Ha végigkísérik, Vagy egyá|talźn van-e hajlandóság, ha végigkísérték például a
városrehabilitációs programjaikat, vagy az ińfe|tĄításokat, nagyon jól tudjak, hogy a döntést
követően milyen ütemben haladnak ezek a pľojektek. Kozpénzbol, különbtjző dĺjntések
előkészítése miatt' ez ennyi időt vesz igénybe. Nem 300 mf alatti projekt, hogy nem kell rá
engedély, erľe kell engedély. Megvannak a sza]<hatősági engedélyek, ez enrtyi időt vesz
igénybe.

Dľ. Kocsĺs Máté
Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Akkor nyomott gombot, amikor Polgármester Ur arra arészére váiaszoIt a kérdéseknek, hogy
mit taľtďmaz ez a pluszösszeg,tehtń aľról volt szó, hogy itt plusz műszaki taľtalmat tarta|maz.
Azt gondolja, hogy ebben az esetben ezeknek a plusztaľtalmaknak a felsorolásźnak az
e|őterjesńésben kellett volna szerepelnie, mivel ęz ęgy elég lényeges ktiľülmény, ezt tĺgy
látja, hogy nem történt meg, de meghallgatja szőban is, hogy melyek ezek a pluszdolgok,
amik belekeľĹiltek aberuházásba, és ennyi pénf: igényelnek.

Dr. Kocsis Máté
Képviselő Úľnak majd rendelkezésére bocsátja, amit a Veszprémi Kézi|abda Egyesület a
TAo kéľelmében a második ütemben benyújtott. Az taftalmazza majd ezeknek az
ĺisszegeknek a tárgyíasulását, amiről a Magyar Kézl|abđa Szĺĺvetség dĺintĺitt, azt meg tuđja
ktildeni, ha elfogadható. Megadj a a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Már az elején felvetette, hogy mire is megy eI ez a plusz 700 millió, đe ezek szęrint utólag
tudják meg a veszprémiek TAo pźiyázatábő|. E^, nem tartja kielégítő vá|asznak, ettől még
ugyanúgy megszavazzak. Nem javasolja, és a koľmĺĺnypárt kommunikációs igazgatőja,javítsa
ki, ha rosszul mondja, Polgármester Uľ helyébe nem tagadna olyan dolgokat, amik evidensek,
tehát 4Z, hogy itt egy Simicska Lajossal ezeÍ szźion összefonódó emberrel fog az
onkormanyzat megállapodást kötni, tehát ez a Kálomista Gábor, ennek tényleg hosszú
története van és nem érdemes részleteiben végigvenni, hogy egy olyan evidenciát tagad, aĺri
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nyilvánvaló mindenki szétrnáĺa. (A hĺźttérbőĺ beszéd hallatszik.) Az, hogy amikor még nem
veszett ossze oľbán Viktor és Simicska Lajos, akkor Kálomista Gábor és Simicska Lajos
egyiitt nyerték soffa az MTVA-s tenđereket, és még vaľ ezer más rigy, amiben, egyébként ez
a Kálomista Gáboľ, akinek a stílusa is némi kívannivalót hagy maga után. Ilyeneket mondott
egy újságírónak, hogy ,,Magát is most megfojthatnám és a bíľóság majd elítél, de nincs
kedvem magát megfojtani, pedig van egy csomó bíró ismerőSöm.'' ( A háttérből beszéd
hatlatszik.) ovele köt megállapodást az onkormányzat, nyilván a gyerekeknek jó lesz, majd
hogyha Káptalanfiireden egy jó kis . ..

Dr. Kocsis M:áté
Nem ővele köt Képviselő Úr, mi lenne, ha nem hazuđozna egyszer. Ne hazuđozzon,
Képviselő Úr!

Dr. Erőss Gábor
Nem a Kálomista Gábor?

Dr. Kocsis M:áLté

Képviselő Ú' egy beteges hazudoző. A Veszprémi Kézilabda Egyesülettel döntenek, aminek
15 tagú elnciksége dĺĺnt ezekben a kérdésekben' meg a Yeszprém Handba|| Zrt.-vęI,
amelyiknek szintén a testülete. Nem Kálomista Gáborral állapodnak meg, ĺehazudozzonmá1
Képviselő Ur! Fejezzebe ezt a bohóckodást, Simicskával meg ... Kálomista Gábor egyébként
nemĺég nyert az index ellen egy elég nagy összegű pert az ilyen állítások miatt. Simon
Képviselő Uľĺa az előbb azétt nézett furcsán, ań. vonja vissza, az egy nagyon meľedek
kijelentés' hogy elszámolási gondokba szokott keveredni, mert pont most ilyen ügyben nyert
eIégnagy tisszeget most az indexszel szemben, tehát óvatosan ezekĺől az értékitéIetekľől. Az,
hogy ő mit mond újságíróknak, ne komolytalankodjanak már! A világ egyik legjobb
kéz1|abdacsapata a partneriik, ha rajtuk múlik, nem sokáig, ań'kéri,hogy zárjźkle ezt avítát,
ne Szomorítsfü itt el egymást, meľt nem lesz sem táborfelújítás, sem Veszprém, sem
Simicska, sem Kálomista Gábor, semmi, aztźnnézegethetik itt egymást. Ne viccelődjenek, és
nehazuđozzanak itt ĺjssze-vissza. Megadj a a szőt Simon György képviselőnek.

(Zentai oszkár képviselő ]0,02 órakor megérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-testület
létszáma I7 főľe emelkedett)

Simon Gyöľgy
A korábbi felvetésére nem téľ vissza, egy dolgot kérdez még, hogy egy olyan tęľületľől van
sző, a;ĺrń egy erdőben ktirbe van kerítve, ngyanazzal a kerítéssel a kispesti és a józsefuaĺosi
gyereküdülő. Szemmel láthatóan vgyaÍLaz vonatkozik mind a kettőre, és ha jól tuđja, a
kispestinek a tulajdoni felosztása ,(lgy néz ki, sajnos azt ismeľi jobban, hogy a telek az
önkormányzaté, és a felépítmények a kispesti onkormanyzaté. A kezdetben egyszerľe lett
kialakítva ez akét tidtilő, abban az ídőben a jőzsefvtĺrosi is, a Balatonalmádi onkormányzat
tulajdonában volt a telek. Kérdése, hogy a tulajdoni lap szerint mikor keriilt át Józsefraľos
tulajdonába ez a telek? A kispesti még nem keriilt źń, azt tudja.

Dr. Kocsis Máté
Me gadj a a szőt v áIaszadźsra dr. Mé sz źlr Erika a|j e gy zonek.

18



Dr. Mészár Erika
An., hogy mikor került, nem tudja megmondani, de a tulajdoni lap tanúsága szerint a
Józsefuárosi onkorm tny zat tulai dona.

Dľ. Kocsis lNĺ.álté

sZMsZ szerint már nem kellene szót adnia, de megadja, röviden és a napirendről beszéljen,
és ne Simicska Lajosról, ha megkérheti, megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Pedig kénýelen, mert hazugságga| vádolta Polgĺĺľmester Úr, pedig Polgármester Úr hazudott,
itt van a megállapođás az előterjesĺésben, a Veszpľém Hanđball Tearrl Zĺt. részéró|
Kálomista Gábor és Sevinget Zso|t az akikkel ...

Dr. Kocsis ilIáté
Akkor Kálomista Gáborral állapodnak meg'vagy a szetvezettel, amelyiket képvisel?

Dľ. Erőss Gábor
Akikkel aláírja ezt amegállapodást, tehát apolgármester hazudott.

Dr. Kocsis M:áúé
Ez a szociológus véleménye amegźiIapodásról. Képviselő Úr aľ:ő| beszéljen, hogyan fogja a
káptalanfiiredi tábort felújítani? Na, hallgatják a javaslatát! Mondja el már a Képviselő-
testületnek, hívja íďe az ĺisszes tanácsadőjźĺt, meg az összes átlátsző.hu-s embert, mondjiík el'
hogy miből fogiák a tábort felújítani? Ne nézzen ilyen baĺgyun, mondja meg, hogy miből
fogjak atáboĺt. felújítani, Képviselő Úr? Na' mondja meg, Képviselő Úré a sző, hallgatjfü,
hogy külső forrásból, de legyen önkoľmanyzati, míbőlr fogiak a káptalanfĺiredi gyeľmeküdülőt
fe|i!ítanĹ? Hall gatj a.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Időnként, amikor Polgaľmester Úr zavatba jön, akkor viszontkérdésekkel prőbá|ja sarokba
szorítani, de ...

Dľ. Kocsis lilĺálté
Képviselő Úľ, miből fogi ák a tźhort felúj ítani?

Dr. Erőss Gábor
Polgĺíľmester Úr szempontjából sosem végzőđík jő|...

Dľ. Kocsis Máté
Válaszoljon eÍTe a kérdésre!

Dľ. Erőss Gábor
Válaszol akkor, tehát ez egy kormányzati, illetve orszźtggyu|ési hatáskĺjr, például nem
véreztetné ki úgy az önkormźnyzatokat, hogy ne legyen saját fonásuk. Ha arcamődja lenne,
(A hóttérből beszéd hallatszik) a|ď<or úgy csinálná, hogy nem TAo-pénzekért versengene...

Dr. Kocsis M:áúé
Most ne kormiíny, meg orbán Viktor, meg nem tudom mi volt ...
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Dľ. Eľőss Gáboľ
Nem TAo-pénzekért versenyeznének az önkormányzatok, ahol azok az önkoľmányzatok
volnának előnyben, amelyeknek vezető fideszes politikus a vezetője, mert ez lehet, hogy
Józsefuarosnak jó, de a szomszéđ kerĹiletnek már rossz' hogy Polgáľmester Ur a
TAo-pénzeket meg tudja szerezni, a szomszéd. kerület meg nem. Létrejön egy olyan
esélyegyenlőtlen helyzet, amely. . .

Dr. Kocsis M:álté
Tehát öľtil annak, hogy dľ. Kocsis iľiĺźńé apolgĺĺľmester ezek szerint.

Dr. Eľőss Gábor
A gyerekek szempontjából jó, tehát a jőzsefvátosi (A háttérből taps hallatszik.) a jőzsefurírosi
gyeľekek szempontjából jó, csak éppen a 10 millió magyal szempontjából nem jó, hogy egy
olyan feudális rendszert építenek ki, amiben jóban kell lenni a nagyurakkal, illetve a nagyurak
több pénzt szeteznek, mint a kisebb urak, és az onkormányzatok nem saját hatáskörben
donthetnek a sajźĺ pénziikľől, hanem ... ( A háttérből beszéd halĺatszik') Csak hatalmi
összeköttetések alapján jut azoknak, akik benne vannak a pikszisben, és nem jut azoknak,
akik nincsenek berne a pikszisben. Magyarországoĺ több ezer olyan önkormányzat van,
amely súlyos fonáshiánnya| kuzđ, oNHu<l-s és egyéb települések, amelyek nemhogy
gyerektáborról nem álmodhatnak, de még az is gondot okoz nekik, hogy kifizessék a
ko za|ka|mazottak fi zeté sét.

Dľ. Kocsis M:áfté
Megadja a szőt dr. Feľencz oľsolya képviselőnek.

Dľ. Ferencz Orsolya
Megdöbbentő annak a politikai oldalnak a képviseletében, amelyik 2002 és 2010 kozött
hagýa, hogy ľekordmértékben eladósodjanak a magyar ĺĺnkormányzatok és a magyar
önkoľmányzati rendszet az alu|ťĺnarszírozoľtság és a tulterhelés következtében fuldoklott és
működésképtelen volt, gyakor|atl|ag érdemi javaslat nélkül tźtmad egy egyébként a kerület
szempontjából egyértelműen jó előterjesztést, amiben Képviselő Uľ el is ismeri, hogy
egyébként a keriileti gyerekeknek jó, Polgármester Ur olyan tervez tenni, aĺĺi a gyerekeknek
jó lesz. Aľról nem tehetnek, hogy Kaľácsony Gergely sikertelenti| pźiyźnik, Zug|ő valóban
egy Szomszédos kerület, dehátígy jártak.

Dr. Kocsis N,{.áúé

Megállapítom, hogy további kérdés, hozzásző|ás nincs, ezért a napirend vitźĄát lezátom, és
szav azásr a bo csátom a határ ozati j avas l ato t.

A Képviselő-testĹilet úgy dclnt, hogy

1. tttmogatja, hogy a Veszprém Handball Team Zrt. (széIdlely: 8200 Veszprém, Külső-
kádártai út 5', adőszźlm: 24118716-2-19) tĄabb spoľtfejlesztési programot adjon be
látvany-csapatspoľt támogatźsi konstrukció megvalósítása érdekében az 1996' évi
Lx)cil. törvényben foglaltak szerint, amely tarta|mazza a Jőzsefvátosi onkormányzat
tulajdonában lévő káptalanfliredi gyermektábor területén (hĺsz.: 0I14l5)
megvalósítandó, koľábban a Képviselő-testület 238lf0l5. (XI.05.) szźlmu
hattrozatábanelfogadottProgľamsikeresťlnanszítozását.
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Felelős: polgármester
IJatáridő 20I 6. április 2 1 .

felkéri a polgármesteľt a hatźnozat 1. pontja szeľinti spoľtfejlesztési program
benffitasĺĺhoz és megvalósításźůloz sztikséges megállapođások, dokumenfumok
a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a Pľogram megvalósításĺínak vége

előzetesen hozzájźltu| a|lhoz, hogy a Veszpľém Handball Team Zrt. á|tal benffitott, II.
ütemľe vonatkozó sportfejlesztési kérelem sikeres eIbírźiása esetén - a tarsasági adóról
és osztalékadóról sző|ő 1996. évi LXXXI törvény fzlc. $ (6) bekezdése alapján - a
Budapest Józsefuárosi Önkormźnyzat kizłĺrólagos tulajdonában lévő Balatonalmádi
(Káptalanflired), Somfa u. 1. sziĺm a|atti ingatlanľa (hĺsz. 0II4l5) 15 év iđőtartamra -
aberuhźnás üzembe helyezését k<jvető 30 napon belüt - a Magyaľ Áilam javźra _ a
megnövekedett beruhtu:ási érté|<re vonatkozőan - az ingat|arl.nyilvántaľtásba az
igénybe vett adókedv ezmény mértékéig j e|záLogsogkerülj ön bej egyzésre.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataľidő: 2016. ápri|is 2Í.

a) egytittműködési megállapodást köt azYeszptém Handball Team Zrt.-ve| (székhely:
8200 Veszprém, Külső-káđźrtai út 5., cégjegyzékszźlm: Cg.19-10-500280) a teljes
Program sikeres megvalósít ása cé|1ábő|.

b) ahatározat 3. pontja a|apján elfogadja az előteľjesztés |. szátmu mellékletét képező
EgyĹittműköđési Megállapodást és felkéri a polgiáľmestert annak a|áítására.

c) fe|hatalmazza a polgármestert az esetlegesen felmeľĹilő Együttmfütĺdési
Megállapodás módosítások, illetve az Egyuttmfüödési Megállapodásban foglalt
jogosultságokkal kapcsolatos dokumentumok, megállapodások aláításáľa,
amennyiben az nem éľint <jnkormźnyzatí forrásbevonást, vagy az elfogađott
megállapodás elemeinek lényeges taľtalmi módosítását.

Felelős: polgármester
Hatźndő: a)-b) pont esetében 2016. ápri|is 2I., c) pont esetébęn az esetleges

módosítások esetén

Dľ. Kocsis M:áLté
Megállapítom, hogy a Képviselő-testülęt a hatétrozatot 15 igen, 0 nem, 2 taľtózkodással
elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvIspro
A HATÁR o Z ATlľrI Z AT ALHI Z l,ĺľlĺo s ÍľB TT S Z ó To B B S É G S ZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
91ĺ2016. (Iv.21.) O NEM 2 TARTOZKODASSAL

a
J.

4.

15IGEN
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. ttĺnogat1a, hogy a Veszpľém Handball Team Zrt. (széI<hely: 8200 Veszprém, Külső-
kádártai út 5., aďőszźm,: 74118716-2.19) iljabb sportfejlesztési programot adjon be
látvány-csapatsport támogatási konstrukció megvalósítása érdekében az 1996' éví
LX)Cil. törvényben foglaltak szerint, amely tarta|mazzaaJőzsefvtrosi onkormtnyzat
tulajdonában lévő káptalanftiľedi gyeľmektábor terĹiletén (hĺsz.: 0114/5)
megvalósítandó, korábban a Képviselő-testiilet 238/2015. (K.05.) számit
hatfu ozatábanelfogadottPľogramsikeresťlĺanszírozását.

Felelős: polgármester
Határiďő 20I 6. április 2 1 .

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti sportfejlesztési progľam
benffitásához és megvalósításźůloz sziikséges megállapodások, dokumentumok
aláírásáĺa.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Progľam megvalósításának vége

előzetesen hozztĄźlru| aÍthoz, hogy a Veszpľém Handball Team Zrt. á|ta| benyújtott, II.
ütemľe vonatkozó spoľtfejlesztési kéľelem sikeres ęIbftáIása esetén _ a tarsasági adóľól
és osztalékadóról sző|ő 1996. évi LXXXI törvény 22lC. $ (6) bekezdése alapjan _ a
Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat kizźrőIagos tulajdonában lévő Balatonalmádi
(Káptalanfiired), Somfa u. I. szám aIattí ingatlanľa (hĺsz . 01I4l5) 15 év időtartamĺa _
a bervházás iizembe helyezését követő 30 napon belril - a Magyar Allam javára - a
megnövekedett beruhazasi érté|<re vonatkozőan - az ingat|arl-nyilvántaľttsba az
igénybe vett adókedvezĺnéĺy mértékéig j e|zá|ogog kerüljön bejegyzésre.

Felelős: polgármesteľ
Hatariđő 20I 6. ápľilis 2 l .

a) együttmúk<iđési megállapodást kot az Veszprém Handball Team Zrt.-vę| (székhely:
8200 Veszprém, Ktilső-kađártai út 5., cégiegyzékszttm: Cg.19-10-500280) a teljes
Program sikeres megvalósítása céIjábő|.

b) ahatározat 3. pontja a\apján elfogadja az előterjesztés |. száĺrÍl mellékletét képezo
EgyĹittmtiködési Megállapodást és felkéri a polgĺĺrmestert annak aláírásáľa.

c) fe|hata|mazza a polgáľmesteľt az esetlegesen felmerülő EgyĹittműköđési
Megállapodás módosítások, illetve az Egyintműkĺidési Megállapodásban foglalt
jogosultságokkal kapcsolatos dokumentumok, megállapodások aláirásáĺa,
amennyiben az nem érint <jnkormźnyzati forrásbevonást, vagy az elfogadott
megállapodás elemeinek lényeges tartalmi módosítását.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatźľido: a)-b) pont esetében 2016. áptilis 2|., c) pont esetében az esetleges

módosítások esetén

a

4.
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Napirend 3. pontja
Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő
tu laj donosi dtintések meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsis l.Iáté
A napirend tárgyalásźń megnyitja. Kérdés, hozztsző|ás hianyában |ezárja. Szavazásrabocsátja
a határ o zati j avasl atsoľt.

A Képviselő-testület, mint a Józsefuiírosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhaszĺil Nonprofit
Kft., a Józsefuáros Közbizonságáért és Köztisĺaságáért Szolgá|tatő Egyszemélyes Nonprofit
Kft., valamint a Józsefuáros Közcisségeiért Nonproťĺt Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, alapítói
jogkĺirében úgy đĺint, hogy

1. elfogadja a hatźrozat 1. szátĺntĺ mellékletét képező, a Józsefuaľosi Gyermekek
Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit Kft., mint beolvadó táľsaság2015. decembeľ 31.
fordulónapľa elkészített vagyonmérleg- és vagyonl eltát terv ezetét.

Felelős: polgármester
Hatĺáĺidő: 2016. április 21.

2. elfogadja ahatźrozat2. számu mellékletét képező, a Jőzsefváĺos Közbiĺonságáért és
Koztisńasźlgáért SzoIgźlltatő Egyszemélyes Nonprofit Kft., mint beolvadó táľsaság
2015. december 3l . fordulónapra elkészített vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét.

Felelős : polgĺírmester
Határídő : 20I 6. ápríIis 2I .

3. elfogadja a határozat 3. szánt mellékletét képezo, a Jőzsefvttos Közĺjssé,geiért
Nonprofit Zrt., mint átvevő és mint beolvadással létrejĺivő jogutód taľsaság 2015.
december 31-i fordulónapra elkészített vagyonmérleg- és vagyonleltaĺ-tervezeteit.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2016. április 21.

4. elfogadja ahatározat 4. szźlmű mellékletét képező egyesülési szerzodést és felkéľi az
egyesiiléssel érintett gazdasźryitarsaságok ügyvezetését annak aláítására.

Felelős: Józsefuaľosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Józsefuĺĺľos Kozbinonságáéľt és Koztísztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonprofit Kft. ügyvezetője és a Józsefuĺáros Kĺjzösségeíért Nonpľofit Zrt.
Igazgatősźlg elnöke

Határidő: 20|6. április 21.

5. elfogadj a ahatáĺozat 5. szźtmű mellékletét képező egységes szerkezetu a|apszabá|ý és
f elhata|mazzaapo|gźrmesteľtannaka|áításźra.
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Felelős: polgáľmester
IJatőĺidó 20I 6. április 2 1 .

6. az egyesülés soľán szükséges cégjogi intézkedések megtételéľe a Józsefuaľos
Közĺisségeiért Nonproťĺt Zrt.-t je|öli ki.

Felelő s : Józsefu áro s Közö sségeiért Nonpľo ťlt Zrt. Igazgatőstlg elnöke
Hataľidő: 2016. áptiIís 2|.

7. a 1082 Budapest, Harminckettesek tere 2. fsń'. 2. szám a|atti 3563510lN35 helyrajzi
szárniĺ ingatlant az önkormányzat kor|źŃozottan forgalomképes törzsvagyon köľéből
kiemelve, aztiz|eti vagyonná átminősíti, egýttal felkéri aJőzsefvźlrosi Gazdálkodási
Központ Zr:t.-t, valamint a Jőzsefvtros Közĺjsségeiért Nonprofit Zrt.-t, hogy az
ingatl an źńadás - túv étel éľő 1 gondo s ko dj anak.

Felelő s : Józsefu áro s Kĺizö s ségeiéľt Nonpro ťft Zrt. Igazgatő ság elnöke
Józsefilarosi Gazdálkodási Közpo ft Zrt. Igazgatőság elnöke

Hataiďő:2016. április 2I', átadás-átvéte| hatáľideje 2016. április 30.

8. a határozat 7. pontjaľa tekintettel a Jőzsefváros Közösségeiért Nonpľofit Zĺt.-ve| a
1082 Budapest, Harminckettesek tere 2. fszt. 2. tárgyźhan kötött hasznźiati
megállapodást is módosítja, és felkéri a polgarmestert a módosított megállapodás
aIáításfua.

Felelős : polgĺíľmester
Hatźriđő: 2016. április 2 l .

9. felkéri a Józsefuaľosi Gyermekek ÜdtiltetéSéért Kozhaszĺil Nonprofit Kft.
igyvezetőjét, hogy a kozszolgźlltatási szerzodés szerinti tźtmogatás időariínyos
fe|hasznźl|ás ával kapc s o l ato s el számo lás át ké s zítse el.

Felelős: Józsefuĺírosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért K<jzhaszniĺNonprofit Kft. tigyvezetője
Hatźriđő: 20I 6. j úlius 3 1 .

10. felkéri a lőzsefvźros Kciztjsségeiért Nonprofit ZÍt.-t, hogy az átalakulásra és a
hatźrozat 7., 8. pontjaira tękintettel módosított i:z|etí tervét, és módosított
ko zszo|gźitatási szer ző dé s ét terj e s sze a Képvi s el ő -tę stiilet el é.

Felelős : Józsefuáros Közösségeiért Nonpro ťĺt Zrt. Igazgatőság elnĺjke
Hatźlridő : 20I 6. j unius 3 0.

Dľ. Kocsĺs M:áLté

Megállapítja, hogy 14 igen,3 taĺtőzkodás mellett elfogadta a Képviselő-testtilet ahatáĺozatot.

'ZAVAZ^SNÁL 
JELEN VAN tz rÉpvIsBro

A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ MINo S ÍTETT SZóToB B S ÉG sZÜKSÉGES
HATAROZAT:
92/2016. (rV.21.) 3 TARTóZKoDÁSSAL14IGEN O NEM
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A Képviselő-testület, mint a Józsefuáľosi Gyermekek Üdtiltetésééľt Kĺjzhasznú Nonprofit
Kft., a Jőzsefvźros Kĺjzbiztonságáért és KcjztisztaságáérÍ. Szo|gźitatő Egyszemélyes Nonprofit
Kft., valamint a Józsefuáros Közösségeiéĺt Nonproťft Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, alapítói
jogkorében úgy dönt' hogy

1. elfogadja a hatźtrozat 1. szánrú nrellékletét képezó, a Józsefuáľosi Gyeľnrekek
Üdtittetésééľt Közhasznú Nonprofit Kft., mint beolvadó taľsaság2015. december 31.
fordulónapra elkészített vagyonmérleg- és vagyonl e|tźtr terv ezetét,

Felelős: polgiírmesteľ
Hatfuidő : 2016. ápńlis 2 1 .

2. elfogadja ahatátozat 2. szźtmű mellékletét képezó, a Jőzsefváros Kcjzbiztonságáért és
Köztisztaságáért Szolgá|tatő Egyszemélyes Nonpľofit K-ft., mint beolvadó taľsaság
2015. december 31. foľdulónapra elkészített vagyonmérleg- és vagyonleltźtr tewezetét.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2016. április 21.

3. elfogadja a hatátozat 3. szźmű mellékletét képező, a Jőzsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zrt., mint túvevó és mint beolvadással létrejĺivő jogutód társaság 2015.
december 31-i fordulónapra elkészített vagyonmérleg- és vagyonleltar-tervezeteít.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 20|6. źlpri|ís 2|.

4. elfogadja ahatétrozat 4. szźlmű mellékletét képezo egyesülési szerzőđést és felkéri az
egyesiiléssel érintett gazđaságitarsaságok ügyvezetését annak a|áírására.

Felelős: Józsefüĺĺľosi Gyeľmekek Üdĺiltetéséért Kťlzhasznú Nonprofit K-ft. ügyvezetője,
Józsefuaľos Kozbinonságáéľt és Końisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonprofit Kft. ügyvezetője és a Józsefuáros Közĺjsségeiért Nonpľof,lt Zrt.
Igazgatősźą elnĺjke

Hatarídő : 20 l 6. áptilis 2| .

5 . elfogadj a a hatźlrozat 5 . szźlmí mellékletét képező egységes szerkezetu a|apszabá|y és
f elhata|mazzaapo|gtrmestertannaka|áirásźtra.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatándő: 20| 6. źlprilis 2l.

6. az egyesülés soľán sztikséges cégjogi intézkedések megtételére a Józsęfuĺĺľos
Kciztisségeiéľt Nonpľofit Zrt.-t je|öli ki.

Felelő s : Józsefu áro s Közö sségeiért Nonpľ ofit Zrt. Igazgatő ság elnöke
Határidő: 2016. ápn|is 2|.

7. a 1082 Budapest' Harminckęttesęk tere 2. fszt. 2. szźlm a|atti 3563510lN35 heIytajzi
szźtrrÍl ingatlant az önkormźnyzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyon k<jréből
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kiemelve, aztiz|eti vagyormá átminősíti, egyúttal felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t, valamint a Jőzsefváros Köz<jsségeiért Nonprofit Zrt.-t, hogy az
ingatl an átadás - átv étel érő l gondo sko dj anak.

Felelő s : Józsefu áro s Közö sségeiért Nonpľ oťlt Zrt. Igazgatő ság elnöke
Józsefu aro si Gazdálko dási Közpo fi Zrt. Igazgatő stlg elnöke

Hatáľidő : 20I 6. április 21., túađás-átvéteI határidej e 20I 6. április 3 0.

8. a határozat 7. pontjaľa tekintettel a Jőzsęfváros Kĺjzosségeiért Nonprofit Zrt.-vel a
I08f Budapest, Harminckettesek tere 2. fszt. 2. tźrgyában kötött haszná|ati
megállapodást is módosítja, és felkéri a polgźltmestert a módosított megállapodás
a|tńrására.

Felelős : polgĺíľmester
Hataridő : 2016, ápri|is fI .

9. felkéri a Józsefuáľosi Gyermekek Üdtiltetésééĺt Ktizhasznú Nonpľofit Kft.
ugyvezetójét, hogy a kozszolgáltatási szęrzőďés szerinti támogatás időaľĺányos
fe|haszná|ás ával kap c s o 1 ato s el számo l ás át ké szít se el.

Felelős : Józsefuarosi Gyermekek Üdtĺltetés éért Kozhasznri Nonprof,rt Kft . ugyv ezetője
Hatźtrido: 20I6.jú1ius 3 1 .

10. felkéri a Jőzsefuáros Kĺjzösségeíért Nonpľofit Zrt.-t, hogy az átalakulásra és a
hatfuozat 7., 8. pontjaira tekintettel módosított ilzleti tervét, és módosított
ko zszolgá|tatási szeruő dé sét terj e s sze a Képvi s e l ő -te stület e l é.

Felelő s : Józsefu áros Közci sségeiért Nonpr oťĺt Zrt. Igazgatőság elnöke
Hataľidő: 20l6.június 30.

A 92|2016. (Iv.21.) számli hatálrozat melléklete it a jegyzőkiinyv 1. sz. mellék|ete
tartalmazza.

Dr. Kocsis NIáúé
Szavazásta bocsátja a Budapest Józsefuiíľosi onkormtnyzat vagyonáról és vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásaľól szőLő 66120|2. (X[.13.) önkoľmányzati rendelet
módosításaľól szóló rendelet-te rv ezętęt.

Megállapítja, hogy 14 igen,3 tartőzkodás mellett a Képviselő-testiilet a ręndeletet megalkotta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN lz xÉpvlspro
A RENDELETALKoTÁSHoZ lr,ĺľNo s ÍTBTT SZoToB B SÉG SZÜKS ÉGE S

BUDAPEST ĺozsnľvÁnos xÉľvrsnr,Ő-ľľsľÜr,nľľ M IGEN, 0 NEM, 3
TARTOZKoDÁSSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPEST FovÁRos
VilI. KERI}LET ĺózsEľvÁRosl oľxom,lÁľyza.ľ xÉpvlsBr,Ő
TESTÜLEľÉľBK fiI20l6. (IV.21.) oľronmÁI\rYZÁ.TI RENDELETÉT A
BUDAPEST JóZSEFVÁRoSI oľĺronuÁNYZAT vAGYoNÁnól ns vĺ.cyoľ
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FELETTI TULAJDoNosI JoGoK GYAKoRLÁsÁnól szoro 6612012. (KI.13.)
oľronnĺÁNYZATI RENDELEľ ľłóoosÍľÁsÁnól

Napirend 4. pontja
Javaslat a Rezső tér egĺ részének átnevezésére
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis MźLté - polgármester

I)ľ. Kocsis M:áté
A napirend vitáját megnyitja, és az tilés vezetését Egľy Attila alpolgáľmesteľnek átadja.

Egry Attila
Megadja a szőt Ferencz oľsolya képviselő asszonynak.

Dr. Feľencz Orsolya
Az érintett terület képviselője. Van egy módosító javaslata az e|oteqesztéshęz. Szenes Iván
munkássága vítathataÍlan érdemeket szetzett, óríási kĺizönségszeľetetnek öľvend a mai napig.
Ennek jele, hogy a Szenes lván-emlékkonceľtek sikere töretlen és egyre nagyobb tömegeket
vonz minden évben a Rezső téne,Iőzsefuárosba. Az oti élők is tĺĺmogatták aláírásukka| an" a
felvetést, hogy Szenes Iván nevét viselje a tér, azonban más felvetés is volt az átnevezéssę|
kapcsolatban. Valaha ezt a teret Magyarok Nagyasszonya tér néven ismeľték, az ott |évo
templom is ezt a nevet viseli. Anno Rudolf foherceg százezet koronával tźĺmogatta a templom
építését, később róla lett elnevezve a Rezső tét. Ezek a|apján javasolja, és ęzze| mődositaĺń az
előterjesztést, hogy javasolják a Fővarosi onkormányzatnak, hogy az a tér rész, ahol a
t9mplom á1l, kapja meg a Magyarok Nagyasszonya t& nevet, továbbá a templom falźra az
onkoľmĺányzat Rudolf főherceg és az ó adomźnya emlékére és tiszteletére egy emléktáblát
helyezzenel.

Egry Attĺla
Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attĺla
A Képviselő Asszony módosító javaslatat tźlmogatrĺ fogja. Továbbá kéri a vezetőséget, hogy
szabadítsák meg a kerületęt a bolsevikokľól, kommunistakról elnevezętt utcáktól is és
nevezzék át azokat. Somogyi Béla, Bacsó Béla, Szabő Ervin, akiľől intézmény lett elnevezve,
de jó lenne, ha nem ilyenekĺől lennénęk elnevezve a keľületi kdzterĹiletek 25 éwe| az
állítólagos rendszerváltás után.

Egry Attila
Megadj a a szőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Eppen szerette volna megdicsémi a Hivatalt, hogy nagyon jóljártak el a Szenes Iván térrel
kapcsolatban. Minden érintett lakót megkerestek, és azokbeleegyeztek, így kell köaerületet
źńnevezni, viszont Képviselő Asszony hozzásző|ása abszolút Ířilrugja ezt, ezért aľ:a kén őt,
hogy vonja vissza módosító javaslatéft és először kérdezze meg a tét azonrészén lakókat enől,
és akkor újra vissza lehet hozni a következő testiileti ülésre ęzt az átnevezést, mert így
kénýelen lesz|eszavazĺi ezt a javaslatot.
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Egry Attila
Megadja a szőt Ferencz oľsolya képviselő asszonynak.

Dľ. Feľencz Oľsolya
Birtokában van a lakosság áIta| a|áírt kéľés arra vonatkozólag, hogy a Magyarok
Nagyasszonya nevet viselje a tér egyik tésze. Számos Rezső téri lakos is aláírta, itt hatalmas
vélemény dömping érkezett, pontosan ezért meralt fel, mert a lakosság je|eńe, hogy ezt
szerętnék. Tobb szźnarl viszont a Szenes Iván tér elnevezést kéľték, ezértugy gondolták, hogy
ez a megolđás az, ami leginkább lefedi az ott élők kéľését.

Egry Attila
Megadja a szot Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Van egy előterjesztés egy részletes indoklással, ahol nemcsak a lakókat kérdezték meg, de a
pontos kĺiltségvorrzatát is kiszámolták ennek az átnevezésnek, így ó az eľedeti előteľjesztést
tuđja támogatni. Az ott lakók hány szźzaléka írta ań. aIá, hogy a tér egyik Észét Magyaľok
Nagyasszonya néven nevezzék át? Kéri a Képviselő Asszoný, hogy legyen ttirelemmel és a
következő ülésre hozzźlk be ugyanolyan formában, előteľjesztésben, amit elmondott. Most a
képviselők nincsenek tisńában aZ źńnevezés hatásaival, ezért kéri, hogy megfelelően
előkészítve hozza vissza i avaslatát.

Egry Attila
Megkérdezi Képviselő Asszoný, hogy fenntartja-e módosító javas|atát? Megadja a szőt
vá|aszadásra.

Dr. Ferencz Orsolya
Igen, fenntĄa, mert megtöľtént minden, amit Képviselő Úr kér, ezért ft)löslegesnek tartja a
további iďóhűzást.

Egry Attila
Ügyrendi javaslata, hogy Szenes Andrea szót kapjon és hozztlszólhasson a napirendhez. Kéri
a képviselőket, hogy szavazzanak aľról, hogy:

- a Képviselő-testiilet a ,,Javaslat a Rezső tér egy ľészének átnevezésére'' című
napirend táĺ gy alźsa sor án ho zzźsző|ási j o got adj on S zene s Andrea r észér e'

Egry Attila
Megállapítja, hogy 16 igen, 1 nem mellett a Képviselő-testület úgy dönt, hogy Szenes
Andreanak hozzásző|ást biztosít a napirendhez.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATARo Z ATH)Z AT ALH)Z EGYSZERÚ S ZóToB B s Éc szÜrs ÉGE S
HATAROZAT:
93ĺ2016. (IV.21.) 16IGEN 1 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet Egry Attila tigyrendi javaslatát elfogadva úgy dönt, hogy a ,,Javaslat a
Rezső téľ egy ľészének átnevezéséľeo' címtĺ napiľend táĺgyalása soránhozzásző|ásijogot ad
Szenęs Andrea tészére.
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Egry Attila
Megadja aszőt Szenes Andreának.

Szenes Andrea
Életében elősz<jr van testületi ülésen, és nagyon konstruktívnak meg érdekesnek tartja. A
Szenes Iván térrel kapcsolatosan fontosnak tĄa, hogy elmondja, a tér cjtlete az ĺagyon-
nagyon ľégi keletiĺ, amikor Polgármester Uľ ľemek ĺjtletére |étrehoztźi< a Szenes Iván
emlékkoncertet, már akkor felmerĹilt a fellépő múvészekbęn. Nemcsak az édesapja éIt ezen a
téren, hanem a nagypapttja, Szenes Andor is, Lehar Ferenc, Kálmán Imľe mĺáľ odajtrt
komponálni, és ez az a tér, ahol a legtöbb magyar sláger sztiletett. Igazi tlrténelmi tér, csak
azéft tartotta fontosnak elmondani, mert az előterjesztésben nem látta leirva, és 10.000-en
jonnek el évente eITę a térľe, soha előtte ezen atéren nem voltak. Az ötletet Tĺjrőcsik Maľi írta
meg az onkormanyzatnak és Bodrogi Gyulától, Koós János, 1rlagY Feróig több mint 30
múvész tźmogatta és az a|áírt levelfüet megmutatta. Eľőss Képviselő Ur és Jakabsl Képviselő
TJr hozzásző|ására szeretne reflektálni foként, amikor ez az ot|et felmerült az onkoľmányzat
részéró|, nem szokványos, de ennél atér átnevezésnél Polgármester Úľ ragaszkodott ahiloz,
hogy minden egyes lakost megkérdezzenek. Az eredeti ot|et azért, mert a templom ott á11 a
téľen, de hangsúlyozząhogy az eredeti ot|et az volt, hogy a Rezső tér egésze legyen Szenes
Iván tér, de tisztęletben taľtva azt, hogy ne kelljen a templomot átnevezní, az a dĺjntés
született, hogy a téľnek a nyugati tésze |ęsz Szenes lvźn tér, és az ott lakó 2ó embemek
kezében van az a|áírása minden egyes lakos aláíľta. Erről a területről egyetlen egy
visszavonás nęm volt, ezt oda is tudja adni a Képviselő Uľaknak, meg lehet nézĺi, rajtavan az
érintett összes ház összes lakójának tĺímogatása a Rezső tér nyugati részének źinevezéséhez.
Édesapjára ta|źn az volt jellemzo, ez mutatja, hogy Kossuth-díjat sem kapott soha, hogy
minden politikán és minden ktilönbözeten felül á||t. o sosem volt egy megosztó ember, ez
bizonyítja, hogy a Facebookon 41.000 ember lájkolója van. Ezen a papíron világosaĺr látszik,
hogy a nyugati résznek az összes aláirőja ezt az ĺjtletet támogatja. Egyébként az egész Rezső
teret megkérdezték, mert az egész Rezső térre kiment az ĺjtlęt, és a Rezső téri lakosok
ttibbsége is elfogadta volna, 1-2 kivétellel a tér egészének az átnevezését, de ez egy másik
téma. A nyugati tér az egy l00 %o-os tźlmogatottságot é|vez. Aĺmak örĹilne, hogyha ez a terv
nem feltétlenül kapcsolódna össze, vagy áIIna meg ariatt. A lakosság 100 %o-os

támogatottsága az nagyon-nagyon ľitka, ezt ApukźĄa intézhettę az égből, mert azon ĺitka
alkalmak egyike, amikor egy 100 %o-ostámogatottság van mögötte.

Egry Attila
Megkoszöni Szenes Andrea hozzászőIását. Annyiban' egésziti ki a vitát, hogy itt ami a
hatźtrozatbarl, illetve az előterjesztésben ta|á|hatő 550.000.- Ft, a Testületnek lehetősége van,
hogy megemelje 1 millió Ft-ra, hiszen maga a költségvetés máľ, amit elfogadott a Képviselő-
testület idén februárbaÍL, az 1 millió Ft-ot megnevezett a Rezső téľnek az źinevezésére. Igy
hogyha most ezt a keretösszeget, ami most is egy kalkulált összeg, megemelik 1 millió Ft-ra,
akkor biztosan minden, ezzel a módosító indítvĺánnyal felmeľült tĺibbletkĺiltséget is tudnak
fedezni. Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek, íigyrendben.

Dľ. Erőss Gáboľ
Aztk&i, hogy lehessen a két javaslatról, meľt voltaképpen ezkét javaslat, tehát varL aZ eredeti
és ańtnvan egy tĄ,tehát lehessen a kettőről ...

Eg.y Attila
Képviselő Ur, a módosítóľól külön szavaznak, ahogy eddig is.
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Dľ. Eľőss Gábor
Igen, csak hogyha a módosítóról kiilon szavaznak, akkor a végén lesz egy végszavazás,
amelyben adott esetben már az elfogadott módosítóval együtt szavaznak az egészróI' viszont
akkor nem lesz lehetősége azoknak, aklk az egyik fe|ét, az eredeti javaslatot támogatnák, de a
most bedobott ötletet nem támogatnák, előkészítetlenség miatt.

Egry Attila.
Képviselő Ur, tudnak majd pontonként szavazĺi, ha kéri. Meg fogjak tudni oldani, hogy
kifejezhesse szándékát a szavazás soľán.

Dr. Eľőss Gáboľ
Nagyszerű.

Egry Attila
Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Most, hogy véletlen folytan nála futottak ĺjssze a ktilönböző petíciók, azonkívül, hogy a
plébániáról érkezeÍt petíció elég sok aláírésttartalmaz, és elég jólmutatja, hogy horrnan járnak
ap|ébźniára a hívek, ezenkívül 8 db Rezső téri lakost számo|t öSsze, a másikon kĺ'rĹilbelÍil 50
db-ot. (A hóttérből beszéd haĺtatszik.) Köszöni, a harmadikat hadd ne nézze át. Érdemes volna
ugyarĺezt a teljes megkérdezést megtenni, amit javasolt az ímént, ez a 8 db egyelőre kevés,
biztos, hogy errnél sokkal többet fognak ta|źini, akik támogatják a Magyarok Nagyasszonya
témek avisszaźilítását atéľnek a túlsó vésén is.

Egry Attila
Képviselő Ur egy kicsit túlgondolja eń' akérdéskĺlt és teljesen ft)löslegesen helyezik eŤ. egy
hibás kontextusba, olyan merítést a|ka|maz a véleményalkotásľa, amelyik teljesen tulmutat a
kérdéskörĺin. Egyéľtelmúen |źúhatő, hogy az ott élők meg lettek kétđezve, egyéľtelműen
kifejezték szándékukat, amely megegyezik azzal, amit a Képviselő-testület előtt az
előteľjesĺésben szerepel, valamint azzal, amit a Képviselő Asszony is szóban inđíwźnyozott.
Azt gondolja, hogy eń. a meddő vitźń zárjźlk le. Erőss Képviselő Uľ
ügyrendben és normálisan is hozzá szeretne szólni, megadja a szőt

dZ,

dr.
aki egyszerľe
Erőss Gábor

képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Képviselő Asszonynak teszi fel a kérdését, hogyha ilyen régóta zajlik a másik átnevezésnek
az előkészítése, miéľt nem nyújtotta be en'korábbarl? Miét az ĺilésen dobta bę eú. az otletet?
Mindannyian jobban jártak volną hogyha előbb szőI, aktr körbeküldi email-ban tegnap este,
és akkor lett volna idejfü végiggondolni a javaslatát.

Egry Attila
Képviselő (Jr, a személyes kíváncsiságát az ĺJlés utźn, vagy ha lesz sztinet, akkor ott elégítse
ki, és tegye ftil a kérdéseit a Képviselő Asszonynak. Ezek nem azok a kérdések, amelyeket a
Képviselő-testületen kellene targyalniuk. Megérti, hogy éľdeklődik a téma fuźnt, de a
megfelelő helyen tegye fel a megfelelő kérdéseit. A napirend vitźĄát |ezáľja, dľ. Ferencz
orso lya mó do sító iĺdí1ľv ány át szav azásr a b o c s átj a, m i szerint :
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Javasolják a Fővárosi onkormáĺyzatnak, hogy az a tér rész. amelyiken a Magyarok
Nagyasszonya templom áll, kapja meg aZ eredeti nevét Magyaľok Nagyasszonya téľként,
továbbá a templom falźlĺa vagy a közterületľe a Józsefuáľosi Önkormźnyzat saját koltségén
heIyezzen ę1Rudolf főherceg és adománya emlékére és tiszteletéľe egy emléktáblát.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület dr. Ferencz orsolya módosító javas|atát 14 igen, 1

nem, 2 tartőzko dással elfo gadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH) Z vnĺ o s ÍľpTT SZoTo B B SÉG SZÜK SÉGES
HeľÁRozłľ:
94t20t6. (Iv.21.) 14IGEN 1 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy elfogadja dr. Ferencz orsolya módosító javaslatát, mely
szerint javasolják a Fővárosi onkoľmanyzatnak, hogy az a tét rész, amelyiken a Magyarok
Nagyasszonya templom ál1, kapja meg az eľedeti nevét Magyaľok Nagyasszonya térként,
továbbá a templom fa|átavagy a közterületre a Józsefuaľosi onkormźnyzat saját költségén
he|yezzen el Rudolf főherceg és adománya emlékéľe és tiszteletére egy emléktáblát.

Egry Attila
Szavazásra bocsátja módosító javas|atát, miszerint a keretösszeget 550.000.- Ft-ról 1 millió
Ft-ra megemeljék.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a módosító javaslatot 15 igen, 0 nem, 2 tartőzkodássaL
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ nĺrľĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
H'ą.ľ.ł'Roz,ą.l:
95t2016. (Iv.21.) 15IGEN 0 NEM 2 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogađjaBgry Attila módosító javaslatát, mely szerint a
keľetösszeget 1 millió Ft-ra emeljék.

Egry Attila
Pontonként szavaznak dr. Erőss Képviselő Ur kérésére, megkéri A|jegyzo Asszony, hogy
pontosítsa, hogy mely pontokľól szavazzanak első körben.

Dľ. Mészáľ Eľika
Javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a hatźrozati javaslat 1. pontja módosító
indítvány a|apján úgy módosulna, hogy

1. a) pont maradna az ęrędęti|eg kiktildött , tehźlt, hogy a Rezső tér nyugati részét Szenes
Iv én térĺ é töľténő tńnev ezését tźlmo gatja.

1. b) A Rezső tér keleti részét Magyarok Nagyasszonya térré tĺjrténő átnevezését
támogatja.

l. c) A téren elhelyezkeđő templom oldalán Rudolf foherceg emlékére emléktáblát állít.
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Egry Attila
Szav azásr a bocsátj a az I .a) pontot, mi szerint :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Rezső téľ nyugati 12.600 m'-es ľészének (ahatározat
mel l éklete s zerint) S zene s Iv tln téľ é tö rténő źúnev ezését támo gatj a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. április 21.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet az I.a) pontot |7 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlsBro
A HATÁR >ZATHIZ AT ALHIZ MINo S ÍTETT SZŐToB B SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁROZAT:
96ĺ20|,6. (Iv.21.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Rezső tér nyugati |2.600 m2-es részének (a határozat
me l l ékl ete szeri nt) S zene s Iv źn téľĺ. é tĺjrténő átnev ęzését támo gatj a.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2016. ápríIís 2I.

A 96ĺ20|6.(Iv.2t.) számrĺ határozat mellék|etét a jegyzőkiinyv 2. sz. melléklete
tartalmazza.

Egry Attila
S zav azást a b o c s átj a az I .b) p ontot, mi szerint :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Rezső tér keleti részének Magyaľok Nagyasszonya
térré töľtén ő átnev ezését támo gatj a.

Felelős: polgĺírmester
Hatĺíridő: 2016. ápľilis 21.

Egry Attĺla
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet az I.b) pontot 14 igen, 2 nem' 1 tartózkodással
elfogadta.

sZAv^Z^sNAL JELEN vAN tz rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ vnĺo s ÍľpTT SZóToBB S ÉG SZÜKSÉGES
FIATÁROZAT:
97ĺ2016. (Iv.21.) 14IGEN 2 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Rezső téľ keleti részének Magyarok Nagyasszonya
téĺľ é Íorténő éúĺev ezését támo gatj a.
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Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. április 21.

Egry Attila
Szavazásra bocsátja az I.c) pontot, miszerint:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Rezső téľen elhelyezkeđő templom fa|ára Rudolf
fü herceg emlékére emléktáblát állít.

Felelős: polgármester
Határidő: 20T6. április 21.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilęt az I.c) pontot 16 igen, 0 nem, 1 taľtóZkodáSsal
elfogadta.

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR )ZATH)Z AT ALH)Z vĺnĺo s ÍľBTT SZóTOB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁROZAT:
98ĺ20Í6. (IV.21.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy a Rezső téľen elhelyezkeđó templom faIźtra Rudolf
főherceg emlékére emléktáblát állít.

Felelős: polgáľmester
Határidő 20I 6. április 2 1 .

Egry Attila
Szavazásrabocsátja ?z összes többi pontot.

A Képviselő-tęstiilet úgy dĺint, hogy

1. felkéri a polgármesteľt, hogy a 96-9712016. (IV.21.) számű képviselő-tęstĹileti
hatźrozatok szerinti kezdeményezést kiildje meg a Főpolgármester részére.

Felelős: polgáľmester
Határiđő : 20l 6. ápnlis 2I .

2. felkéri a polgáľmesteľt a Fővárosi Közgýlés tźtmogatő döntése esetén a telekalakítási
elj aľás és a hozzá kapcsolódó beszerzési elj arás lefolytatására.

Felelős : polgiíľmester
Hatĺĺľidő : Főviírosi KözgyÍĺlés támogató döntését k<jvetően

3. a) a 96-98120|6. (IV.LI.) számű képviselő-testületi hatźrozatokban foglaltak és a
közteľiilet átnevęzése kapcsán érintett cégek felmerülő költségeinek megtérítésére
kérelem a|apjźn 1.000,0 e Ft-ot biztosít tĺĺmogatás foľmájában <jnként vállalt feladatként.
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b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás |1404-02 cím dologi
e|óirźlnyzatfuőI _ kotelező feladat - 1.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a II105 cím - onként
vá|Ia|t feladat - működési célú támogatások áIlamháztartáson kívülľe eIőirányzatára

c) felkéri a polgármesteľt' hogy a 2016. évi kĺiltségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező
mó do s ítás ĺín á| a hatfu o zatb an fo g1 altakat Ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármester
Határidő: a) és b) pontok esetében 2016. ápľilis 2I., c) pont esetében a 2016. évi
kĺiltségvetés következő módosítása

4. felkéri a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a Fővárosi Közgyűlés támogató
döntése esetén megtĺirténő közteľÍilet ćĺtnevezés kapcsán az érintett cégek felmerülő
költségeire benýjtott tźlmogatásí igényre vonatkozó szerződések megkötésére.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2016. december 31.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet ahatározati javaslat többi pontját 17 igen,0 nem, 0
tartő zko dás s al el fo gadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lz rÉpvlsBro
A HATÁR o Z ATH}Z AT ALH) Z MrN o S ÍTETT SZoToB B SÉG S ZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
9912016. (Iv.21.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. felkéľi a polgármesteľt, hogy a 96-9712016. (IV.21.) szźmu képviselő-testületi
hatáĺozatok szerinti kezdeményezést küldje meg a Főpolgármesteľ részéľe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. április 21.

2. felkéri a polgĺĺrmestert a Fővárosi Ktizgyulés tźlmogatő dĺjntése esetén a telekalakítási
e|jarás és ahozzá kapcsolódó beszeruésí eljaľás lefolytatásara.

Felelős : polgĺírmester
Határido Fővárosi Közgýlés támogatő dĺjntését követően

3. a) a 96-98120|6. (IV.21.) szźlmis' képviselő-testtileti hatźrozatokban foglaltak és a
köztertilet źinevezése kapcsán érintett cégek felmeľĺilő kciltségeinek megtérítésére
kérelem a|apján 1.000,0 e Ft-ot biztosít trímogďás formtĄában önként váIIaIt feladatként.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzat kiaďás |1404-02 cím dologi
e|őirźnyzatárő| _ kĺjtelező feladat _ 1.000'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a |1105 cím - önként
váI|alt feladat - mfüödési célú támogatások á|Iamháztartáson kívülre elóirtnyzatźlra

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a 2016. évi költségvetésľől szóló renđelet következő
módosításĺáná|ahatfu ozatbanfogla|takatvegyefi gyelembe.



Felelős: polgármesteľ
Határidő: a) és b) pontok esetében 2016. ápľilis 2I., c) pont esetében a
költségvetés kĺjvetkező módosítása

4. felkéri a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a Fővárosi Közgyűlés
dcintése esetén megtörténő közterĹilet átnevezés kapcsán az érintett cégek
költségeire benyújtott támogatási igényre vonatkozó szerzőđések megkĺltésére.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. decembeľ 3 1.

Napĺrend 5. pontja
T ájékoztató a Ludovika Campussal kap csolatban
(szóbeli tźĄékoztatő)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }ĺĺ.źLté _ polgiírmesteľ

f0I6. éví

támogató
felmerĹilő

(Szószeľinti leírásban)

Dr. Kocsis Máté
Az ülés vezetését Alpolgĺĺľmester Únól visszaveszem. Tisztelettel köszĺintöm kĺjrtinkben
Pamuki Rékát, aki a projekt kooľdinátora, illetve Horváth orsolya sajtófőnĺlkot. Arra kérem
ontjket, hogy faradjanak ide, legalábbis onök közül az, al<l a Képviselő-testület tagjainak
kérdéseire vźlaszadásban kompetens. Ezzel a kis technikai átalakítással a napirend vitáját
me gnyitj uk, illetve folytatj uk. Erő ss Gáboré a sző, paľancsolj on !

Eľőss Gáboľ
Kösz<jnöm a szőt, és kĺiszönöm, hogy eljĺittek tájékoztatni minket. Nekem egy olyan
javaslatom volna' hogy mara már a benýjtott hatźrozati javaslatomban is szerepelt, hogy
könnyítsiik meg egymás dolgát azzal, hogy olyan dologról beszéliink, ami tudjuk, hogy
micsoda. Tehát, hogy ne legyen k&dezz-fe|elekke1 htlzzlt< egymás iđejét, amiben mi
feltesztink kéľđéseket, hogy hány fa, akkor onök elmondjfü, hogy hol, akkoľ ont'k
elmondják kĺjľĹilbelül, satöbbi, hanem magyarul, kérem, hogyhozzźknyilvánosságraegyrészt
az építési terveket, másrészt ań, a fa|<lvágási tervet, aminek a hirđetményét láttuk, đe magát a
fakivágási tervet nem. Kérem, hogy az cĺkológiai elemzést, ha tortént ilyen, akkor azt is
hozzźk nyilvánosságra. Kérem, hogy hozzźlk nyilvĺínosságra,hogy mi az indokoltsága annak,
hogy vegetációs iđőszakban, tehát, amikor magyartn a fźl< lombja zöldellik és a madarak
fészket raknak, és a denevérek is ott... ugye már néhány fát kiváglak az előző ütemekben,
ahol a denevérek (védett faj) élőhelye volt. Tehát egész egyszerĺíen, tényleg remélem, hogy
érthető, amit kéľek ) ez egy nagyon egyszenĺ dolog. mindazok a tervek, amik tnöknél
megvannak nyilvánvalóaĺr digitális formában is, azok vá|janak nyilviánossá. Tudjuk, hogy
miről van szó, tudjuk meg végre, hogy miről van sző pontosan. Melyik az a |45 fa, vagy
|45+|? Melyek esetében van sző aľról, hogy az épitési területen áI| az a fa. Melyek esetében
vaÍI az' meľt érveltek ezze| is a k<jzleménytikben, hogy a fa á||apota. elclľegedett fa, sat<ibbi,
hogy ez az indok. Hozzźů< nyilvĺínosságra azokat a szakértőí véleményeket, amelyek erre
vonatkoznak, és hogyha ez megloľtént, és nem csak egy szóbeli tájékoztatást kapunk, akkoľ
fudunk fulajdonképpen - és ez a másođik javaslatom - egy éľtelmes párbeszédet folytatni
arľól, hogy hogyan lehetne úgy újľatervęzni az egészbervhźzást, hogy a szólással szőIva: ,,a
kecske is jóllakjon, és a káposzta is megmaradjon!''. Tehát lehetne valószínűleg, de
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mindaddig, arnig a terveket ĺem hozzák nyilvánosságľa, nem tudhatjuk biztosan, de
feltételezem, hogy lehetne úgy bővíteĺi az Egyetemet, sportpályát építeni, vagy iĄ épĹiletet

építeni, hogy ne kerüljön sor egy fél erdőnyi, vagy egy fél parknyi fa kivágásaľa. Tehát a
javaslatom első része, hogy hozzák nyilvánosságra a teľveket. A második része pedig az,hogy
kerüljön sor újrateľvezésre bevonva a helyben élőket, a köľnyéken élőket, a kerületi lakosokat,
akát a szomszédos kerĺiletet, a ferencvárosi lakosokat, a civileket, a Képviselő-testtiletet, az
egyetemi hallgatókat, akomyezetvédőket, de akaľ másokat is be lehet. Még bővíthető a köľ
tetszés szerint. A lényeg az) hogy olyan megoldást kellene találni, hogy a fák is
megmaradhassanak, és ha ragaszkodnak aZ egyetemi beruhánáshoz, akkor az is
folytatódhasson, de csak úgy, hogy nem a kertiletben élők egészségének kfuára. Mindaddig,
amíg a terveket nemhozzźk nyilvánossźąra, ađđíg ań feltéte|ezziJk, szerintem joggal, mivel
tömeges fakivágásra kértek engedélý, hogy a kerÍilet levegője romlani fog és ezze| a
kerületben élok egészségi áIlapota is romlani fog. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Máté
Paľancsolj o n, v ćtlaszadásra me gadom a szót.

Pamuki Réka
Köszĺinöm szépen. Pamuki Réka vagyok a Nemzeti KözszolgáIati Egyetemtő|. Ezek a teľvek,
úgymint Kerületi SzabáIyozási Terv, nyilvános. Mindent, amit beľuhźzásként végnjnk, az a
jóváhagyott szabá|yozźsi terv szetint épül. Elnézést, csak ennyi ember előtt nem szoktam
meg, hogy beszélek. Ez egy nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruhazás, Ludovica
Campus. Az, hogy mi épül az Egyetemen, eĺTe nagyon szívesen meghívjuk onĺjket és ezt
bemutatjuk a teljes Képviselő-testtiletnek, amennyiben eITe igény van. A konkĺét hatósági
döntést meg az onkormanyzat a Kormźnyhivata|tól tudja kikérni, ba bejelentkezik ügyfeli
jogźi|ását megá||apítását kérve, magtú a döntést nem adjuk ki' Teľmészetesen a tervęket
bemutatjuk' eÍTe szívesen meghívjuk onöket. Ez a I45 đarab fa, ez részben egészségügyi
źt|Iapot miatt kerĹil kivágásra, mind-mind olyan területen, amely az orczy-kertnek nem a
tĺjľténeti paľk teľületéntaléiható, hanem köľben a kĺjzterĹiletek által hataľolt területek mentén,
arlit a szabáIyozási terv egy beépíthető teriiletnek jelölt. En. a szabáIyozási tervet a kerületi
onkormanyzat, i||etve a Fővaľos hagýa jővá. Ezt mege|őzoen hatásvizsgálatok soľa készĹilt.
K<lrnyezetvédelmi Hatóságot, az összęs fórumot megjárva. Tehát mi, amit építiink, a
Szabźt|yozźtsi Terv előíľásainak keretén belül építiink, mind zĺjldfeltileti mutatóban, mind
beépítési szźzaIékban a paĺarnétereket nem lépjfü túl, tehát mindęnnek megfelel a terviink.
Több projektelem varl. Ez a sportprojekt teľiileten, ez egy kisebb szelvénye az egész
ingatlannak, ezen most sajnos ezt a 145 fát, monđom, részben az épületek elhelyezése miatt
kell kivágni, amit ugye on is tud, meľt kerĹileti jogszabźl|y a|apjén a fapótlásról rendelkezik a
döntés. Természetben atewezők és tájépítészek által meghatźlrozott módon teľmészetben is
fudunk pótolni, enől szól ez a I95 faiiltetési kĺitelezettségiink. Részben meg, amit nem tuđunk
elültetni ténylegesen, aÍramegaz Önkoľmtnyzatnak a cé|szám|ájára, ez a céItartďrék szźtm|źlta

befizetésre keľiĺl ez a több mint 30 millió foľint' amiből az onkoľmtnyzat zöldfelületet, illetve
egyéb fapótlásokat tud végreh ajtani.

Dr. Kocsis M:áLté

Ha megengednek egy hozzászólást, az onkoľmáĺyzat köľnyezetvédelmi tanácsadójától,
orlóci LászLő Uľtól, a Ftivészkert főigazgatőjátő| kértem egy véleménfi az orczy paľk és

kcirnyékén tĺirténtek kapcsán. Ebben ő ań. íqa, hogy, idézem: ',Az orcry-kert faallomtnya
nagyon el<iregedett. Sok a sérült, haldokló, balesetveszélyes egyed. Egy folyamatosan
fenntaľtott parkban egy természetesen biológiai folyamatok, elöregedés, pusztulás miatt
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szükséges a folyamatos fiatalítás. Ez a parkban évek, évtizedek óta tervszerűen nem tĺjrtént
meg. A fák egy tésze a megfelelő szakvélemények alapján elérte biológiai végállapotát. Sok
egyed mindenfele tervszerű telepítés nélkül vadon kelt ki és invaziós jellege miatt gyomfźnak
tekinthető. Ezeĺ egyedek eltávolítása szakmailag indokolt. Lehetnek egészséges,.életképes,
nem invźziós egyedek is, amelyek a tervezett épitkezés területén találhatók. Attiltetésfü
azotrban nenr lelretséges. A berulrázás llliatt az eltávolításuk szükséges.', AFoigazgatő Űľ arra
kíváncsi' hogy a kertet felmérő dendrológiai szakvélemény elkészült-e. Nem tudom, hogy erre
tudnak-e válaszolni, ezt fe|tét|enül sziikségesnek tĄa, illetve határozoÍtaĺ javasolja a
fapótlásokat teľvszeľűen, a megfelelő és pontosan kiválasztottfajok és fajták alkalmazźsttvaI
elvégezni. Továbbá aztk&i, hogy ebben a munkafolyamatban az oĺkormányzat,ekképpen az
o szaktudása is kerĹiljon bevonásľa. Még egy dolgot szeretnék tnöknek elmondani, hogy
2011-I2-ben, amikoľ sokat taľgyaltunk erľől a projektről, akkor én személyęsen azt kértem,
hogy 1 kivágott fa helyébe legalább 4 fa keľĹiljön. A most kivágott 146 darab fa helyére a
parkon belül 196 darab fa kerül elültetésre, és további 474 darub fapőt|ására. illetve pénzbeli
megváltására kerül sor. Ez még mindig nem az f700 daľab fa, alnit az orczy park teljes
áta|akítása miatt a kerĹilet annak idején kért. Biztos emlékeznek erre a vitźra. Éppen ęz voIt a
vita, hogy nem is fudunk 2700 fát a kerületben, az egész kerĹiletben szabályosan eliiltetni.
Amennyit el tudunk ültetni, ań. e| fogunk, amit nem fudunk, az peđig pénzben kerül
megváltásra. Tegnap a Koľmánybiĺos Una| tźlrgya|tam éppen több más pont kapcsźn is ez
iigyben, Fiirjes Koľmánybiztos Urľal, aki binosított arról, hogy mind a fapótlás eredeti
mértéke, minď az eŁlhez sziikséges pénzugyi, költségvetési fedezet rendelkezésre áll. Minket
kettő dolog érdekel, hogy a dendrológiai szakvélemény elkészült-e, illetve hogy egészen
biztosan valósuljon meg a fak ilyen artnyÚ pótlása, ahogy az eredeti megállapodásunkban
megtörtént.

Pamuki Réka
Természetesen a kiviteli tervcsomagnak a része a Skaľdelli épitész-vezętő á|ta| bevont
dendrológus szakember á|ta| javasolt fapótlás. Konkľét fajták megjelölésével pontosan a
telepítendő fa helyek maghatérozásával rendelkezéstinkĺe á|| ez a terv. E fölött a |90 fa fijlött
azértnę feledkęzztink meg, hogy elültetésre kerül 1500 cseľje és egyéb kisebb ntivény, tehát
egy intenzív zöldfelĺilet és egy paľkosított' nagyon kellemes kĺiľnyezetet alakítunk kj ezzel a
beruhazással. Itt pont a sportlétesítmények kivitelezésével kapcsolatban ülünk most itt. En. az
Egyetem ugyan elsődlegesen saját beruhazásnak, saját céba az egyetemi hallgatóknak a
spoľtolásara, továbbképzés&e épití, de gondolom, hogy ez onök előtt is tudott, hogy ezt
kor|átozottan ugyan' időben korlátozottan, de az E,gyetem a kerület lakosoknak is ftilajánlja
baszná|atra a jövőben, tehát ez is egy fontos szempont. Itt egy olyan színvonalas, tényleg egy
jó lehetőség adódik a keriiletnek, amivel szintén csak nyer az onkormźnyzat.

Dr. Kocsis lfiĺ.áLté

Jakabfy Tamás Képviselő Úr, parancsoljon!

Jakabt Tamás
Kĺiszönöm szépen. En mar 2013 őta kĺjvetem az orczy parkban a fakivtryásokkal kapcsolatos
t<jľténéseket.20l3-barl az e|so fakivágás a Ludovika téren volt, eľről utólag éľtesültiink csak,
amikor mar váglák a fźlkat. Azőta mtr jő pár eljárást indítottak onök fakivágási kérelemĺe,
amit én összeszámoltam. Csak amiről tudomásom van' az I31fara kaptak onök engedélyt a
múltban. Hźń,haajźn|ott 6 méteľenként ültetjiik aféů<at, akkoľ ezmźr majdnem egy focipálya
mérete, és akkor ellhez jon hozzá a mostani I45+l ďarab fa, arri még egy focipáLya. Azt
gondolom, hogy azért azt tudniuk kell, hogy onök két olyan kerületnek ahatźrán kęzelnek
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egy kozparkot' amely mindkettő nagyon súrűn beépített és például Józsefuáros Integrált
Településfejlesztési Stratégiájában is kĹilĺjn fejezet vaÍI a váľosi hőszigetről , ami azt mutatja
egy külon ábľáva| is egyébként, hogy hány fokkal nagyobb a nyttri csúcshőmérséklete a
városoknak, mint a környező területeknek, jő pár fokkal. A városi hőszigettel szemben
pontosan a ťtlk azok, amelyekkel a legjobban tudunk haĺcolni. Itt vagyunk egy olyan
kerületben, ahol annak is orültink, hogyha egy helyre I0 fźú le tudunk ültetni. A 20, az mát
egy óľiási elérhetetlen álomnak túnik. onök kivágtak már az egyik paľkunkból 130 fát már
legalább és még 145-öt szeretnének. Azt gondolom, hogy nagyonnehéz ezt megindokolni és
úgy látom, hogy a környékbeli lakosság reakciójából is látszik, hogy ők nem szeretnék,
hogyha a paľk faáI|ománya ennyivel lecsökkerrne és ők is szeľetnék látni a terveket, a
mostaniakat is és a jövőbelieket is. Tudomásom szerint az utőbbi 3 évben a környező
lakossággal onök még konzu|táciőt nem folytattak és nagyon remélem, hogy ez most
megszakad és el fogják eń.kezđęru a közeljövőben. Kĺjszĺjnöm szépen.

Hoľváth oľsolya
Horváth orsolya vagyok, a Nemzeti Kozszolgźiati Egyetem sajtófonöke. Azért vettem át a
szőt a Rékától, mert itt most megy a vita erről a I45 fárő|' Ez a I45 fa, aminek a többsége
borzasztő rossz állapotban van, ez a határozatban is berrne van. Jelentős részfüet a viharkár
rongálta meg, ami nagyon komoly károkat okozott a paľkban. Ez egy olyan tertileten van,
amit onok évtizedek óta nem is vehetnek igénybe parkként. Ezen jármugartns volt, BKV
terület volt, a SoTE-nak a gazđasági épületei voltak. Most ezt a tertiletet, ami körtilbęlül 9
hektárnyi terület, ezt mind vissza fogiuk a beruházást követően adni a paľknak, a
józsefuĺáľosiaknak, a budapestieknek. Abenlhźzás végén, és ez nem üres levegőbe beszélés, a
paľk összterĹilete, zĺildterulete egy hektáľľal fog nőni. Magának a sportközpontnak a külső
bofitásfua is ntivényzet fog kerülni, amely növényeket én úgy tudom, hogy a Market Zrt. mźlr
most nevel, hogy ne csak majd egyszeľ nője be a területet, hanem amikor majd odakeriil a
benlhź:zźs, akkor már a kész novénnyel tudjĺík beborítani ezt a teri|etet. Tehát az egész park-
benlházás nem onök ellen zajlik, és azt sem mondhatom, hogy onĺik kizźréstlval, hiszen
2002-es kormanydĺintésről beszéltink. Kezdettől fogva minden egyes eleme a projektnek
kommunikáIásra került. A Nemzeti Kozszo|gálati Egyetem weboldalán fenn van egy Campus
weboldal külĺjn, ahol minđen egyes projekt elem, minden egyes leírźsa, minden egyes
|źúvźlnýeĺve ott van, tehát lehet látni, hogy nem fairtásľól és fapusztításról, hanem tényleg egy
tuđatos, tervek a|apjźn mega|apozoÍt épitkezésről, ami ugyanúgy közparki funkcióként fog
tizemelni. A Ludovika téren valóban váglak ki fakat annak idején, de az is látszik, hogy a
Ludovika tér egy teljesen megújult, rendezetl aľculattal, ugyanúgy parkként üzemel.
Facsemetéket pótolfunk, tehát mi úgy tekintiink eľTe a dologľa, megértve a keľületnek, meg a
kertileti polgáľoknak az aggoda|mát, hogy egy kis ráncfelvarrás tĺiľténik a parkban, mint egy
lakásfelújításná|, hogy először le kell verni a régi vakolatot és majd utźna lesz egy szebb lakás
a végén. De eddig is mindenkit, aki hozzállk fordult kéréssel, azt az Egyetem vezetősége,
Horváth József főtitkaÍ ur fogadta. Tegnapelőtt is jártak nálunk civilek. En úgy tudom, hogy
onĺ'k még nem is jatak nálunk, nem kéték' hogy a tervekbe betekintést nýjtsunk. Több
folyóméternyi anyagrő| beszéltink, tehát ęn. nem tudjuk csak úgy felđobni az inteľnetre.
Akkor sem panaszkodtak környezetvédelmi szempontokľa, amikor a buszgaĺázs áItaI
megrongáltta|ajt ki kellett cserélnĺink, meľt olyan súlyosan károsodott köľnyezetileg, és nem
látfuk onöket akkor sem, amikor a viharkaľokat takaľítothrk el, pedig akkor is jól jcitt volna
egy-két segítség. orulunk, hogy aggódnak a parkért, és ha szeretnének betekintést nyerni a
tervekbe, akkor az Egyetem vezetősége örömmel fogadja onĺjket bármikor, a helyszínen
köľbe is vezetjĹik onöket. Kĺjszönĺjm szépen.
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Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Köszönjük szépen, hogy ezeket elmondta, ez hasznos, már hogy a vitában ez fontos lesz
nekünk. Pintér Attila képviselő úr, parancsoljon!

Pintéľ Attila
Köszönonr szépen, Polgáľlrresteľ Úľ. A kivágott fákkal kapcsolaĹban lennę egy ĺllyan
megsegyzéSem' vagy kérdésem, hogy á|ta|ában tulajdonképpen az itt a probléma, hogy ha
kivágnak egy fáĺ, az źitalźban nagy és magas, nagy ámyékot ad, az ilyen fákat szeretik a
lakosok. Közben, amiket ültetnek az kicsi és nagyon lassan nő meg. De nagyon sokszoľ a
városüzemeltetés kényelmi szempontjai miatt, vagy éppen az, aki az adolíparkot üzemelteti,
nem is hagyják megnőni a fát, mert könnyebb gondozni. Az lenne a kérdésem' hogy hogy
tervezik az Orczy-parkba ültetendő új fákkal kapcsolatban, hogy ezek ilyen törpe formáĺa
vágott ffü lesznek, mint amiket például lehet látni a Deák tér, Madách téľ kornyékén, vagy
pedig hagyjákmajđ ezeket megnőni. Köszönĺim.

Pamuki Réka
Nincs előttem pontosan a fakiiiltetési terv' đe ez mind taľtalmazza, az ültetendó fa fajtaját,
tcjľzsátmérőjét, az a|apján végezziJk a fa kitelepítéseket. Az épület helyén vágunk ki olyan flít,
ami esetleg egészségügyi szempont miatt nem lenne kivágandó, oda épület kerül. Az összes
többi fakivágás, amit nem a beépítés miatt vágunk ki, az viszont egészségügyi okok miatt van
kivágva. Tehát, hogy ez most árnyékot ad vagy nem' én tegnap pont végigmentem a Diószegi
Sámuel utcán és a köztertileti fa azűgy nézki, hogy a fának a20 %o-avan, így körbe atorzs, a
belseje pedig hiányzik, tehát érdemes lenne körbejárni a keľületben, és megnézĺi az
aktivistaknak, hogy az cisszes tĺjbbi fa milyen állapotban van. A szakértői véleményiinkben
benne van, hogy azt akeri|etnek ftjl is kell méľni, hogy hol vannak életveszélyęs fak kint a
köZterĹileten, meľt ez egy következő vihaľban embeľre is ráborulhat. K<jszönöm.

Egry Attĺla
Erőss Gáboré a sző, parancsoljon!

Dľ. Eľőss Gábor
Kĺjszön<jm a szőt. Az e|ején je|eztem, hogy ez egy kicsit ilyen egyenlőtlen és felig-meddig
éľtelmetlen, hogyha onok nemhozzá nyilvánosságra a terveket, és szakértői... (A háttérbőt
beszéd hallatszik)..Mit?...Nem. A láwánytervek nyilvĺĺnosak' nem figyelt Képviselő
Asszony! A látvanýeľvek nyilvánosak.. ..

Egry Attila
Képviselő Ur, én is hallottam, hogy t<ibb folyóméternyi arryagrő| varl sző, amelyet nem lehet
közétenni, ellenben bĺíľmikor bemehet azBgyetemre és meg lehet tekinteni.

Dľ. Erőss Gáboľ
... hogyne lehetne nyilvánosságtahozni...

Egry Attila
De menjen be és nézze meg először, mielőtt el kezd vizionźtlni.

Dr. Eľőss Gábor
...egy több milliaľdos projektnél hogyne lehetne digita|izá|ni egy néhany szźn, vagy néhźny
ezer olđa|t. sőt....

39



Egry Attila
Haladjunk Képviselő Úr!

Dr. Erőss Gábor
...már csak azért is, mert ezek egyébként is megvarmak digitális formában, tehát csak jó
szándék kérdése, hogy feltöltik-e az internetre. Epp ez a jó sztndék AZ, ami
megkérdője\ezheto egy olyan helyzetben, amikor onök már kértek és kaptak fakivágási
engedélý. Tehát, hogyha onöknek úgy tetszik, akkor akaľ most is kivághatj tl< azt a 1'45 fát.
Igy aztźn megismételném a kéľésemet.

Egry Attila
Képviselő Ut, ez egy szabá|yos hatósági eljárás végeľedménye ez, ugye, köszönöm szépen.

Dľ. Erőss Gáboľ
Egy olyan hatósági eIjárásé, aminek nem ismerjtik a taľtalmát' csak a végeľedményét, hogy
kivágnak fákat. Egyébként az A|aptorvény is, az onök áItaI...

Egry Attila
Maradjunk annyiban, hogy On nem ismeri!

Dľ. Eľőss Gábor
... nem' ezÍIem ígaz! Nem hońźk nyilvánosságĺa! A hölgy el is ismerte, hogy eztnęm adjak
ki, elismerte! Tehát, az A|aptörvény rogziti az egészséges környezethez való jogot. Az
Alaptörvény! A Fidesz - a kétharmađ - áIta| megszavazott Alapttlrvéĺy rogzítĺ, úgyhogy ennél
ajogunknál fogva, az Alaptörvénynél magasabb ľendű jogszabá|y nincsen, úgyhogy ennél a
jogunknál fogva szeretnénk, hogyha nem állítantk a jőzsefuárosiakat kész helyzet elé.
Egyrészt szeretném, hogyha valamifele k<jtelezettségvállalást tennének a jelenlévő képviselői
azBgyetemnek, hogy nem kenil sor azokra a fakivágásokľa mindaddig, amíg valóban a tervek
nyilvánossá nem válnak, és egy nyilvános vita meg nem indulhat. arrő|, hogy mi az, arní ębbĺíl
a kivágásból indokolt, és mi az, ami nem. Szeretnék még néhany dolgot mondani. Az egyik,
hogy a tájékońatőban a zöldfelület és a zöldterület fogalmát keverték, tehát máľ többi
képviselőtaľsam is utalt rá, hogy ez nem ugyanaz. Az, hogyha onĺ'k elültetnek 2-3 éves
facsemetéket a 80-100 éves ffü helyébe, azvgye 78-98 év múlva lesz akkora, mint amekkora
most az a fa, tehát ez nem pótlás. Nem pótlás tLz sem' hogy pénzben kiváltjfü a fákat. Sokľa
megyĹink vele. Itt most arľól van sző, hogy ez a lombfelü|et ez oxigént termel, így ańtn az
sem ľeleváns ebből a szempontból, hogy ez a teríJlet az e|zźrt, vagy nęm ęIzźrt teľĹilet.
Természetesen az jó, hogyha a parknak további részeit nyitjĺĺk meg, de a park további
részeinek megnyitásahoz ÍIem szfüséges fźl<at kivágni, tehát ne tegyenek úgy, mintha
ok-okozati <isszefüggés volna két dolog között. oncjk báľmikor megnyithatj ák azt a Észét is a
paľknak, ha mtr az onök kezelésébe keriĺlt, mint ahogy az Öncik kezelésébe került. onök
bĺírmikor tiltethetnek fat anélkiil, hogy kivágnának fźkat, tehát a parkot megnyithatjiík,
bővíthetik, nagyon szépen megköszönjiik a józsefuárosiak nevében, továbbá ültethetnek fźů<at,

ań. szintén megköszönjtik a józsefuaĺosiak nevében, de mindez nem feltételezi, se logikailag,
se semmilyen más szempontbő| azt, hogy onök fákat ki is vágjanak.

Egry Attila
Képviselő Ur, egy pillanat! Még mielőtt megismételné, meľt szerintem mindenki éľtette, hogy
eddig mit mondott, nem kell megismételnie! on úgy kommunikál, hogy teljesen figyelmen
kívĹil hagyj a azokat az elmondottakat, amiket ítt a szakértők mondanak. Csak mondja a saját



kis véleményét, ötödjére, tízedj&e és egyszeľűen nem jutunk érdemben előre. Én an.
szeretném kémi, hogy foglalja cissze gondolatait majd egy következő hozzásző|ásnál, és
ľĺjviden mondja el, de az aggá|yait itt hosszasan soľolni, úgy hogy nem is ismeri az ugyet, és
amikor ftjlajanljak onnek, hogy bemenjen és betekintsen, akkoľ még az sem elegendo, ez
innentől kezdve értelmetlen hozzászőIássá válik. Simon György képviselő ur kĺjvetkezik!

Simon Gyiiľgy
Két dolgot szeretnék megkérdezni, elhangzott egy olyan mondat, hogy a lakosság
korlátozottan igénybe veheti, ezt eľľő| kicsit többet szeretnék hallani' ez mit je|ent ez a
korlátozott, pénzért, vagy időbenkor|átozott? Ez az egyik kéľđésem, a másik meg, hogy
öľömmel hallottam, hogy egy olyan résú. atájékońatőból, hogy a jelenleg használaton kívüli
volt buszgarázs most olyan pľériként fekvő teľület, paľkosításra kerül, igen, e|nézést, hogyha
ez számomta most új infoľmáció, hogy ez mekkoľa teriiletet jelent, ami be lesz vonva a park
életébe? Köszönöm.

Egry Attila
Y źiaszadásra megadom a szőt.

Horuáth orsolya
A spoľtközpont az úgy fog kinézni, hogy nyilván gondolom azt tudják, hogy a Campus
Projekt miről szól, tehát ugye szanaszéjjel és rendkívül rossz infrastľukturális körülmények
közĺjtt műkĺjdő egyetemi karok, mert ezek akźr a Ménesi lJtikozigazgatási kaľľól, vagy akár a
régi rendőrtiszti főiskolaról beszéltink, ott konkľétan megállt az iđő, tehát a 70-es éveket
írunk. ok jönnek le a parkba, nyilván a sportközpontnak van egy oktatási célja, de időbeli
elhatarolással fogjuk megoldani ezt a prob|émźú, tehát oktatási idő előtt és után a tervek
szerint báľki hasznźihatja, nyári sziinetekben bárki haszná|hatja, hétvégén barki haszná|hatja.
Sőt készül egy uszoda, és az uszodának a tanmedencéjét a teľvek szerint majd, a kerĹileti
úszásoktatás céljaiľa is igénybe lehet majd venni' meľt arra már az egyetemistĺĺknak ilyen
formában nem lesz szĹiksége. A parknak az aterulete, ami most elzáľt, az kĺjrülbelül 9 hektárt
jelent, tehéń ezen a teriileten fog felépiilni a sportkĺizpont, de a most ott lévő kültéri
sportpályát, mert úgy tudom' Van kosárlabdapźl|ya, focipá|ya is van háttéľbeÍL, ez mind,
futókĺĺľ is van' amit most ugye hozunk is helyre, ez lgyarlugy a budapestiek ľendelkezésére
fog állni, Íehát apark ugyanúgy közpark maľad, csak nagyobb lesz, szebb lesz. Kĺjszĺin<jm.

Egty Attila
Sara Botond alpolgáľmester uré asző, paľancsoljon!

Dr. Sáľa Botond Attila
Kosz<jnöm a szőt, Alpotgáľmester Úr, én csak annyiban, szólnék hozzá, hogy a Képviselő Úr
a jő szánđékĺól beszélt, tehát itt elhangzott és fudjuk, ez a testĹilet sem egyszęr ttltgya|tamár a
Ludovika Campus elhelyezéséľől szóló beruhazáshoz szfüséges döntések meghozatala, iđe
került egyébként a Testület elé. Tehát a jő szźndékľól csak annyit, hogy önök elmehettek
volna, vagy bármikor kikérhették volna ezeket az arryagokat, ahogy egyébként elhangzott,
hogy ttibben ezt megtették, civilek, Képviselő (Jr, erre utalt, két napja is a Főtitkźr Ur
civilekkel egyeztetett ebben azigyben. Tehát bármelyikfü megtehette volna, hogy egyeztetett
volna ebben az ugyben. Egyébként az is elfelejtődött, és enől is nagyon jól tudnak, hogy
például, a projekt kapcsĺĺn már tava|y 100-nál több fa elültetésľe keľült egyébként a
keľületben. Tehát nagyon sok olyan dolog tĺirténik, én nem gondolom, hogy egyedül tudok
róla, ebben a kerĹiletben, tekintette| ata, hogy Testtilet elé kerĹĺltek ezek az ügyek, és csak a
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jő szánđék, én megkérdőjelezem az önök jó szándékát ebben az ugyben, azért mert rengeteg
olyan információ van' nemcsak ami itt elhangzott' amit egyébként önĺjk tudnak, vagy
megtehettek volna, vagy megkérdezhettek volna, de nem tették-meg. Es most ön kéľi számon,
abęnlhźnőkat, a jő szánđékrő|. Ez gyomorforgató, Képviselő Ur, ezért sző|taĺnhozzźl, mert a
jó szándék onben is meglehetett volna, hogy mondjuk, utánajár az ügynek. Azt sem tudja,
miről van sző, életében nem volt, azt sem tudja, hogy hol vafl az a buszgartns. De most ezt
komolyan mondom. És egyébként még mielőtt szórólapokat osztogat egyébként apatkban az
ott lévőknek, akár megkérdezhette volna, informálódhatott volna, például megnézhette volna
a szakvéleményt satöbbi, hogy egyáltalan miről szőI az ügy. A jó szándékát kérdojelezem
meg Képviselő Ur, azért, mert politikai akciót indított egy olyan iigyben, még mielőtt
tájékozőđoľt volna, amirőlmost teszi fel a kérdéseit, illetve most kéri számon, hogy miért nem
tźĄékońatták ont. Ezért kívántam hozzásző|ni, meľt azt gondolom, hogy ez méItatlan az a
politikai akció, amit egyébként ebben az ugyben folyatnak. A minimális jó szandékot és

együttműködést ebben azigyben korábban, pedig nem most kezdődött e| ez a beruházás, nem
tanúsítottak. Kĺjszönöm.

Egry Attila
Eľőss Gáboľ ügyrendben kér szőt, parancsoljon!

Dľ. Eľőss Gáboľ
Igen, elvette aszőt tőlem Atpolgármesteľ Úľ és nem indokolta meg,bźĺ lehet, hogy nincs
indoklási kcjtelezettsése ...

Egry Attĺla
Lejárt a hozzászőlási ido, Képviselő Ur.

Dr. Erőss Gábor
Jó rendben van, akkoľ folytatnám, tehát ...

Egry Attila
Elnézést, ügyrendben kért szót. Mi lęnne azugyrcnd?

Dľ. Eľőss Gáboľ
Nem az ügyrendit, hanem atartaLmít folytatnám.

Egry Attila
Rendben. akkor ...

Dľ. Eľőss Gábor
Mert elvette tőlem a szőt, tehát kérem, hogy adja vissza.

Egry Attila
sZMsZ szennt, Képviselő Ur! SZMSZ szerint normál hozzásző|ás, sorľendben kell szőt aďni,

Jakabff Tamás képviselő ur a kĺivetkező,parancsoljon!

Jakabff Tamás
Koszcinöm szépen, én visszatémék az e|ózó vá|aszokľa. Fĺilírtam, szó szeľint azt monđta,
hogy olyan területről van sző, arrit idézem,,önök nem is vehetnek igénybe parkként''.
(Közbeszólások.) Yehettek és vehetnek.'' Jó. ,,Vehettek'', a lényegen nem fog váItonatni, itt
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ezt sajnos nem hivatalosan tudom, mert ugye a teľveket nem láthattuk, de olyan információk
jutottak elhozzźlrn, hogy itt eléggé érintett a Diószegi utca, út menti fasor. Most a Diószegi út
menti fasor, a keľítés menti fasor az egy olyan területen van, amit ugyan mi nem vehetünk
igénybe parkként, de <jnök nem vehetnek igénybe az építkezésekhez, ugyanis a szabá|yozási
terven építkezésľe nem jelölt teľületként szerepel, nem biztos, hogy sző szęrínt mondom, tehát
én úgy vélem, hogy ennek a kivágása fĺjlĺjsleges az építkezések miatt. Továbbá, ha
visszatérünk tĄra 20l3-ba, én azt gondolom, hogy a Luđovika téľen kivágott fák kivágása is
ftilosleges volt. Azoknak a nagy részének ugyanis az indoka az utépítés volt, és bár tényleg
megépítették azutat, eZ egy ilyen fehér kaviccsal leborított utszakasz, tehát egy parkon belüli
útról van sző, amelyľe millió péIdát látunk, nem kell Nyugat-Eurőpába menni'
Magyarországon is egy ilyen fellér kaviccsal leborított ilt aznagyon szépen meg tud keriilni
egy fatorzset jobbról, balról. Ugyhogy azt gondolom, hogy az i|yet típusú fakivágások
fülöslegesek, tehát az épu\et elhelyezéséből nem érintett fáknak a kivágása fülösleges, és a
területet, a BKV garázs terĹiletének az ismeretében a Diószegi utcai lakások ablakából is be
lehet jól |átni en, a terĹiletet, egyszeríĺen nem tudom elképzelni, hogy azon a tertileten, hogy
lehet 145 faegyá|ta|źn' amit ki kell vágni' meg hogy egyáltalán összesen hogy lehet. Ugyanis,
óriási nagy rétrőI, vagy placcról van sző, amelyet csak körbevesznek fasorok. Es még egy
utolsó mondat, én az ülés után, ha meg tetszenek vámi, én azonnal megyek ĺjncjkkel.
Köszĺjnĺjm szépen.

Egry AttÍla
Alpolgáľmestęr Urnak adok szót, parancsolj on.

Dľ. Sáľa Botond Attila
Köszönĺjm. Milyen jó, hogy Képviselő Úr most ajéĺúkozik, eń. korábban kellett volna
megtenni, mielőtt még sajtókoz|eméný adott volna ki az ügyben, hogy így tájékoződik
egyébként azugy iránt. En csak aĺnyival egésziteném ki, hogy először is a ktlzterületi fá|dloz
semmi koze a projektnek, tehát a kerten belüli f,ĺkÍól van szó. A köZterĹilęti fá]<ľó1, egyébként
a tava|yi vihaľkárban óriási káľokat okozott a Diószegi utcában. Csak egy mondattal,
elhangzott egyébként, hogy szĺikségszenĺ a kerületben' a teljes kerületben felmérni a
fakatasztert, egyébként ęz az idei évben folyamatban van, tehát az idei évben, csak azért
fontos, az iđęi évben ez eI fog készülni, hiszen az onkormányzatnak is van fapótlási
kötelezettsége a közterületi felújítások kapcsán, arit szźndékozunk egyébként nyilvan
e|végezni, csak ahhoz egy teljes kerĹileti felméľésre van szfüség, ami most egyébként el is
készül, illetve elkészült. Azidei évben volt a kciltségvetésbe betervezve. Annyit tennék hozzá,
hogy mind az ĺjnkoľmźnyzati fapótlás, mind pedig annak a keretnek a teľhére, amit egyébként
a projekt kapcsán az ĺjnkormányzatnak céltaľtalékként zĺjldesítésre betervezésre került, én ott
kérem inkább a képviselő ľuk''uk az aL<tivitźlsát, tehát jelöljék meg, hogy egyébként hol
szfüséges. Ugye az Or|őcí Ur leírta azt,hogy máľ meglévő, de beteg flĺkat kellene egyébként
pótolni, nemcsak a parkban, hanem a teljes kerületben. Nyilvan afakahsner felmérésére ezétt
van szifüség, hogy a fapótlást egyébként hol szfüséges majd e|végezni. Majd kíváncsi leszek,
hogy ebben a munkában mennyire lesznek majd aktívak, és mely javaslatokkal fognak élni.
Tehát hogy nemcsak a botranykeltésben érdekeltek, hanem egyébként valóban a kerület
zöldfeltiletének a növelésében is, ez majd nyilván kiderül, de higgyék el, számon fogom kémi'
tehát figyelni fogom majd az aktivitásukat.

Eg.y Attĺla
Ferencz orsolya képvi selő asszony' paľancso lj on !
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Dr. Feľenc Orsolya
Koszönom szépen a szőt, szintén a teľtilet egyik képviselőjeként is szeretnék eŁlhez
hozzászőLnl' és elsősorban Jakabfy Tamástól, de Erőss Gábor képviselotaĺsamtól is szeretném
megkérdezni, hogy voltak-e és ha igen, akkor mikor legalább az érintett terület egy részén?
En legutóbb ma reggel, és én ań.Iehet mondani, hogy az elmúlt 6 évben már csak az eml'iteIt
megboldogult fatanács tagjaként is ugye, aktívan figyeltem aú, hogy melyik faknál kellene
közbeavatkoznunk' cserélntink. Valóban a fakatasztert évek óta készíti a keľĹilet, és lassan a
végére ériink' reményeink szerint idénľe ęz e|készil. Kétségbeejtő állapotban vannak a fák,
mttr az utcĺĺkon is. Komplettül, ahogy elmondták itt előttem, iires a töľzsek közepe és szinte
csak a kéreg tĄa egyben' egy masszív életveszély, ęgy közepesen erős szélviharban ott
sétálni jelenleg és hasonló állapotban vannak ott egyébként a területen belül is. Továbbá
szeretném emlékeztetĺi arĺa képviselőtaľsaimat, hogy amiróI vitatkozunk az a kozel 9
hektáros tęrület az egy olyan buszgartzs volt eredetileg, és szere|őizemek álltak ott' ami miatt
több méteľ mélységig el van szennyezve ata|aj,tehźLtta|ajcsere kell, próbálták étszeLlőztetní a
taIajt, gyakorlatilag egy olyan kömyezetvédelmi bomba jelenleg az a terĺJIet. aminél egy
źidás, hogy végľe közbeavatkozĺak, és a rekultiváciő megkezdődik. Attól, hogy egy fás száru
növényen 5-6 zoId levél imbolyog, ezt nem nęvezzilk fźnak, akkor sem, hogyha a s<jtétzĺjld

o|da| ezt nagyon erőlteti. Fának a goĺdozott és telepített, és kaľbantaľtott növényzetet lehet
nevezni, ennek azirányába megyĹink el. Továbbź, egy Ílaszná|aton kívĺili teľület fog részben
kozcéIra, részben oktatási céIra,részben park funkcióval megújulni, ez mindenkinek előnye,
kivéve önöket. De önöket mar úgy gondolom, elég tégőta mĺĺľ nem a jőzsefvátosi lakosság
érdekében szólalnak fel. Pintér képviselőtársamnak je(ezném, hogy a dolgok rendje maľ csak
ilyen, ugye Babits is mondta ,,Miért nő a fiĺ, ha egyszer majd leszáĺad, s miéľt szárađ le, ha
újra nő...'' Ugye valóban a fák e|őször kicsik, ańźn megnőnek. Hogyha megnézi, 100 éwel
ezelőtt az Andrássy úton kicsi fĺák voltak, most meg nagyok vannak. Tehát nem gondolnánk,
hogy egy 20 méteres platĺánt kellene oda telepíteni, de gondolom, hogy a kertészeti
szakemberek eń' a kérdést át fogjak hidalni.

Egry Attila
Képviselő Asszony, fi gyelj tink az időkeretľe !

Dľ. Feľencz Orsolya
Igen, és végül megd<ibbenve lźľtom ań, hogy a kápta|anfiiredi kérdéssel kapcsolatos
ámokfutásuk után, az ellenzék most a Ludovika Campusnál ugyanezt meg tudja ismételni
néhźny őrtnbelül.

Egry Attila
Vĺjrĺjs Tamás képviselő úľ, paĺancsoljon!

Vtirtis Tamás
K<jszön<jm szépen a szőt. Milyen szomorúnak tartom, hogy a kerĺilet legfontosabb,vagy ta|án

legnagyobb fejlesztése ügyében ilyen felszínes vita bontakozott ki, és azt gondolom, hogy
elsősorban ez nem a kormányoldalnak a felelőssége és a híbźĄa, de ezek olyan területek
amikľől beszéliink, amelyek tényleg évtizedek őta vźrtak arra, hogy valaki hozzźĄllk nyuljon
és ezeket a teriileteket felújítani csak úgy lehet, hogyha valamilyen funkciót szĺnunk ezeknek
a területeknek, az eł.lhez sziikséges bęruházásokat megke7đjĺlu, és jó híľ, hogy a Kerületi
Szabźlyozási Terv keretében sikeriil ezeketmegvalósítani. Es így minden jogszabźiý betarťva
kaptak meg az engedélý abenlhtnők arĺa, hogy ezek a tertiletek újľa élő és a keľĹilet részeivé
váljanak. Ezt egy ilyen számháboruvá ledegradálni, ahol anőIbeszélgetĹink, hogy hány fa, és



aZ a fa vajon mit takaľ, azt ugye önök sem tudjak igazźhőI megmondani. Beszélnek 50-70
éves fákľól, én nem tudom, đe azért tobbfajta fa |étezik a világon szerencséľe, nagyon sok
ezer faj és én is tudom, hogy van olyan, aminek 50-70 év az életciklusa. Van, aminek mit
tudom én 5000, de ezek kcjzött van olyan skála, amin azért lehet ezeket a kéľdéseket
megvitatni, én elég jól ismeľem ań. akomyéket, én nem messze lakom tőle, és ott is nőttem
ftjl. Ezek a fźú<, az&t nehéz azt áIlítani, hogy a Diószegi utca, Koľányi Sandoľ utca kĺĺrrryéke
az a|apvetően az ősfas részről lenne híres és nevezetes, ezeknek a ľészeknek a fe|i$ítása az
bĺzonyfua jár fakivágással, mint majdnem minden felújítás, vagy minden beruhazás, ahol fás
terĹiletet érint, sajnos ilyen károkat okoz, és ez szomorú dolog, de azért be kell látni, hogy egy
rendezeÍÍ zöldterület az sokkal jobb, mind a funkcióját tekintve, mind a keľiiletben lakók
igényeit tekintve, iqy źl|ta|źlban a kerület fejlődését tekintve, mint egy elhanyagolt, igénýelen,
és egyébként önmagábaĺ értéktelen dzsumbuj. Jelen pillanatban azokon a részeken egy
teljesen gondozatlan, zöldfeliilet nehezen nevezhető rész alakult ki. Ennek a felszámo|ása,
ennek a megtaľtása aznem lehet semmiféle módon indokolható. Kcjszcjncjm.

Egry Attila
Kaiser Képviselő Ur kĺjvetkez1k,két peľcben.

Kaiseľ József
Hát én szeľetném ezt a két. percet úgy felhasznźini, mint ahogy az Erőss Gábor úr szokta.
Amit Jakabfy Úr mondott, hogy a k<jrnyező lakosságot aggasĄa ez a fo|yamat. Én el kell,
hogy mondjm' hogy Jakabff Ur nemhogy a k<irnyező lakosságot nem kérdezte, még arra sem
mer menni, de én magam megkérdeztem a komyező lakosságot, és folyamatosan
párbeszédben. Nagy izgalommal és nagy ĺlľĺjmmel varjĺĺk azt,hogy ott történjen valami, meľt
hogy az a ronda sziirkę mállott kerítésfal, maga a jźrda, akomyezet azborzaImasan néz ki.
onök ezeket védik, ezekęt az ę|maruđt dolgokat, nyilvan nem szeretnék, hogyha valami
fejlesztés lenne. Csak annyit a vihaľkánól, hogy amikoľ a viharkár volt tavaly pontosan a
Diószegi utca, és a Konányi Sándor utca annyira el volt lepve fáva|, hogy 31 polgrĺľőľ
dolgozott a tűzoltókkal a vihar elejétől kezdve hajnali fel ötig, hogy egy sávon tudja
kiszabadítani a két útvonalat és plusz nem is sikerült, meľt ugye a tľoli vezetékeket is
leszakították a fź/r. Kiilĺjnben nagyon érdekesnek találom eń. a lrlrténetet, amit itt a baloldal
csinál, és egy kicsit messzebb megyek, meľt hogyhamegnézziik a Római-paľti gźúptob|émá1
megnézzĺJk bármilyen pľoblémát, akkor mindig az jut eszembe, és azt látom, hogy ön<ik az
é|ethez való jogot aláľendelik a frĺknak a jogaihoz. Meľt itt életveszélyes f;íkľól van szó
konkrétan, az hogy nem töľtént baleset az al<kotí viharban, csak anyagi káÍ, az egy nagy
szerencse következménye. Több autó totálkarosra rongálódott, én ismerem ezt az egész
orczy-negyedet, meľt az Orcry-negyed képviselőjeként is meg ugye' ahogy a Képviselő
Asszony is mondta, a fatanács tagjaként is tĺjbbszĺjr végigjártam az orczy-kerteL Ezek a fák,
ugye raktárak voltak, ahol el voltak kerítve, a kerítés mellett, hogy rigy mondjam dudvaként
nőttek ftjl ezek a fák,30-50 év a|att. Ezęk a kerítesek fognak ott megszűnni, paľk lesz belőle,
és ez a keľítések mellett levő, ahogy az or|őci Ur mondta, gyomfa, ezek a gyomfák lesznek
nagyrésztkjvágva, és vissza |esz ađva a keľiiletnek ez aterĹilet. Én nagyon örÍilök és nagyon
köszönöm különben a koľmĺĺnynak ezt a lehetőséget, hogy úgy lesz ęz a feltilet feLujíwa az
orczy-kert és szerintem a legszínvonalasabb parkja lesz Buđapestnek, űgy |esz felújítva, hogy
a kerületnek egy ftllérjébe nem kęrül. Sőt mi több még kapunk is, és ez nagyon fontos. Azt
tudni kell, hogy a kerületben ktjrĹilbelül 600 fahely van, ami ĺires, ebbő| 240-ben tuskók
vannak, ami nagyon sok pénzbe kerül a kiszedése, ötszöľös-tízszeres áĺa van egy tuskó
kiszeđésének sokszoľ, mintegy fal elültetésének. Azt gondolom, hogy ez kéne megoldani a
kerületben, ha mźlr ilyen vehemensen tiltakoznak, hogy felújuljon. Másodszor én azt
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gondolom, az a lęhetőség, hogy több mint ezer fa lesz eltiltetve a kerületben, ebből a
projektből több mint ezet fa lesz elültetve, eZ lehetőséget ad ...

Egry Attila.
Képviselő Ur, menjünk vissza a paľkba és a Ludovika-Campus kérdéskoľéhez.

Kaiseľ Jĺizsef
Lehetőséget ad ata, hogy olyan utcákat, mint a Magdolna utca meg ilyeneket is be tudjunk
fasítani. Én mondom, én nagyon szépen köszönĺim, éĺtájékoződtam, igaznem voltam ott, de
az intemeten minden megtalálható, ha aZ ember jóindulattal megy, akkoľ minden
megtalálhatő az intęrneten, csak azt keII keresni, ami ott van, és ĺem ań. kell keresni, ami
nincs ott. Kösztinöm.

Egry Attila
Jakabfy Tamás képviselő úľ, parancsoljon!

Jakabfy Tamás
K<jszĺjncjm. Elég sok mindenĺe kell reagálnom. Alpolgĺármester Ur aú" moĺdta, hogy
informálódni kellett volna, mielőtt sajtót hívtam. Előszcir is, a sajtó hívott engem' és tobb száz
helyi lakó \źzađt ftil, tényleg égtek a telefonok, miutiín megíľtam a blogomľa a cikket,
akármilyen jókedvet csinálok ezzel. Rengeteg olyan kciľnyékbeli lakó megkeresett, aki nem
szeretné, hogy eń. a I45 f;ít még a további 145-öt kivágjak. A másik dolog, nem volt
lehetőség olyan módon infoľmálódni, hogy ez a hatźrozat, ez 5 nap kihirdetés után
fellebbezésľe tekintet néIkül végrehajtható. En nagyon sajnálom, hogy MagyarországnakĹIyen
törvényei vaĺrnak, hogy a helyi lakosok, vagy a helyi képviselők az ugyiratok megismerése
nélkül kénýelenek tudomásul venni, hogy bármikor kivághatjtk a ftlkat,5 nap faliújságra
kiakasztás után. Volt egy olyan kérdés, hogy mikor voltam kint? Hát elég gyakĺan jaľok
odakint' legalább naponta kétszer mostanában, de előtte is nem volt olyan hónap, hogy nem
já,tao, kint, kivéve télen. Eletveszély kérdése, kettő, Fęrencz orsolya és Kaiser József is
említette ęztakérđést, na jó, de azhogy lehet, hogy 145 darab fabeteg és életveszélyes és
pont azok, amelyek ott vannak, ahol építkeznek? AZt gondolom, hogy nem I45 fa
élefueszélyes, hanem ennél sokkal kevesebb fa életveszélyes, de' mivel hogy az iigynek az
iratanyagéú nem lehet hivataIos úton megismerni, ezért eń. sem tudjuk addig biĺosan állítani.
Jó. ivĺállott fa|akatvédek. Képviselő Úr, nem mállott falakat védek, hanem fakat védek, olyan
fźú<at, amelyeket olyan helyről akaľnak kivágni, amely építésre nem jelölt. A mállott falakat
én ĺjrĹilök a legjobban, ha lebontják' Kosz<jnĺim szépen.

Egry Attila
Erőss Képviselő Ur, parancsoljon.

Dľ. Erőss Gábor
Köszönöm a szőt még egyszer, tehát nem tudom tényleg, hogy cinizmusból vagy egyszenĺen
nem figyelnek, mert mindkét alpolgármester úr elmondta azt, ami tételesen nem ígaz, tehát
akik beszĺímoltak nektink a hölgyek az egyetem részéró|', ők explicit mondtifü, hogy nem
ađjak ki azokat a bizonyos teľveket, illetve engedélyeket. AZt mondták, hogy mi
betekinthetiink, meg ań, monďtźlk, hogy a |áwánytewek hozzźférhetőek. De én nem erről
beszéltem, kezđettó| fogva elég világos volt. Van egy önkoľmĺányzati hiľdetmény a
fakivágásról, de a konkĺét tartalma erĺrek nem megismeľhető, és nem nekem kell
megismernem csupán, hanem mindazoknak, akik érintettek, akik legalább 80.000, de a



szomszéd kerületet, vagy az összes fővárosi lakost hozzászámítom, akkor még sokkal több
ember, egyrészt. Másrészt pedig én nem vagyok biológus, nyilván ĺjnok mind azok, eń' nem
akarom kétségbe vonni, đe annak, hogy én betekintsek és egy szakértői véleméný elolvassak,
amíhez nem értek' annak viszonylag kevés értelme van' persze több mint a semmi. Epp ezért
kellene, ha elkésztilt egy szak&tói vélemény, akkor ań.hozzák nyilvánosságta,hogy olyan
biológusok, hozzáéľÍok tudjĺĺk ezek után véleményezni a terveket, akiknek van is
szakéľtelmukhozzá. Az,hogy minket így egyenként meghívnak, hogy megnézzíik a csili-vili
láwányerveket, az nem változtat azon a tényen, hogy önök már kértek, és laptak ez alapjtn a
kiemelt beruhazások törvény a|apjźn, egyébként kár, hogy Polgármester Ur elment, mert ez
egy Fidesz-MSZP által megszavazotĺ törvény. Tehát önök kértek és kaptak fakivágási
engedélý, úgyhogy a nyilvĺĺnosság teljes kizáĺásáva| zaj|ott az egész folyamat, épp erről szól
ez a kiemelt beruhlŁási törvény' amit ismétlem a Fidesz-MSZP nagykoalíció fogadott el,
hogy a nyilvánosságot ki lehessen zárni és csak utólag éľtesüljiink anól' hogy fakat vágtak ki.
osszességében tehát ań szeretĺém kérni, hogy még egyszet,hogy hozzak nyilvanosságra az
összes tervet. Mondjak meg tételesen, hogy hźny favaÍI a kivágásra ítélt fak közĺil, amelyre
jelenleg madarak fészkelnek? Hźny olyan favan, amely denevérek élőhelye? Indokoljĺík meg,
hogy miét a vegetációs időszakban akarnak flíkat kivágni? Továbbá, indokoljfü meg, hogy
ałthoz,hogy az életveszélyes vagy korhadt fźkat, odvas fákat kivágjźlk, allhoz miért szfüséges
egészséges fźkat kivágni? Nagyon meg fogiuk ktiszörľri önöknek, hogyha az é|etveszélyes,
vagy korhadt fákat önök úgy pótolják, hogy érdemben pótolják, nem csenevész
facsemetékkel, de ęhhęz nem kell egészséges f,íkat kivágni. Nagyon megköszönjnk a^' is, ha
megnyitjfü a paľk jelenleg e|zźtt területeit, vagy kármentesítést folytatnak, fe|szétmo|jéĺk az
ottani szenrryezođéseket, de ehhez sem kell fákat kivágni. Hozzźů< nyilvánosságra a terveket
úgy, hogy a szakértokís ezt láthassfü, és megvitathassák és addig pedig és eľre kéľem, hogy
vá|aszo|janak egyértelműen, vállaljanak egy önkéntes moratóriumot a fakivźryásra, meľt hogy
fellebbezést sem adhatunk be és még hogyha be is adhatunk, kĺizben megtörténhet, hogy ĺinök
kivágják a fźl<at addigra. Kérem, hogy egy egyéľtelmű vá|asń. adjanak ar'ra, hogy arĺig a
szakértők a nyilvánosságĺa hozott terveket nem láttak, és nem indult meg egy valódi
konzultáció a lakosokka|, tehát még egyszer nem látvĺínytervekĺől, hanem az építési tervekľől
és a fakivágási teľvről, addig nem vágnak ki fákat. Ennek volna csak éľtelme' annak, hogy
egyenként lźlwányterveket nézegetĺink az <inök s<jtét irodáiban, annak nincs.

Egry Attila
Minden szavát rogzitette a jegyzőkonyv, Képviselő Ur, eljuttaduk az egyetem képviselőinek,
és avźlaszok el fognak készülni. Ferencz orsolya képviselő asszony.

Dľ. Feľencz oľsolya
Köszĺjnĺim. Tényleg rövid leszek, meľt maľ kicsit túlhúzhlk, đe azért hadd mondjak néhĺíny
dolgot. Az a helyzet, Jakabfu képviselőtáĺsam, hogy nem előszĺjr keveľedik szövegéľtési
zavarokba. Én nem azt mondtam, hogy az összes, mindęn egyes đarab fa, ami ott kivágásľa
keľĹil, az é|etreszélyes állapotban van, ennek egy része vaÍI, egy része nem, ezt a vonatkoző
szakemberek pontosan elmondtfü. En azt źi|ítom,hogy az egész keľĹiletben és kül<jn<jsen az
Orczy kert kĺiľnyékén és a Diószegi utcában, a Koľanyiban és a komyező utciíkban ľendkívül
rossz állapotban vannak fäk, úgyhogy nektink nagyon jól jĺin az, hogyha a fapótlás keretében
kétezer most már nem tudom hźny száz fa elültetésre kerĹil a keľĹiletben, meľt akkoľ lehetővé
válik, hogy ezek az életveszélyes fák gyoľsabban kicserélődjenek, ráadásul ennek a
jóvátételnek a keretén belül, amire az ott élő lakosságnak szfüsége van. A fakatasńeľ készĹil,
most meglepve tapasztalom, és tényleg nem humorizźtlru szeľetnék, hogy Erőss Gźlbomak az a
gyakorlati felvetése van, hogy készüljön mellé egy mókus, egy mađáą egy denevér és egy



sünkataszteľ is, én ezt akkor, haígy erre van igény, akkor támogatni fogom természetesen, đe
azért ťĺnoman jeIezném, hogy bár on nem kertészęti szakember, orlóci LászIő ellenben az.
orlóci LászJrő letett egy szakvéleméný erre az aszta|ra, orlóci LźszIő egyéľtelmtĺen támogatja
és sok másik szakember, ott a Polgáľmester Ur' ezzeI igen, nyilvános, gondolom nincsen
probléma, ha ebbe bĺíĺki betekintést nyer, de ez egyértelműsíti ań., hogy ez szakĺna1|ag
mega|apozott ez a ĺovényzetcseľe. A növényeink száma nőni fog, az źllIapotukjavulni fog, a
közterület megtisztul' rekultiválódik és konérre felhasználhatő lesz. Mi ezze| az onök
problémája? Megmondom mi az onĺjk probtémája, az, hogy onĺ'k semmifele konstruktív
javaslatban nem vesznek tészt, egyetlenegy dolguk Van' hogy a kerület fejlődését
akadá|yozzák, politikai okokľa hivatkozva. onök nem mondanak sernmit a]:ról, hogy onök
mit akamak helyette tenni, akár ezen a terÍileten is, ugyanis a lábukat sem tették be még
eziđáig, pedig jó par éve képviselők itt. Köszonóm.

Egry Attila
Jakabfy Tamás Képviselő Ur, parancsoljon.

Jakabff Tamás
Kĺjszon<jm szépen. Azt hiszem, a ,,lábukat se tették be'' kéľdésľe már válaszoltam, úgyhogy
akkor ezt most ugľanám. Azt hiszem, Kaiser József Úrtól írtam fel azt az iđézetet, hogy
,,bizonyára jár fakivágással''. Peľsze, abszolút egyértelmű,nehéztlgy építkezni, hogy ne járjon
fakivágással, de én azt gondolom, pláne annak a figyelembevételével, hogy hĺíny fa á|| az
építésre nem jelölt terĹileten és hány fa áII az építésre jelölt teľtileten, hogy ezjóval jóval
kevesebb I45-né|, anit az építés miatt ki kellene vágni. E,gy része életveszélyes, egy része
nem, én nem akarok ebbe a száĺĺlháboruba belemenni, nem látjuk az anyagot, lássuk meg az
anyagot, utána majd enől beszélhettink. Biztos, hogy nem |45 fa életveszélyes, meľt
egyszeriĺen nem létezik, hogy 145 életveszéIyes fát akárhány hónapig, évig ott lehet hagyni a
parkban, vagy anÍIak a környékén. Nem tudom elképzelni, hogy 145-öt megközelítő
életveszélyes fa legyen. Es akkor még egy dolgot szeretnék kérdezni. Eddig szigorúan
szak'rnaí hozzásző|ásokat tettem, most szeľetnék tenni egy kivételt. Azt, amikor onĺjk
leszavaztźů< ennek a stirgősségi javaslatomnak a napirendre vételét, akkor onök nyilván
tudtĺĺk azt, hogy ebben szerepel dZ, hogy kérem Józsefuaľos oĺlkormányzatát, hogy
fel|ebbezze meg eń. a döntést 3 szempont szerint. A legfontosabb szerintem az) hogy a
beépítésre nem jelcilt terĹĺleten töľténo egyéb inđok nélküli fakivágások ne töľténjenek meg,
tehźú az életveszélyest nyilván vźrysźi< ki, de a tcjbbit ań. ne, csak azért, meľt nem tudom,
esztétikai vagy bárrnilyen okokbő|, ań. gondolom' hogy ez nem megfelelő és onĺjk nem
vették eń. napíreĺđte, eń a javaslatot, amivel nyilvánvalóan tisńában voltak, hogy a
k<jvetkező testtileti ülésig le fog jámi a fellebbezési határidő. Ez aztjelenti, hogy onök nem
kívánnak fellebbezni ez e|Ien. Tehát akkor onc'k azt akarják, hogy ezt a 145 ffi en. vágstkki,
anélkiil egyébként, hogy ezt ismernék, hogy mely fákÍól vansző? Köszönöm szépen.

Egry Attila
Képviselő Ur felvetésére Alpolgármester Uľ vá|aszo|, parancsoljon.

Dr. Sára Botond Attila
Ań. szeretném megkérdezĺi Tamás, hogyha megfellebbezzuk és nincs igazađ' és csúszik a
projekt, és rengeteg ember munkája, nem tudom tobb ezer hallgatónak egyébként az oktatása
függ ettől, akkor vállalod érte a felelosséget? És nincs igazad egyébként ebben az igyben,
hanem csak egy iđohuztls, egy politikai akció és egyértelműen nincs igazad, de felelősséged
van abban, hogy 6000 hallgató nem fudja elkezdeni szeptemberben az o|<tatást, tobb ezet



olyan embernek, akinek szerzőđése van, lehet, hogy kcitbéĺt kell fizetnie, lehet, hogy elveszíti
a munkáját stb. stb., annak ellenéľe, hogy abban sincsen igazad, hogy nem volt információ
arról, hogy mennyi fźĺ vágnak' ebből mermyi a beteg, mernyit fognak egyébként pótolni és
milyen pótlási kötelezettsége van, vagy nem mehettél volna-e utźtna, mert igenis utána
mehettél volna, megkérđezhetted volna. Es ezért álságos egyébként, Gábor te megkérdeńeđ,
ťolhívtad te az F,gyetemet a szakértóddel, hogy te meg szeretnéd nézni egyébként az erÍe
vonatkozó határozatot? Te megkeľested azEgyetemet? Kérdezem én' mert most kcjvetelőzöl,
hogy mi a nyilvĺinos stb. Mert itt elhangzott, hogy egyébként civilek megkeresték és volt
egyeztetés ebben az Ĺigyben. Te ftilhívtad-e azBgyetemet? Megkérdezted-e őket, hogy mikoľ
tudsz te odamenni? Szakértőkľe hivatkozol, de te magad nem vagy szakértő, đe aĺĺ:a veszed a
bátoľságot, hogy össze-vissza kiabálj az éterben hülyeségeket. Most ezt komolyan mondom,
mert te nem fudod éľtelmezni egyébként ......térképet vagy tanulmáný, mert te nem vagy
szakember, de ata veszed a bátorságot, hogy hülyeségeket beszéljél, de arľa meg a faradságot
nem vetted, hogy egy szakértővel'ftilhívd, megkeľesd az érintetteket, és megkérdezd őket, de
erre Jakabfy Tamás Képviselő IJľ se, mert lehet, hogy a sajtót ő kereste meg, de annyi
felelősséged nem vo|t az ügyben, hogy legalább utanajĺĺrj źi vagy megkérdezd az érintetteket,
hogy miről van szó, hanem belemondtad a hülyeséget a tv-be meg a ľádióba. Mosolyogtok,
de ez a bajom veletek' hogy ti nem érzitek ennek az igynek a felelősségét. Azért
táj éko ző đj atok. Kö szöntim.

Egry Attila
Képviselő Ur másik kéľdésére pedig azBgyetem képviselője vźiaszo|, parancsoljon.

Pamuki Réka
Igen, még egyszet szeľetném elismételni, hogy hatályos szabźt|yozttsi terv a|apjźn megkapott
jogerős építési engedély alapján folyik a |<lvíte|ezési munka. Egészséges fát csak olyan
tertiletről vágtunk ki, ami a beépítés miatt sziikséges. Ezen kíviili teľiileten csak a köľnyezetľe
veszélyes f,ík keriilnek kivágásra' Tehát olyan fa, ani csak azért mert nem tetszik valakinek,
nincs, nem lesz kivágva, csak kizaľó|ag a jogszabá|yi keretek közĺjtt és a lehetőségeink kĺjzött
működtink. Azt nem fudom, hogy milyen magasak lesznek afźlk, az mondom, a tęrvből derĹil
ki, de nincs nálam a telepítési terv, de szívesen utźlnanézek és megválaszoljuk.

Egry Attila 
.

Köszönjtik. En azt gondolom, hogy most már ötöđjére jĺáľtuk kĺjrbe ezt akérđéskdľt, és az
Egyetem képviselői is öt<idjére erősítették meg, hogy szakszeľíĺen jáÍtak el, minden terwel
rendelkeznek' szakértők egész sora dolgozott ezeĺ a munkĺín, ennek ellenére azt|átom,hogy
még mindig t<ibb kérdés van. En azt szęrętném kérni a képviselőkÍől, hogy dinamikusan
haladjunk ezenanapirendi ponton. Erőss Képviselő Úr kĺivetkezik,paruncsoljon.

Dr. Erőss Gáboľ
Kĺjszönĺim, akkor szeretném, ezrészbeĺ ügyrendi is, hogy akkor szeretném, haszavazásrais
sor kerülne abban ahátlega|ább négy kérdésben, ez azigyrendi javaslatom' vagy ezt később
mondjam el? Akkor egyelőre a taľtalmit mondanám még. Még egyszet, Ferencz orsolya
képviselőtĺáľsam iľonizźit ezze| a mókuskatasńene|, de mivel azt monđta, hogy támogatni
fogia, ezért éĺ szaváĺ fognĺĺm, és akkor önilve annak, hogy egy Fideszes támogatót is
megnyeľtem magamnak, akkor ezt majd szintén kérem szavazásra, hogy mielőtt a
fakivágásokľa sor kerül, aze|őtt mérjék Ítil' hogy ezek a fak valójában milyen állapotban
vannak, illetve milyen állatok élőhelyéül szolgálnak. Legyen az akar siini, mókus, denevéľ,
madźr. Ugyhogy ennek nagyon öriilök, mert akkor ezze|, hogyha en,OnÍnegszavazással a
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Fideszes többség is támogatni fogja, akkoľ ezzę| đe facto egy fakivágási moratóriumra is igent
fognak mondani, mert mindaddig, amíg nem készüI e| ez a felmérés, addig a fakivágásokľa
sem kertilhet sor. Es akkor még egyszer, hogy miről beszélünk itt, még egyszer, tehát,
nyilvánosságrahozztk' igen vagy nem' ez a kérdés. Es ha nemhozztk nyilvánosságra, akkor
miľől beszélünk. onok ań' moĺđják, hogy minden szabáIyszeriĺen történik, csakhogy egy
olyan szabá|y alapjźn, amit még egyszer' Fidesz-MSZP ĺagykoalíciós paktumban elfogadtak'
ami egy titoktaľtási t<lrvény, egy titkolózźsitorvény, mindent eltitkolhatnak.

Egry Attila.
Képviselő Ur, azt szeretném kérni először is, hogy higgadjon le.

Dr. Eľőss Gáboľ
Mindent eltitkolhatnak. és ęń.teszík" nęmhozzák nvilvánosságra a tervęket.

Egry Attila
Ań. szeretném kérni, hogy vegyen egy nagy levegőt és dőljön hátra. Higgadjon le.

Dr. Erőss Gábor
Nem hozzák nyilvánosságra a terveket.

Egry Attila
Sajnos teljesen tévútra csúszott.

Dr. Eľőss Gáboľ
Nem hozzák nyilvánosságra a terveket.

Egry Attila
Képviselő Ur, ez egy hatósági eljĺárás, egy pillanatra álljunk meg, vissza fogom ađĺtj a szőt,
jelen esetben Aljegyző Asszony hađd adjon egy tájékoztatást az e|jtnás menetéről, csak
mielőtt még nagyon beleloval|ja magát és valahova egészen vállalhatatlan helyre jutunk itt a
gondolat kísérl ete v é gére. A|j egy ző As szony' parancsolj on.

Dľ. Mészár Erĺka
Kĺjszĺjnĺim a szőt Elnök Úr. Ahogy már a vita soľán is elhangzoÍt, a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű pľojektnél az engedé|yezó hatőság, azaz Budapest Főváros
Kormanyhivataliínak V. kerületi Hivatala. Budapest Főváľos Kormányhivatala a hatályos
jogszabá|yok alapjĺĺn, az épített kömyezet védelméről szőIő jogszabáIy aIapján, valarlínt a
kozigazgatási hatósági eljáľás a|apján hońa meg a dĺintését, amit hirdetményi uton kozzé
tettĹink. Eń' a hiľdetményt Képviselő Ur részéľe a tegnapi nap folyamán át is adtam, tehát
megismerhetíe. Az ügyben az onkormtnyzat nem tigyfe|, azért nem ügyfél, mert nem a mi
teľĹiletiinkcjn van' tehát nem mi vagyunk a tulajdonosok és a fák sem a mieink. Tehát ezért
nem vagyunk ügyfél' ezért nem tudjuk a hatátozatot megismerni, de amint ę|monđta az
Egyetem képviselője, és ahogy ezt én is elmondtam, itt egy szigoru eljaľási szabá|yok, tervek
alapján hozta meg a döntését az engeđéIy ezo hatő sźą. Kö szcjnöm.

Ęgry,łttĺ"
Erl azt szercÍném kérni a képviselőktől, hogy akkor most a kcjvetkező 10 másodpercet töltsfü
azza|, hogy mindenki feldolgozza a megkapott információt' amit az A|jegyző Asszonýól



hallottunk. Sikeľült mindenkinek? Ekképpen haladjunk tovább. Soós Györgynek van
ügyrendben, bocsánat jogos, Erőss Képviselő (Jr, paľancsoljon, folytassa.

Dr. Eľőss Gáboľ
Kĺiszönöm, és valóban remélem, hogy mindannyian feldolgoztuk, meľt most Aljegyző
Asszorry isrrrét rrregeľősítette aú., anrit rrrĺíľ nrondtunk, hogy az onkoľrrrárryzat rrreg senr
ismerheti ezt a hatźlrozatot, mivel úgymond nem iigyfel, tehát amit Alpolgármester Urak
áIlítottak, az sajná|atos módon nem felel meg a valóságnak. Egy olyan hattrozatről beszéliink,
amit az onkormlĺnyzat, mint Testület sem, legaltbbis az onök jogi álláspontja szerint
(amennyiben ezen nem változtatnak, az e|ég szomorú), tehát még az onkormćnyzat, miĺú
Testiilet sem ismerhet meg. Ezt ALjegyző Asszony most elmondta,ha figyeltek őrá, a|<kor ezt.

Ęg'y,łttĺ
Es ha Képviselő Ur Íigyelt, akkor peđig azBgyetem je|eńe, hogy közreadja és elolvashatja.

Dr. Erőss Gábor
Nem. Jó, kcjszön<im, tehát akkor most...

Egry Attila
Ahatározattartalmátmegismerheti. Szó szeľint ídézemazBgyetem képviselőjét. Most ęzmáĺ
játék a szavakkal, Képviselő Uľ.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Nem, nem játék aszavak<ka|

Egry Attila
Ha on nem hajlanđó venni a fźradságot, hogy elmenjen, elolvassa, hanem egyszeľiĺen egy
fikciót üldciz itt most már 20. perce és megytink kĺirbe-kclrbe akcjľiil, amiről ĺinmaga se tuđja,
hogy mi az sajtt bevallása szerint. Jelen pillanatbaĺ itt taľtunk.

Dľ. Eľőss Gábor
Miutan onök eltitkolják, azértnem tudhatom, meľt onök nęmhozzźk nyilvánosságľa, és a
javaslatomatméga testiileti ülés elején, amely aľra vonatkozott volna, hogy az onkormźnyzat
kérje, hogy a tervekęt hozzák nyilviínosságra, azt még napirendre sem vették. De most akkor
megismétlem, és akkor színt vallhatnak oncik is. Tehát van 4javaslatom, illętve 5 összesen,
mert Feľencz oľsolyával közös javaslatunk is van. Tehát az elso javaslatom az az, hogy
készüljĺin egy felmérés arról, hogy milyen állatok élőhelyéiil szolgálnak ezek a fźlk, tehźlt' ez a
I45 kivágásta szttnt fa, ez az első javaslatom, eľről kérem, hogy szavazzunk majd, a második
javaslatom az az) hogy kéľje meg az onkormanyzat Képviselő-testĹiletę abenlhtzót, illetve
annak képviselőit, hogy hozzźlk nyilvánosságra, mégpedig oly módon, hogy feltö|tik az
internetre a tervet, és a fakivágási határozatot is' tehát nem a tartalmát, a végeredményét ań.
tudjuk, hanem hogy mely fiíkra vonatkozik. Kérjük, és ez is egy javaslatom, hogy szavaznlk
meg, hogy mi mint Képviselő-testiilet felkéťük az E,gyetemet, hogy amennyiben mód van
erre, akkot tervezze iĄra a beľuhazást oly módon, hogy ne kerüljön sor eľe a tömeges
fakivágásra. 4. pontként azt javaslom, hogy szavazzltĺtk arľól, hogy addig is megkéľjtik,
egyszerűen csak megkérjuk az Egyetemet, hogy ne vágjfü ki ezeket a fźlkat, addig, amíg eľľe
az ujratervezéste Sor nem keriil. Es az 5., ü pedig kapcsolóđva Jakabfu képviselőtaľsamhoz,
az pedíg az, hogy adjunk bę fellebbezést. Különbozo jogértelmezésęk lehetségesek, hogy
ügyfélnek számít-e az onkormtnyzat vagy sem' adjuk meg azt az esé|ý, hogy Józsefuiíľos

51



lakóinak, és egészségének érdekében 80 ezer lakosnak a képviseletében fellebbezést nyújtunk
be ez ellen és akkor majd kiderül, hogy ennek a fellebbezésnek helyt ad-e az illetékes hatóság.
Köszönöm.

Egry Attila
Képviselő Ur felvetésére annyiban tudom ont tájékońatĺi, hogy mivel a napirendi pontunk
tájékoztatő, ekképpen szavazni nem tudunk, és szavazni nem is lehet. Igy a felvetését, azt
szeľetném kéľni, ha ennyiľe elszánt, képviselői indítványként a következő képviselő-testületľe
előterjesztés formájában nffitsa be, és akkor eze|<től' |ehet szavazni. Tájékoztató típusú
napiľendet tárgyalunk, amely keretében szav azásr a nincsen lehető s é g.

(Dr. Kocsis Máté, Gondos Judit, Kaiser József, dr. Szilágyi Demeter képviselők I],40 óľakor
kimentek az Ĺilésteremből, íg,, a Képviselő-testület létszáma 13 főre csĺ)kkent)

Egry Attila
Soós Képviselő Uľ ügyrendben kért szőt.

Soós Gyiirgy
Köszöncjm szépen a szőt. Mivel méltatlanná vált a vita, és az SZMSZ tobbszöľi megszegését
tapasztalom, ezért kérem szépen avitalezárásźń szavazźs tĺtján.

Egry Attila.
Képviselő Uľ ügyrendi javaslatát teszem füI szavazásra. Kérem a Testület tagsait szavazzanak,
anól hogy

- a ,Tájékoztatő a Ludovika Campussal kapcsolatban'' című tájékoztatő vitájtú.
zźnjákIe.

Egry Attĺla
9 igen, 3 nem, 0 tartózkodássa| az ügyrendi javaslat elfogadásľa kerĹilt, a napiľendęt|ezfuom.

(Pintér Attila képviselő nem vett részt a szavazósban)

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlspro
A HATÁR )ZATH)ZAT ALIH)Z EGYSZERŰ S ZoToB B sÉc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
1'00ĺ20|6. (Iv.21.) 9IGEN 3 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet Soós György tigyrendi javas|atát elfogadva úgy dĺint, hogy a

,,Tájékoztatĺó a Ludovika Campussal kapcsolatban'' című tájékoztatő vitźĄát|ezárja.

Képviselőĺ felviláeosítás kérés

Egry Attila
Napirend végére éľtünk. Képviselői kérdésekre van lehetőség. Simon György Képviselő Uľ,
paľancsoljon!
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Simon Gytirgy
Nekem ismét egy foľgalomtechnikai kérdésem lenne. Tegnap elküldtem fényképeket
Alpolgármester Úrnak is. Egy kérdésem lenne, hogy tudomásom szerint a kĺjzterületen
elhelyezett szelektív hulladékgyujtők helyének a meghatározásźlba beleszólhat az
onkoľmanyzat, azFKF-fel kapcsolatban, de tegnap elküldtem a fotókat' hogy milyenhe|yzet
alakult ki az egyik utcasarkon, ahol ĺivegszilánkokon kell keresztül tolnia a babakocsikat az
anyukáknak, és a keresztezóđés sem |áthatő be. Ez ügyben fudunk-e valamit sürgősen tenni?
IgazábőI2) méterról van szó, 20 méterrel tették odébb, egy nagyon rossz helyre.

Egry Attila
Képviselő Ur kérdéséľe Alpolgáľmester Ur váiaszol, parancsoljon!

Dľ. Sára Botond Attila
Az źlthe|yezéshez semmi ktjztink nincs, tebát az Önkormanyzatnak nincsen koze, azt sem
tudjuk még, hogy az FKF-nek van-e, szerintem az eredetí helyen ahol volt, ott volt jó helyen.
Azon dolgozunk, hogy oda visszakertiljön. KörĹilbelül 2 évve| ezelőIt az összes sze|ektív azon
a kcirnyéken, a Szźzados Negyedľől van sző, az összes szelektív kukának az e|helyezése az
megoldódott. Mar akkoľ is kaotikus volt, utána megoldottuk, sőt volt ahol felszámolfuk, maga
a szo|gáItatás biáosítva van. Ez teljesen fiiggetlen tőlünk, nem tudjuk, hogy ki vitte oda, de
valóban rossz helyen van' úgyhogy vissza fogjuk vinni, ez|esz a megoldás.

Egry Attĺla
Jakabff Képviselő Ur, parancsoljon!

Jakabff Tamás
Kösz<jnöm szépen. En a minap éppen az orczy-paľkba tartottam, amikor az lllés utca felőli
része a Losonczy témek, nem tudom pontosan melyik nevíĺ közterületről van sző, az a|ényeg
hogy ott a btjlcsőde saľkanál az I|Iés utca fęlőli sarkánál, azon a környéken nagyon áthatő
đogszag volt, aminek a foľrását nem tudtam megtalálni, de nagyon szetetném, hogyha rövid
időn belül megkeresnénk és eltávolítanĺínk. Köszönĺjm.

Egry Attĺta
Köszcinjük Képviselő Ur észrevételét, választ |5 naponírásban a Hivatal részétĺĺIkapja. Erőss
Képviselő Úr, parancsolj on!

Dr. Eľőss Gábor
Köszönöm a szőt. Nekem maľađt némi hiĺányétzetem' úgyhogy akkor aú. fe|tęnrlém kérdés
formájźlban,, hogy tervezi-e a kerületvezetése, hogy az előbbi vitában felmeľült katasztert
elkészíti? Tervezi-e a kerĹiletvezetése, hogy megkéri a beruhazőkat az orczy-keľt, illetve a
Ludovika Campus benlhźzása kapcsán, hogy hozzźl< nyilvánosságra a terveket teljes
egészében? Tervezi-e a keľĹiletvezetés, hogy kezdeményezi az űjratervezést, hogy ne kelljen
ennyi fát kivágni? Tervezi-e a keriiletvezetés, hogy megkéri, hogy addig is a fakivágásokľa,
amelyekľe egyébként engedélyt kapott a beruháző, ne kerüljön sor? Végül, az utolsó
kérdésem az,hogy tervezik-e, hogy fellebbeznek az elsőfokú hatóság dĺintése ellen a kerületi
lakók egészségének érdekében? Kĺjszönöm.

Egry Attila
Képviselő Ur írásban kap váIaszt feltett kérdéseire. Simon Képviselő Ur, parancsoljon!
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Simon Gytirgy
Nekem csak egy kiegészítő kérésem lerrne, hogy. .. káÍ, hogy elment a két hölgy, de kérhetem
azt,hogy ne egyesével a képviselők kérjenek időpontot azEgyetemtől egy helyszínbejźĺásra,
hanem ahogy tavaly volt a Soľsok Házáva| kapcsolatban, hogy legyen egy szervezett
helyszínbejárás és tervismertetés. Nekem ezLeĺrĺe a kérésem.

Egry Attila
Nagy há|ával köszcincjm Képviselő Ur felvetését, talźn iránymutató lesz a többi ellenzéki
képviselőnek, hogy hogyan is kéne a képviselői jogosultságokat használni a jövőben.
Kéľdéseink végéľe értiink, köszönöm mindenkinek a mai napi munkźLjćLt,7I őľa 45 perckor az
ülést lezárom.

K.m.f.

Danada-Rimán Edina
jegyzó

taľtós távollétében 
n

c, k,ru,. é^'!a
Dľ. Mészáľ Eľika |,-/

aljegyző

A jegyzőkoĺW M Mötv-ben foglalt ľendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testĹi1et20l6.
április 2 1 -ei iilésén e|hangzottakat -[iĺeJosęĘ..tanúsítj a.
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